2.

32.

36.

48.

58.

74.

78.

96.

118.

122.

148.

158.

170.

180.

188.

198.

208.

Drodzy Państwo,
Na polskim rynku działamy od początku lat 80-tych ubiegłego stulecia. Początkowo zajmowaliśmy
się produkcją artykułów piśmiennych. Z czasem nasza działalność ewoluowała i obecnie cieszymy się
opinią profesjonalnego oraz kompleksowego importera, dystrybutora, a także producenta artykułów
szkolnych i biurowych. Jesteśmy firmą kompleksową w każdym tego słowa znaczeniu, proponując
atrakcyjną i zindywidualizowaną ofertę produktową, zgodną z duchem category management,
realizując założenia pojęcia “just in time”.
Współpracują z nami najwięksi producenci artykułów biurowo-szkolnych z całego świata
(np. Faber-Castell, edding, tesa, Novus, Dahle czy Tarifold). Starając się kształtować naszą oferwtę
w oparciu o sygnały otrzymywane z rynku, oferujemy naszym odbiorcom korzystne warunki
współpracy oraz bezpośredni i stały kontakt z Regionalnymi Kierownikami Sprzedaży
i Przedstawicielami Handlowymi działającymi na terenie całej Polski.
Naszym klientom zapewniamy w pełni profesjonalne wsparcie marketingowe, a także
kompleksową obsługę logistyczną, dzięki której towar jest dostarczany w dowolne miejsce kraju,
w czasie nie dłuższym niż 48 godzin.
Propozycja produktowa zawarta w niniejszym katalogu stanowi wyselekcjonowaną część
oferowanego przez nas asortymentu. Chcąc poznać szczegółowo nasze portfolio produktowe
zapraszamy do skorzystania z katalogów dedykowanych konkretnym markom zawsze dostępnych
na stronie internetowej www.amex-group.pl, jak i u naszych służb handlowych. Zapraszamy do
współpracy.

Zespół Amex

Wspieramy sukcesy naszych Partnerów

1

OŁÓWEK GRAFITOWY GRIP 2001
• Ołówek grafitowy najwyższej jakości.
• Opatentowana strefa GRIP z małymi
antypoślizgowymi punktami.
• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Wysokiej jakości miękkie drewno łatwe
do temperowania.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Powierzchnia pokryta lakierem na bazie
wody - bezpieczne dla środowiska i
zdrowia.
• Dostępny w 5 stopniach twardości: HB,
B, 2B, H, 2H.

HB

117000

12

72

B

117001

12

72

2B

117002

12

72

H

117011

12

72

2H

117012

12

72

display 144 szt. HB
szary
display 144 szt. B
czerwony/niebieski
display 144 szt. B
jasnozielony/
niebieski

117023

1

117065

1

117068

1

HB

117200

12

72

B

117201

12

72

display 72 szt. HB

117223

1

HB

119000

12

72

B

119001

12

72

2B

119002

12

72

3B

119003

12

72

4B

119004

12

72

5B

119005

12

72

6B

119006

12

72

7B

119007

12

72

8B

119008

12

72

F

119010

12

72

H

119011

12

72

2H

119012

12

72

3H

119013

12

72

4H

119014

12

72

5H

119015

12

72

6H

119016

12

72

HB z gumką

119200

12

72

B z gumką

119201

12

72

OŁÓWEK GRAFITOWY GRIP
2001 Z GUMKĄ
• Ołówek grafitowy najwyższej jakości.
• Opatentowana strefa GRIP z małymi
antypoślizgowymi punktami.
• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Wysokiej jakości miękkie drewno łatwe
do temperowania.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Powierzchnia pokryta lakierem na
bazie wody - bezpieczne dla środowiska
i zdrowia.
• Dostępny w 2 stopniach twardości:
HB, B.

OŁÓWEK GRAFITOWY CASTELL
9000
• Grafitowy klasyczny ołówek najwyższej
jakości.
• Idealny do pisania, rysowania i
szkicowania.
• Wysokiej jakości miękkie drewno łatwe
do temperowania.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Lakiery na bazie wody dla ochrony
środowiska naturalnego.
• Dostępne 16 stopni twardości grafitu.
• Ołówek HB i B także w opcji z gumką

4

HB

112500

12

72

B

112501

12

72

2B

112502

12

72

3B

112503

12

72

4B

112504

12

72

5B

112505

12

72

6B

112506

12

72

F

112510

12

72

H

112511

12

72

2H

112512

12

72

3H

112513

12

72

4H

112514

12

72

2B z gumką

116802

12

B z gumką

116801

12

HB z gumką

116800

12

72

opakowanie 6 szt.
(różne twardości)+
temperówka +
gumka

114000

6

72

OŁÓWEK GRAFITOWY
GOLDFABER 1221
• Sześciokątny ołówek bardzo dobrej
jakości.
• 12 wariantów twardości grafitu.
• Atrakcyjny wzór - niebieskie i złote pasy.

OŁÓWEK GRAFITOWY JUMBO
GRIP

B

111900

12

display 72 szt. B
szary
display 72 szt. B
czerwony/niebieski
display 72 szt. B
jasnozielony/
niebieski

72

111965

1

111963

1

111968

1

B, pszczółka

118362

12

144

B, krówka

118366

12

144

B, biedronka

118367

12

144

B, żyrafa

118368

12

144

display 90 szt.
mix motywów
blister 3 szt. +
gumka, biedronka
blister 3 szt. +
gumka, krówka
blister 3 szt. +
gumka, żyrafa
B, stworzenia
morskie
blister 3 szt. + gumka,
stworzenia morskie
display 90 szt.,
stworzenia morskie

118394

1

12

118365

10

320

118390

10

320

118391

10

320

118329

12

144

118379

10

320

118372

1

B, potworki

118311

12

144

blister 3 szt. + gumka,
potworki
display 90 szt.,
potworki

118364

10

320

118371

1

• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Opatentowana strefa GRIP z małymi
antypoślizgowymi punktami.
• Miękki grafit – idealny do rysowania i do
nauki pisania.
• Okienko na imię na ołówku.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Powierzchnia pokryta lakierem na bazie
wody – bezpieczne dla środowiska i
zdrowia.
• Wysokiej jakości drewno – gwarancja
łatwego temperowania przy użyciu
standardowych temperówek.

OŁÓWEK GRAFITOWY
Z KOLOROWYM MOTYWEM
• Trójkątny kształt i miękki grafit B.
• Atrakcyjne motywy: krówka, żyrafa,
biedronka, pszczółka, potworki i
stworzenia morskie

5

OŁÓWEK GRAFITOWY
Z MOTYWEM LINIJKI
• Trójkątny kształt.
• Miękki grafit B.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Wysokiej jakości drewno – gwarancja
łatwego temperowania.
• Dostępny w kolorze żółtym, czerwonym
i zielonym.

118371

1

display 72 szt.

119501

1

neon, fioletowy

118315

12

72

neon, czarny

118317

12

72

metallic, zielony

118336

12

72

metallic, srebrny

118338

12

72

metallic, miedziany

118345

12

72

pastel, szary

118301

12

72

N

neon, fuksja

118302

12

72

N

72

N

OŁÓWEK GRAFITOWY
OKRĄGŁY, MOTYW ZAMEK
• Okrągły kształt.
• Twardość grafitu HB.
• Kolor czarny z designem FC.
• Plastikowy display do stałej prezentacji
w sklepie.

OŁÓWEK GRAFITOWY SPARKLE
• Powierzchnia pokryta błyszczącymi
punktami.
• Wiosna: odcienie pastelowe.
• Lato: odcienie neonowe.
• Jesień: odcienie metaliczne.
• Każdy zestaw obejmuje 3 plastikowe
pojemniki z ołówkami w 3 kolorach
(3x48 szt.).

6

N

metallic, błękitny

118249

12

display 144 szt. kolory
metaliczne 2014

118325

1

pastel 2015, biały

118305

12

72

pastel 2015, turkusowy

118358

12

72

pastel 2015, petrol blue

118304

12

72

neon 2015, różowy

118319

12

72

metallic 2015, złoty

118337

12

72
72

metallic 2015, brąz

118339

12

display 144 szt. kolory
metaliczne 2015

118321

1

neon 2016,
pomarańczowy

118318

12

display 144 szt., kolory
pastelowe 2016

118310

1

display 144 szt., kolory
neonowe 2016

118314

1

display 144 szt. kolory
pastelowe 2017
display 144 szt. kolory
neonowe 2017

118210

1

N

118227

1

N

display compact, 72 szt.
kolory neonowe 2017

118272

1

N
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72

OŁÓWKI NEON

display 72 szt. HB

516200

• trójkątny kształt
• twardość grafitu HB
• 4 kolory neonowe
• plastikowy display do stałej prezentacji
w sklepie

1

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
GRIP 2011
srebrny

131211

5

250

niebieski

131253

5

250
250

czarny

131287

5

display 20 szt. + bloczek
kolory klasyczne

131220

1

0,35 mm

136300

10

300

0,50 mm

136500

10

300

0,70 mm

136700

10

300

1,00 mm

136900

10

300

plastikowe op. 3 szt.,
0.35, 0.50, 0.70

136030

5

375

display 40szt. mix

136040

1

• Opatentowana strefa GRIP z małymi
antypoślizgowymi punktami.
• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Wykonany z metalu klips, końcówka
oraz wysuwana z niej osłonka grafitu.
• System ograniczający łamanie się
grafitu.
• Optymalna średnica grafitu 0,7 mm.
• Wysokiej jakości, wysuwana gumka
chroniona osłoną.

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
TK-FINE
• Idealny do rysowania i pisania.
• Wsuwana do wewnątrz osłona grafitu
zapewnia bezpieczne przenoszenie
ołówka w opakowaniu.
• Kolorystyczne rozróżnienie grubości
linii.
• Wysokiej jakości gumka i 3 szt.
zapasowych grafitów HB.

7

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
POLY MATIC
• Ołówek automatyczny z grafitem 0,7
mm o twardości B.
• Rysik wysuwa się automatycznie, nie
trzeba przyciskać lub przekręcać.
• Ergonomiczna, trójkątna,
antypoślizgowa i miękka w dotyku strefa
uchwytu dla wygodnego pisania.
• Extra długa, wysuwana gumka.
• Atrakcyjne, modne kolory.

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
GRIP MATIC 1375/1377
• Innowacyjna technologia wysuwania
grafitu bez naciskania (grafit wysuwa
się w trakcie pisania w optymalnym
zakresie).
• Gumowa strefa uchwytu.
• Atrakcyjne transparentne kolory
korpusu ołówka.
• Ekstra długa, wysuwana gumka.
• Dostępny w dwóch wariantach grubości
grafitu: 0,5 mm (1375) i 0,7 mm (1377).

różowy

133328

10

100

limonkowy

133364

10

100

śliwkowy

113337

10

100

petrol blue

113355

10

100

0,5 mm, czerwony

137521

10

100

0,5 mm, niebieski

137551

10

100

0,5 mm, zielony

137563

10

100

0,7 mm, czerwony

137721

10

100

0,7 mm, niebieski

137751

10

100

0,7 mm, zielony

137763

10

100

0,5 mm, mix kolorów

137510

10

100

display 40 szt. mix
kolorów i grubości

137741

1

różowy

231001

5

N

granatowy

231002

5

N

turkusowy

231003

5

N

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
GRIP 2010
• Ołówek automatyczny GRIP 2010 w
modnych kolorach.
• Ergonomiczny, trójkątny kształt oraz
wypustki GRIP zapewniają komfort
użytkowania.
• Grubość grafitu: 0,5 mm.
• Metalowy klips.
• Wykręcana gumka ukryta pod nasadką.

8

N
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DŁUGOPIS GRIP 2011

srebrny

144111

5

250

niebieski

144153

5

250

czarny

144187

5

250

różowy

241128

10

100

śliwkowy

241137

10

100

turkusowy

241155

10

100

limonkowy

241164

10

100

biały

241101

5

N

czarny

241190

5

N

display 40 szt.
mix kolorów

241142

1

N

• Opatentowana strefa GRIP z małymi
antypoślizgowymi punktami.
• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Wykonany z metalu klips oraz
końcówka.
• Idealny do wypełniania dokumentów
(ISO 12757-2).
• Standardowy wkład w kolorze
niebieskim.
• Końcówka pisząca: XB.

DŁUGOPIS POLY BALL XB
• Ergonomiczna trójścienna strefa
uchwytu.
• Super miękkie pisanie dzięki systemowi
XB.
• Klips oraz końcówka wykonana
z metalu.
• Wkład w kolorze niebieskim.
• Końcówka pisząca: XB.
• Idealny do wypełniania dokumentów
(ISO 12757-2).
• Atrakcyjne kolory.

DŁUGOPIS POLY BALL
niebieski

241151

10

100

czarny

241199

10

100

display 40 szt. mix
kolorów

241140

1

• Ergonomiczna trójścienna strefa
uchwytu.
• Klips oraz końcówka z metalu.
• Standardowy wkład w kolorze
niebieskim.
• Końcówka pisząca: M.
• Idealny do wypełniania dokumentów
(ISO 12757-2).

N
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DŁUGOPIS SPEEDX
• Atrakcyjny design
• Permanentny tusz o niskiej lepkości
(semi gel)
• Innowacyjna, amortyzowana końcówka
dla komfortowego pisania
• Wysoka pojemność wkładu
• Skuwka z klipsem
• Szerokość końcówki piszącej 0,5 mm
lub 0,7 mm
• Dostępny w 4 kolorach

czerwony, 0,5 mm

546021

10

960

niebieski, 0,5 mm

546051

10

960

zielony, 0,5 mm

546063

10

960

czarny, 0,5 mm

546099

10

960

czerwony, 0,7 mm

546221

10

960

niebieski, 0,7 mm

546251

10

960

zielony, 0,7 mm

546263

10

960

czarny, 0,7 mm

546299

10

960

display 0,5 mm
30 szt.
display 0,7 mm
30 szt.

541000

1

N

541001

1

N

antracyt

149504

5

400

biały

149505

5

400

koralowy

149506

5

400

turkusowy

149507

5

400

limonkowy

149508

5

400

śliwkowy

149509

5

400

display 20 szt.
mix kolorów
display 30 szt.
mix kolorów
display 20 szt.
mix kolorów

149500

1

149502

1

149501

1

N‘ICE PEN
• Długopis twist wykonany
z polerowanego, chromowanego
materiału z elastycznym klipsem.
• Fascynujący, designerski kształt
inspirowany naturą.
• Miękki, czarny wkład XB o dużej
pojemności zapewnia gładkie pisanie.
• Dostępny w 6 kolorach.

DŁUGOPIS GRIP 2010
• Długopisy GRIP 2010 w modnych
kolorach - turkusowy z limonkowymi
kropeczkami, różowy z pomarańczowymi
kropeczkami oraz granatowy
z błękitnymi kropeczkami.
• Ergonomiczny, trójkątny kształt oraz
wypustki GRIP zapewniają komfort
użytkowania.
• Grubość linii pisania: M.
• Metalowy klips.
• Niebieski wkład.

10

N

różowy

243901

5

N

granatowy

243902

5

N

turkusowy

243903

5

N

display 15 szt.

243915

1

N
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DŁUGOPIS TRILUX 032
niebieski

343250

50

czerwony

343220

50

czarny

343298

50

zielony

343262

50

• Ergonomiczna strefa uchwytu.
• Stożkowa końcówka pisząca.
• Wentylowana skuwka.
• Końcówka pisząca: 0,7 mm.
• Dostępne kolory tuszu: czerwony,
niebieski, czarny i zielony.

TEMPERÓWKA TRIO GRIP 2001
srebrna

183800

10

300

czerwona/niebieska

183801

10

300

jasnozielona

183802

10

300

• Do niestandardowych, trójkątnych
ołówków/kredek i grubych ołówków typu
Jumbo.
• Z 2 pojemniczkami na ostrużyny po obu
stronach.
• Dostępna w 3 kolorach.

TEMPERÓWKA SLEEVE

podwójna, czarna

182700

12

72

podwójna
czerwona/niebieska

182701

12

72

pojedyncza,
mix kolorów

182712

12

72

• Wysokiej jakości temperówka z
pojemnikiem na ostrużyny w celu
łatwego i czystego temperowania.
• Śrubka bezpieczeństwa.
• Do klasycznych, trójkątnych kredek
i ołówków.
• Dostępna w wersji pojedynczej
i podwójnej.
• Wersja podwójna również do kredek
i ołówków JUMBO.

N
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UNIWERSALNA
TEMPERÓWKA Z GUMKĄ
• Ergonomiczna.
• Dziecięcy atrakcyjny design.
• Wysokiej jakości gumka do ścierania.
• Do klasycznych i trójkątnych kredek
oraz ołówków JUMBO.

motyw rybka

183525

5

60

motyw biedronka

183526

5

60

motyw orzeł

183527

5

60

motyw cupcake

183528

5

60

motyw monster

183529

5

60

motyw squares

183530

5

60

display 18 szt.

183522/DSPL 1

TEMPERÓWKA Z GUMKĄ
KOMBI WALEC
• Wysokiej jakości temperówka
z wbudowaną gumką do ścierania
i ergonomiczną strefą uchwytu.
• Śrubka bezpieczeństwa.
• Do klasycznych i trójkątnych ołówków
grafitowych oraz kredek.

GUMKA DO ŚCIERANIA
DUST FREE
• Bardzo wysokiej jakości gumka z PVC
w ochronnym opakowaniu – nie zawiera
ftalanów.
• Odpowiednia do grafitowych ołówków
i kredek.
• Nie pozostawia ścinków i smug.
• Kolory zielony, czarny i niebieski nie
brudzą.

12

N

czerwona/niebieska

184401

12

72

biała
62 x 21,5 x 11,5 mm

187120

20

600

biała
41 x 18,5 x 11,5 mm

187130

30

900

czarna, mała

187171

24

720

niebieska

187170

24

720

zielona

587122

20

600

czarna, duża

187121

20

600

pastelowa

187125

24

NOWOŚĆ 2017
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GUMKA DO ŚCIERANIA SLEEVE

czarna

182400

12

288

niebieska /
czerwona

182401

12

288

N

zielona

182402

12

288

N

mini, transparentna

182412

24

• Ergonomiczna.
• Plastikowa ruchoma osłona chroni gumkę
przed zabrudzeniem.
• Odpowiednia do grafitowych ołówków
i kredek.
• Nie zawiera PVC.
• Kolor osłony: czerwona, niebieska, czarna,
zielona, transparentna.
• Samodzielne opakowania pojedynczych
gumek w foliowym opakowaniu z kodem
kreskowym.

GUMKA DO ŚCIERANIA GRIP
2001
szara

187100

10

420

czerwona/niebieska

187101

10

420

• Gumka do ścierania najwyższej jakości
bez PVC.
• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Nie zostawia smug.

GUMKA NAKŁADKA GRIP 2001
szara

187000

24

864

szara/czerwona ,
szara/niebieska

187001

24

864

• Winylowa gumka do ścierania bez PVC.
• Nie zostawia smug.
• Może zostać wykorzystana do ochrony
rysika lub przedłużenia ołówka.
• Pakowana po 2 sztuki w woreczku.

N
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GUMKA NAKŁADKA
TRÓJKĄTNA
• Odpowiednia do grafitowych ołówków.
• Po osadzeniu na ołówku może służyć
jako miejsce uchwytu.
• Dostępne kolory: biała, żółta, czerwona,
zielona i niebieska.
• Pakowane w woreczki po 5 sztuk
(185205).

GUMKA DO ŚCIERANIA RYBKI
/ KRÓLESTWO FANTAZJI /
PRZYJACIELE
• Nie zawiera PVC.
• Odpowiednia do grafitowych ołówków.
• Dziecięce, kolorowe wzory.

mix kolorów 5 szt.

185205

20

mix kolorów,
pojedyncza

185213

20

rybki, 8 wzorów

584648

48

1440

przyjaciele,
6 wzorów
królestwo fantazji,
12 wzorów

184548

48

1440

185236

36

1080

187164

12

240

N

GUMKA GRIP 2001 EDGE
• Gumka do ścierania w designie
• Grip w szarym kolorze.
• Nie pozostawia smug.
• Oryginalny, piramidalny kształt.
• Nie zawiera PVC.

szara

GUMKA DO ŚCIERANIA
Z WŁÓKNA SZKLANEGO
W UCHWYCIE

180300

• Do usuwania napisów z tuszu
z tuszografu.

14
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600

GUMKA CHLEBOWA
szara

127220

18

540

mix kolorów

127321

18

540

fluo

127121

18

540

żółty

154807

10

50

pomarańczowy

154815

10

50

czerwony

154821

10

50

różowy

154828

10

50

niebieski

154851

10

50

zielony

154863

10

50

etui 4 szt.

154804

5

10
10

etui 6 szt.

154806

5

display 120 szt.
(mix 1546 + 1548)
display fantazyjny
120 szt.

154820

1

154829

1

display 60 szt.

154831

1

display fantazyjny
60 szt.

154833

1

etui 8 szt. (6+2)

154862

5

10

op. kartonowe 3+1

254831

5

20

• Umożliwia korekty i rozjaśnienie rysunku
wykonanego miękkim ołówkiem, węglem
lub kredką.
• Służy do czyszczenia filmów
fotograficznych.
• Po zabrudzeniu gumki chlebowej należy
ją rozgnieść i ponownie uformować.

ZAKREŚLACZ 1548
• Bardzo wysokiej jakości zakreślacz.
• Możliwość ponownego napełniania.
• Idealny do wszystkich rodzajów
papieru.
• Tusz na bazie wody.
• Linia zakreślania o szerokości 5, 2 lub
1 mm.
• 6 intensywnych kolorów.

ZAKREŚLACZ GRIP

N

żółty

154307

10

440

pomarańczowy

154315

10

440

różowy

154328

10

440

zielony

154363

10

440

etui 4 szt.

154304

5

100

display 40 szt.

154340

1

display 15 szt.

154314

1

display promocyjny
100 szt.

154310

1

• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Opatentowana strefa GRIP z punktami
antypoślizgowymi.
• Odpowiedni do wszystkich rodzajów
standardowego i specjalnego papieru.
• Stabilna ścięta końcówka pisząca 3 szerokości kreski.
• Uniwersalny tusz na bazie wody.
• 4 super fluorescencyjne kolory: żółty,
różowy, zielony i pomarańczowy.
• Produkt ekologiczny dzięki systemowi
uzupełniania tuszu (automatycznie
regulowany przepływ tuszu podczas
uzupełniania zapobiega zabrudzeniom
i przebiega bardzo płynnie).

N
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MULTIMARK PERMANENTNY
• Wysokiej jakości permanentny marker.
• Odpowiedni do pisania na folii do
projektorów i wszystkich rodzajach
gładkich powierzchni – CD, metal, szkło,
plastik (PP, PET, PVC itd.).
• Szybkoschnące, intensywne kolory.
• Dostępne 3 szerokości końcówki
piszącej: super fine S 0,4 mm, fine F 0,6
mm i medium M 1,0 mm.

16
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F, żółty

151307

10

360

F, pomarańczowy

151315

10

360

F, czerwony

151321

10

360

F, fioletowy

151337

10

360

F, niebieski

151351

10

360

F, zielony

151363

10

360

F, brązowy

151378

10

360

F, czarny

151399

10

360

F, etui 4 szt.

151304

5

250

S, żółty

152307

10

360

S, pomarańczowy

152315

10

360

S, czerwony

152321

10

360

S, fioletowy

152337

10

360

S, niebieski

152351

10

360

S, zielony

152363

10

360

S, brązowy

152378

10

360

S, czarny

152399

10

360

S, etui 4 szt.

152304

5

250

M, żółty

152507

10

360

M, pomarańczowy

152515

10

360

M, czerwony

152521

10

360

M, fioletowy

152537

10

360

M, niebieski

152551

10

360

M, zielony

152563

10

360

M, brązowy

152578

10

360

M, czarny

152599

10

360

M, etui 4 szt.

152504

5

250

display 50 szt. mix
kolorów i rodzajów

152550

1
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54, czerwony

157921

12

720

54, niebieski

157951

12

720

MARKER WINNER 52/54

54, zielony

157963

12

720

54, czarny

157999

12

720

52, czerwony

157821

12

720

52, niebieski

157851

12

720

• Wysokiej jakości permanentny marker
z tuszem na bazie alkoholu.
• Odpowiedni do pisania na wszystkich
rodzajach powierzchni.
• Okrągła (model 52) lub ścięta (model
54) końcówka pisząca.

52, zielony

157863

12

720

52, czarny

157899

12

720

0,13 mm

160013

1

460

0,18 mm

160018

1

460

0,25 mm

160025

1

460

0,35 mm

160035

1

460

0,50 mm

160050

1

460

0,70 mm

160070

1

460

1,00 mm

160001

1

460

1,40 mm

160014

1

460

2,00 mm

160002

1

460

tusz kreślarski,
czarny

163399

10

100

TUSZOGRAF TG1-S
• Końcówka ze stali nierdzewnej.
• Na tusz rozpuszczalny w wodzie.
• Precyzyjny, niezawodny i bardzo łatwy
w obsłudze.
• Oznakowanie grubości linii i kodu
barwnego ISO.
• Na naboje lub zbiorniczki do
napełniania tuszem.

TG-1S ZESTAW TECHNICZNY

160240

1

• Kaseta z przegródkami na pióra
kreślarskie.
• Idealne dla studentów lub do biura.
• Przezroczystą nakrywkę można zdjąć
lub zablokować pod kątem 110°.
• Nóżki antypoślizgowe.
• Zestaw zawiera: TG1-S 0.25, 0.35, 0.50,
0.70 mm, rozdzielacz, uchwyt końcówki,
adaptory do cyrkli (średnica 4.0 mm),
butelkę tuszu 23 ml.

17

DESKA KREŚLARSKA TK-SYSTEM
• Podwójne prowadnice gwarantują płynne przesuwanie przykładnicy.
• Szeroki zacisk mocujący dokładnie chwyta jeden lub więcej arkuszy;
łatwo się otwiera i zamyka.
• Przykładnicę można przesuwać jedną ręką w każdym położeniu;
idealna również dla osób leworęcznych.
• Mechanizm z podwójną blokadą (A3).
• Na desce i przykładnicy przydatne skalówki; przykładnica z liniami
7° i 42° do wykonywania rysunków izometrycznych.
• Skala do nastawiania cyrkli z dziurką na igłę.
• System sygnalizacyjny STOP/GO.
• Wcięcie na palec po obu stronach przykładnicy.
• Przykładnica zatrzymuje się na obu końcach prowadnicy.
• Wykonana z wytrzymałego plastiku; lekka i wyjątkowo stabilna.
• Antypoślizgowe, gumowe nóżki.

18

A3

171273

1

A4

171274

1

3 szt., 0.3, 0.5,
0.7mm
4 szt., 0.1, 0.3, 0.5,
0.7mm

166003

5

250

166004

5

210

0,1 mm

166199

10

360

0,2 mm

166299

10

360

0,3 mm

166399

10

360

0,4 mm

166499

10

360

0,5 mm

166599

10

360

0,6 mm

166699

10

360

0,7 mm

166799

10

360

0,8 mm

166899

10

360

0,1 mm, czerwony

166121

10

360

N

N

0,05 mm

166099

10

360

0,3 mm, czerwony

166321

10

360

N

N

0,1 mm, zielony

166163

10

360

0,5 mm, czerwony

166521

10

360

N

N

0,3 mm, zielony

166363

10

360

0,7 mm, czerwony

166721

10

360

N

N

0,5 mm, zielony

166563

10

360

0,1 mm, niebieski

166151

10

360

N

N

0,7 mm, zielony

166763

10

360

0,3 mm, niebieski

166351

10

360

N

N

4 szt., 0.2, 0.4, 0.6,
0.8 mm
display 240 szt. mix
kolorów i rozmiarów

167004

5

210

0,5 mm, niebieski

166551

10

360

N

166010

1

0,7mm, niebieski

166751

10

360

N

10 kolorów

151610

10

70

N

N

20 kolorów

151620

6

54

chromowa żółć

151606

10

1120

żółty

151607

10

1120

pomarańczowy

151615

10

1120

różowy

151619

10

1120

czerwony

151621

10

1120

karminowy

151626

10

1120

jasny brąz

151629

10

1120

fioletowy

151634

10

1120

jasny fiolet

151637

10

1120

jasny niebieski

151647

10

1120

ciemny niebieski

151651

10

1120

turkusowy

151653

10

1120

szmaragdowy

151663

10

1120

trawnikowa zieleń

151666

10

1120

zielony

151667

10

1120

ciepły szary

151672

10

1120

jasna ochra

151680

10

1120

ciemna ochra

151682

10

1120

brązowy

151687

10

1120

czarny

151699

10

1120

display 240 szt.

151696

1

CIENKOPIS ECCO PIGMENT
• Idealny do pisania, rysowania
i szkicowania.
• Pigmentowy tusz w 4 kolorach (czarny,
niebieski, czerwony i zielony).
• Odporny na światło i wodę.
• Umożliwia rysowanie z linijką i
szablonem.
• Długa końcówka z metalową osłoną.
• Ergonomiczne miejsce uchwytu.
• Metalowy klips.

CIENKOPIS GRIP 0,4 mm
• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Opatentowana strefa GRIP z małymi
antypoślizgowymi punktami.
• Grubość linii pisania 0,4 mm pozwala
na pracę z linijką i rysowanie zgodnie z
szablonem.
• Tusz na bazie wody i barwników
naturalnych.
• Spieralne z większości tkanin.
• Wyraźne i nasycone kolory.

N
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PISAKI DWUSTRONNE
• Gruba końcówka pisząca ułatwia szybkie
zamalowywanie większych powierzchni
• Cienka końcówka pisząca do cienkich linii
• 10 intensywnych kolorów
• Tusz na bazie wody i barwników
naturalnych
• Spieralne z większości tkanin
• Skuwka z wentylacją

10 szt.

151110

10

250

10 kolorów

155310

10

140

20 kolorów

155320

5

60

10 szt.

155510

14

20 szt.

155520

7

JUMBO, 6 szt.

155208

10

JUMBO, 12 szt.

155212

5

opakowanie
upominkowe, 33 szt.

155533

1

33 kolory, Ballerina

155534

1

N

45 kolorów,
przybornik

155545

1

N

PISAKI GRIP
• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Opatentowana strefa GRIP z małymi
antypoślizgowymi punktami.
• Końcówka pisząca odporna na duży
nacisk.
• Tusz na bazie wody i barwników
naturalnych.
• Spieralne z większości tkanin.
• Wyraźne i nasycone kolory.

PISAKI CONNECTOR
• Dzięki specjalnym klipsom pisaki można
ze sobą łączyć w kreatywne konstrukcje
• W opakowaniu klipsy łączące
• Tusz na bazie wody
• Mocna i gruba końcówka pisząca
• Intensywne kolory
• Odpowiednie do malowania większych
powierzchni
• Spieralne z większości tkanin

20
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ZESTAW 3D ART
• Zestaw kreatywny zawierający:
- 6 pisaków Connector
- 5 kolorowanek 3D
- okulary 3D

N

12 kolorów

155081

5

60

554212

10

160

24 kolory

554224

5

12

36 kolorów

554236

1

48

50 kolorów

554250

1

48

12 kolorów JUMBO

554312

1

96

24 kolory JUMBO

554324

1

48

Sposób użycia:
1) Użyj klucza kolorów, aby dowiedzieć
się, który pisak powinien być użyty do
pokolorowania poszczególnych części
rysunku.
2) Pokoloruj rysunek.
3) Załóż okulary i przekonaj się o
niesamowitym efekcie 3D.

FLAMASTRY ZAMEK
• Wysokiej jakości flamastry.
• Dostępne również w wersji JUMBO.
• Tusz na bazie wody i barwników
naturalnych. Intensywne kolory.
• Skuwka z wentylacją.
• Spieralne z większości tkanin.
• Opakowanie kartonowe.

KREDKI GRIP 2001
6 kolorów
op. kartonowe
10 kolorów
tuba
12 kolorów
op. kartonowe
12 kolorów
op. metalowe
24 kolory
op. metalowe
24 kolory
op. kartonowe
36 kolorów
op. metalowe
36 kolorów
op. upominkowe

N
N
N

24 kolory +
kolorowanka PIXEL-IT

48 kolorów, op.
metalowe
48 kolorów, op.
kartonowe

112406

5

245

112411

6

66

112412

5

120

112413

5

80

112423

3

33

112424

3

60

112435

3

21

112436

1

201436

1

112448

1

112449

1

• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Opatentowana strefa GRIP z małymi
antypoślizgowymi punktami.
• Intensywne, nasycone kolory.
• Za pomocą pędzelka namoczonego
wodą, rysunki można rozmywać
uzyskując efekt akwareli.
• Okienko na imię na kredce.
• Spieralne z większości tkanin.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Powierzchnia pokryta lakierem na bazie
wody – bezpieczne dla środowiska i
zdrowia dzieci.
• Wysokiej jakości drewno – gwarancja
łatwego temperowania przy użyciu
standardowych temperówek.
• Dostępne w 48 kolorach i odcieniach.

3

N
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KREDKI JUMBO GRIP
• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Opatentowana strefa GRIP z małymi
antypoślizgowymi punktami.
• Grubość grafitu 3,8 mm.
• Intensywne, nasycone kolory.
• Za pomocą pędzelka namoczonego
wodą, rysunki można rozmywać
uzyskując efekt akwareli.
• Okienko na imię na kredce.
• Spieralne z większości tkanin.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Powierzchnia pokryta lakierem na bazie
wody – bezpieczne dla środowiska i
zdrowia dzieci.
• Wysokiej jakości, miękkie drewno –
gwarancja łatwego temperowania przy
użyciu standardowych temperówek dla
grubych kredek.
• Dostępne w 12 kolorach.
• Kredek 11 09 94 nie można rozmyć
wodą.

6 kolorów
12 kolorów +
temperówka
12 kolorów + 10
pisaków grip
10 kolorów +
pędzelek
16 kolorów
op. metalowe
5 neonowych
kolorów

110906

5

150

110912

3

105

110913

5

110914

5

80

110916

2

20

110994

5

190

116510

6

96

116520

4

64

116530

4

48

120106

12

192

120112

12

96

120124

6

48

120136

4

32

120148

3

24

111215

12

96

111260

1

3

KREDKI TRÓJKĄTNE JUMBO
• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Okienko na imię na kredce.
• Wyraźne, nasycone kolory.
• Grubość grafitu: 3,8 mm.
• Spieralne z większości tkanin.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Wysokiej jakości, miękkie drewno –
gwarancja łatwego temperowania przy
użyciu standardowych temperówek do
grubych kredek.
• Złoty kolor w opakowaniu 20 szt.
(11 65 20).
• Złoty i srebrny kolor w opakowaniu
30 szt. (11 65 30)

KREDKI SZEŚCIOKĄTNE ZAMEK
• Sześciokątne.
• Wyraźne, nasycone kolory.
• Spieralne z większości tkanin.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Wysokiej jakości drewno – gwarancja
łatwego temperowania przy użyciu
standardowych temperówek.

10 kolorów +
temperówka
20 kolorów +
temperówka
30 kolorów +
temperówka

6 kolorów
12 kolorów +
temperówka
24 kolorów +
temperówka
36 kolorów +
temperówka
48 kolorów +
temperówka
12 kolorów + 3
kredki dwustronne
60 kolorów

22
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KREDKI TRÓJKĄTNE ECO

N

12 kolorów +
temperówka
24 kolorów +
temperówka
36 kolorów +
temperówka

120523

12

96

120524

6

48

120536

4

32

• Ergonomiczny trójkątny kształt.
• Wyraźne, nasycone kolory.
• Spieralne z większości tkanin.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu (nawet
podczas upadku).
• Wysokiej jakości drewno – gwarancja
łatwego temperowania.
• Srebrny kolor w każdym opakowaniu.

KREDKI AKWARELOWE RYBKA

N

48 kolorów,
op. metalowe
12 kolorów,
op. kartonowe
24 kolory,
op. kartonowe
36 kolorów,
op. kartonowe

115933

1

114413

6

144

114425

6

72

114437

5

80

• sześciokątne kredki
• za pomocą pędzelka namoczonego
wodą, rysunki można rozmywać
uzyskując efekt akwareli
• wyraźne, nasycone kolory
• spieralne z większości tkanin
• specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu
(nawet podczas upadku)
• powierzchnia pokryta lakierem na bazie
wody – bezpieczne dla środowiska
i zdrowia dzieci
• wysokiej jakości drewno – gwarancja
łatwego temperowania przy użyciu
standardowych temperówek.

KREDKI ŚWIECOWE DLA
NAJMŁODSZYCH
6 kolorów, 4+

120404

5

45

4 kolory, 3+

120405

5

20

display 16 szt., mix

201122

1

• Świecowe kredki z ergonomiczną strefą
uchwytu dopasowaną do dłoni.
• Ścieralne gumką.
• Nie brudzą rąk – odpowiednie dla
małych dzieci od 3 roku życia.
• Dostępne w wersji 3+ i 4+.
• Plastikowe opakowanie wielokrotnego
użytku na przechowywanie kredek.

N
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FARBY AKWARELOWE
CONNECTOR
• Atrakcyjny design
• Wysokiej jakości farby akwarelowe
• Plastikowa paleta z przezroczystą
pokrywą do wielokrotnego użytku
(miejsce na imię, okrągłe rowki do
mieszanie kolorów)
• Poszczególne kolory w osobnych
bloczkach, które można ze sobą łączyć
w kreatywne konstrukcje - ułatwia
mieszanie kolorów
• Dobre własności kryjące
• Żywe i nasycone kolory
• Spieralne z większości tkanin
• 12 /24 kolorów + tuba z białą farbą
kryjącą + pędzelek

12 kolorów

125023

3

24 kolory

125029

2

481600

1

10

niebieski

181510

6

144

malinowy

181517

6

144

jasnozielony

181570

6

144

PĘDZELKI SOFT TOUCH
• Unikalna, miękka i antypoślizgowa
strefa uchwytu
• Doskonałe zarówno do malowania
detali jak i pokrywania większych
powierzchni
• Wysokiej jakości, miękkie włosie
• 4 różne kolory i rozmiary w jednym
zestawie.

POJEMNIK NA WODĘ CLIC&GO
• Atrakcyjny design
• Praktyczny mechanizm do składania
• Specjalny brzeg odpowiedni do
umieszczenia pędzelka

24

FARTUSZEK DO MALOWANIA
DLA DZIECI

malinowy

201204

5

niebieski

201203

5

mix

201237

10

• Idealnie nadaje się do zabaw z farbami
i innymi materiałami plastycznymi,
chroniąc ubrania przed zabrudzeniem.
• Dostępny w dwóch kolorach –
niebieskim i malinowym.
• Zapinany z tyłu na rzep, dzięki czemu
łatwo go włożyć.
• Wszyte na końcach rękawów gumki.
• Mała kieszonka z przodu.
• Uniwersalny rozmiar dla dzieci od
wzrostu 110 cm.
• Wygodny materiał (100% polyester).

KLEJ W SZTYFCIE
10 g

179510

24

576

20 g

179520

24

384

40 g

179540

12

192

• Klej w praktycznym sztyfcie - odpowiedni
również dla dzieci.
• Nie zawiera rozpuszczalników, nie jest
toksyczny.
• Do papieru, zdjęć, widokówek itp.
• Spieralny z większości tkanin.

MASA MOCUJĄCA TACK IT

N

20 g

589120

20

300

50 g

589150

25

150

50 g, mix kolorów

187094

25

150

75 g

187093

25

150

• Masa mocująca odpowiednia do
różnych celów.
• Do użytku w domu, szkole, pracy
i projektach kreatywnych.
• W postaci łatwo odklejanych
prostokątów.
• Odpowiednia do tymczasowego
nalepienia informacji, plakatów, planów
itp.
• Dostępna w kolorze białym lub miksie
6 kolorów.

N
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KREDKI GELATOS
• Kremowe, pigmentowe kredki
• Bezkwasowe i bezzapachowe
• Rozmywalne za pomocą wody
• Wyraziste, pięknie nasycone kolory
dobrze widoczne również na ciemnych
i fakturowanych powierzchniach
• Do stosowania na sucho lub na mokro

PITT ARTIST PEN
• Nowoczesny artystyczny pisak
umożliwiający szkicowanie, rysowanie
i malowanie.
• Neutralne PH tuszu bez zawartości
kwasów.
• Tusz odporny na działanie światła
słonecznego.
• Po wyschnięciu wodoodporny,
nierozmazujący się na papierze.
• Dostępne 4 szerokości końcówki
piszącej w kolorze czarnym, sepia
i sanguine.

26
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odcienie żółtego,
4 kol. + akcesoria
odcienie czerwonego
4 kol. + akcesoria
odcienie niebieskiego
4 kol. + akcesoria
odcienie zielonego
4 kol. + akcesoria
odcienie naturalne
4 kol. + akcesoria
odcienie metaliczne
4 kol. + akcesoria
tropical 4 kol.
+ akcesoria
diner 4 kol.
+ akcesoria

121801

1

5

121802

1

5

121803

1

5

121804

1

5

121805

1

5

121806

1

5

121807

1

5

121808

1

5

masquerade 4 kol. +
akcesoria
brights 12 kol. +
akcesoria
metallic 12 kol. +
akcesoria

121816

1

5

121813

1

5

121814

1

5

XS, czarny

167099

10

360

op. plastikowe 4 szt.,
mix rodzajów, czarny
op. plastikowe 4 szt.,
mix rodzajów, sepia

167100

5

250

167101

5

250

op. plastikowe 4 szt.,
mix rodzajów,sanguine
op. plastikowe 6 szt.,
M, F, S, XS, B, C
op. plastikowe 8 szt.,
M, F, S, XS, B, SC, SD, 1.5

167102

5

250

167116

5

160

167137

5

130

S, sepia

167175

10

360

S, sanguine

167188

10

360

S, czarny

167199

10

360

F, sepia

167275

10

360

F, sanguine

167288

10

360

F, czarny

167299

10

360

M, sepia

167375

10

360

M, sanguine

167388

10

360

M, czarny

167399

10

360
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PITT ARTIST PEN METALLIC
miedziany

167352

10

360

rubinowy

167390

10

360

met. niebieski

167392

10

360

met. zielony

167394

10

360

złoty

167350

10

360

srebrny

167351

10

360

• Nowoczesny artystyczny pisak z okrągłą
końcówką piszącą, umożliwiający
szkicowanie, rysowanie i malowanie.
• Neutralne PH tuszu bez zawartości
kwasów.
• Tusz odporny na działanie światła
słonecznego.
• Po wyschnięciu wodoodporny,
nierozmazujący się na papierze
absorpcyjnym.
• Dostępny w 6 kolorach.

PITT ARTIST PEN CALLIGRAPHY

fioletowy

167533

10

360

brązowy

167577

10

360

czarny

167599

10

360

niebieski

167010

10

360

różowy

167025

10

360

fioletowy

167037

10

360

turkusowy

167156

10

360

4 kolory, ciepłe
odcienie
4 kolory, zimne
odcienie

167005

5

250

167006

5

250

• Nowoczesny artystyczny pisak
z przyciętą końcówką piszącą,
umożliwiający szkicowanie,
rysowanie i malowanie.
• Neutralne PH tuszu bez zawartości
kwasów.
• Tusz odporny na działanie światła
słonecznego.
• Po wyschnięciu wodoodporny,
nierozmazujący się na papierze.
• Dostępny w 3 kolorach: czarny,
fioletowy i brązowy.

PITT ARTIST PEN FINELINER
• Nowoczesny artystyczny pisak
umożliwiający szkicowanie, rysowanie
i malowanie.
• Neutralne PH tuszu bez zawartości
kwasów.
• Tusz odporny na działanie światła
słonecznego.
• Po wyschnięciu wodoodporny,
nierozmazujący się na papierze.
• Cienka stalówka w metalowej osłonie.
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PITT ARTIST PEN BRUSH
• Nowoczesny artystyczny pisak
umożliwiający szkicowanie, rysowanie
i malowanie, z końcówką pędzelkową.
• Idealny dla artystów, grafików,
projektantów, ilustratorów, architektów
i wszystkich, którzy realizują kolorowe
rysunki.
• Neutralne PH tuszu bez zawartości
kwasów.
• Tusz odporny na działanie światła
słonecznego.
• Po wyschnięciu wodoodporny,
nierozmazujący się na papierze.
• Dostępny w dużej skali 58 intensywnych
kolorów.
• Pigmenty najwyższej jakości.
• Wysokiej jakości końcówka pędzelkowa
zapewnia maksymalną elastyczność
i nierozmazywanie się tuszu.

kość słoniowa
(103)
cytrynowy
(104)
kadmowa żółć
(107)
ciemna kadmowa
żółć (108)
ciemna chromowa
żółć (109)
ciemnoniebieski
(110)
jasnozielony
(112)
pomarańczowy
(113)
kawa z mlekiem
(114)
jasnobrązowy
(116)
szkarłatna czerwień
(118)
ciemna szkarłatna
czerwień (219)
ultramaryna
(120)
jasnoczerwony
(121)
purpurowo-różowy
(125)
różowy karmin
(127)
różowa biel
(129)
zimna szarość I
(230)
cielisty
(131)
zimna szarość III
(232)
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167403

10

360

167404

10

360

167407

10

360

167408

10

360

167409

10

360

167410

10

360

167412

10

360

167413

10

360

167414

10

360

167416

10

360

167418

10

360

167419

10

360

167420

10

360

167421

10

360

167425

10

360

167427

10

360

167429

10

360

167430

10

360

167431

10

360

167432

10

360

zimna szarość IV
(233)
karmazynowy
(134)
zimna szarość VI
(235)
purpurowofioletowy (136)
magenta
(133)
kobaltowy niebieski
(143)
arktyczny błękit
(146)
ciemnoniebieski
(247)
zimny niebieski
(148)
kobaltowy turkus
(153)
jasny kobaltowy
turkus (154)
kobaltowa zieleń
(156)
indygo
(157)
zielony
(162)
oliwkowy
(167)
zielone złoto
(268)
brązowo-czerwona
(169)
majowa zieleń
(170)
jasna turkusowa
zieleń (162)
ciepły szary III
(272)
ciepły szary iV
(273)
ciepły szary V
(274)
sepia
(175)
palona chromowa
zieleń (276)
orzechowy
(177)
ciemnozielony
(264)
naturalna umbra
(180)
terakota
(186)
sanguine
(188)
musztardowy
(189)
kasztanowy
(192)
czarny
(199)
jasnoniebieski
(220)
ciepła czerwień
(223)
fiołkowy
(239)
jasny zielony turkus
(161)
ciepły szary I
(270)
orzechowo-brązowy
(178)
jasny cielisty
(132)
brudny zielony
(172)
studio box,
12 kolorów
studio box,
24 kolory
studio box
48 kolorów
studio box
60 kolorów

167433

10

360

167434

10

360

167435

10

360

167436

10

360

167437

10

360

167443

10

360

167446

10

360

167447

10

360

167448

10

360

167453

10

360

167454

10

360

167456

10

360

167457

10

360

167462

10

360

167467

10

360

167468

10

360

167469

10

360

167470

10

360

167471

10

360

167472

10

360

167473

10

360

167474

10

360

167475

10

360

167476

10

360

167477

10

360

167478

10

360

167480

10

360

167486

10

360

167488

10

360

167489

10

360

167492

10

360

167499

10

360

167520

10

360

167523

10

360

167539

10

360

167561

10

360

167570

10

360

167578

10

360

167438

10

360

167572

10

360

167146

1

167147

1

167148

1

167150

1

120 kolorów

110011

1

12 kolorów

110012

3

48

24 kolory

110024

2

22

36 kolorów

110036

1

17

36 kolorów
Studio Box

110038

1

20

60 kolorów

110060

1

10

72 kolory,
kaseta drewniana
120 kolorów,
kaseta drewniana

110072

1

110013

1

120 kolorów

117511

1

12 kolorów

117512

3

48

24 kolory

117524

2

22

36 kolorów

117536

1

17

36 kolorów
Studio Box

117538

1

20

60 kolorów

117560

1

10

120 kolorów,
kaseta drewniana

117513

1

KREDKI POLYCHROMOS
• Najwyższej jakości kredki odpowiednie
dla artystów.
• Duża zawartość wysokiej jakości
pigmentów zapewnia odporność na
światło i intensywność kolorów.
• Gładki grafit o grubości 3,8 mm,
na bazie wosku, wodoodporny, nie
rozmywający się.
• Odporne na złamanie dzięki metodzie
klejenia SV.

KREDKI AKWARELOWE
ALBRECHT DÜRER
• Kredki akwarelowe najwyższej jakości
odpowiednie dla artystów.
• Mocny grafit o średnicy 3,8 mm.
• Wysokiej jakości pigmenty zapewniają
odporność na wyblaknięcie i wyraźny
kolor.

KREDKI AKWARELOWE
ALBRECHT DüRER MAGNUS

N

12 kolorów

116912

1

N

24 kolory

116924

1

• Kredki akwarelowe najwyższej jakości
odpowiednie dla artystów w wersji
Jumbo.
• Grubość grafitu 5,3 mm.
• Wysokiej jakości pigmenty zapewniają
odporność na blaknięcie i wyraźne
kolory.
• W pełni rozpuszczalne za pomocą wody.
• Zestaw zawiera pędzelek rozmiar 10.

N
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PIÓRO WIECZNE SCRIBOLINO
• Ergonomiczne miejsce uchwytu
z miękkiego materiału wspomagające
prawidłowe trzymanie trzema palcami.
• Idealne do nauki pisania.
• Strefa uchwytu specjalnie stworzona
zarówno z myślą o osobach prawo jak
i leworęcznych.
• Wysokiej jakości irydowa stalówka –
odporna na większy nacisk.
• Na standardowe naboje z atramentem.
• Okienka umożliwiające kontrolę ilości
atramentu w naboju.
• Specjalny kształt zatyczki ogranicza
turlanie się pióra po ławce.

op.blistrowe, PR ,
niebieskie/malinowe
op.blistrowe, LR ,
niebieskie/malinowe
display 20 szt.
mix kolorów

149802

5

50

149803

5

50

149813

1

PR, malinowe

149846

1

PR, niebieskie

149847

1

LR, malinowe

149848

1

LR, niebieskie

149849

1

PR, czarne

149860

1

LR, czarne

149861

1

PR, jasnozielone

149815

1

N

LR, jasnozielone

149817

1

N

display 10 szt.
mix kolorów

149895

1

N

M, karbon

148820

1

200

F, karbon

148821

1

200

EF, karbon

148822

1

200

M, skóra naturalna

148830

1

200

PIÓRO WIECZNE BASIC BLACK
• Korpus wykonany z prawdziwej masy
perłowej, karbonu lub pokryty skórą
naturalną.
• Wykończenia z chromowanego metalu
poddanego pieczołowitemu procesowi
polerowania.
• Elastyczny klips.
• Na mechanizm tłokowy lub naboje.
• Wysokiej jakości stalówka ze stali
nierdzewnej o grubości linii M, F lub EF.

F, skóra naturalna

148831

1

200

EF, skóra naturalna

148832

1

200

PIÓRO WIECZNE BASIC METAL

F, błyszczący metal

148501

1

200

B, błyszczący metal

148503

1

200

M, błyszczący metal

148500

1

200

EF, błyszczący metal

148502

1

200

F, matowy metal

148521

1

200

B, matowy metal

148523

1

200

M, matowy metal

148520

1

200

EF, matowy metal

148522

1

200

• Korpus wykonano z polerowanego
chromowanego metalu ze skuwką
w kolorze matowego srebra lub
z matowej stali ze skuwką w kolorze
szarym.
• Elastyczny klips.
• Miękka strefa uchwytu.
• Na mechanizm tłokowy lub naboje.
• Wysokiej jakości stalówka wykonana
ze stali nierdzewnej o grubości linii M,
F, EF, B.

30

N

NOWOŚĆ 2017

PIÓRO WIECZNE LOOM PIANO

M, limetkowy

149280

1

200

F, limetkowy

149281

1

200

M, fioletowy

149290

1

200

F, fioletowy

149291

1

200

M, czarny

149250

1

200

F, czarny

149251

1

200

EF, czarny

149252

1

200

B, czarny

149253

1

50

M, biały

149270

1

200

F, biały

149271

1

200

EF, biały

149272

1

200

B, biały

149273

1

200

• Korpus jak i skuwkę wykonano
z polerowanego, poddanego procesowi
chromowania, wysokiej jakości metalu.
• Skuwka w kolorze limetki lub fioletu.
• Wykończenia z chromowanego metalu
poddanego pieczołowitemu procesowi
polerowania.
• Ergonomiczna stożkowa strefa uchwytu.
• Standardowe naboje z atramentem.
• Wysokiej jakości stalówka ze stali
nierdzewnej o grubości linii M lub F.

PIÓRO WIECZNE LOOM PIANO
• Korpus jak i skuwkę wykonano
z polerowanego, poddanego procesowi
chromowania, wysokiej jakości metalu.
• Skuwka w kolorze bieli lub czerni.
• Wykończenia z chromowanego metalu
poddanego pieczołowitemu procesowi
polerowania.
• Ergonomiczna stożkowa strefa uchwytu.
• Standardowe naboje z atramentem.
• Wysokiej jakości stalówka ze stali
nierdzewnej o grubości linii M, F, EF lub B.

PIÓRO WIECZNE E-MOTION
PURE BLACK
M

148620

F

1

148621

1

EF

148622

1

B

148623

1

• Czarny korpus wykonano
z polerowanego aluminium, na
którym metodą giloszową naniesiono
charakterystyczne wzory i zdobienia.
• Wykończenia z chromowanego metalu
poddanego procesowi polerowania.
• Elastyczny klips.
• Na mechanizm tłokowy lub naboje.
• Wysokiej jakości stalówka ze stali
nierdzewnej o grubości linii EF, F, M lub B.
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KREDKA TRI WINNER
RAINBOW
• Magiczna kredka JUMBO
o ergonomicznym, trójkątnym kształcie.
• Cztery kolory w jednym graficie
pozwalają na tworzenie niepowtarzalnych
prac.
• Kolor kreski zmienia się w zależności od
obrotu, nachylenia i zużycia kredki.

4w1

517450

50

biała

525000

12

72

kolorowa

526000

6

96

trójkątna

526503

12

48

okrągła z brokatem

526504

12

48

okrągła

526506

12

48

w kształcie jajek

526510

1

12

wiaderko, 20 szt.

526512

1

12

KREDA TABLICOWA
• Kreda tablicowa idealna zarówno do
użytku domowego jak i przedszkolnego.
• Bezpyłowa, odporna na łamanie i łatwa
do ścierania.
• Każda kreda w papierowej obwolucie, aby
mieć pewność, że ręcę pozostaną czyste.

KREDA CHODNIKOWA
• Kreda chodnikowa w 6, intensywnych
kolorach.
• Ergonomiczny kształt.
• Łatwo usuwalna za pomocą wody.
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MARKERY DO TATUAŻU
BASIC, 4 kolory
9 szablonów
BRIGHT, 4 kolory
9 szablonów

559501

5

70

559503

5

70

2 kolory

559596

5

260

• Markery do tworzenia ozdób na ciele.
• Łatwo zmywalne za pomocą wody
i mydła.
• Testowane dermatologicznie.
• Widoczne na skórze do 60 godzin.
• Ostateczny kolor tatuażu zależny jest od
odcienia skóry.

FARBY DO MALOWANIA
TWARZY
ANIMALS 4 kolory

579001

5

100

GIRLY 4 kolory

579002

5

100

ORIENTAL 4 kolory

579003

5

100

PARTY 6 kolorów

579004

1

80

MUSICAL 6 kolorów

579006

1

80

• Profesjonalne farby do malowania
twarzy.
• Nie rozmazują się i szybko wysychają.
• Zestawy 4 lub 6 dopasowanych do
siebie kolorów z pędzelkiem, gąbką
i szczegółowymi instrukcjami wykonania
rysunków.
• Niezwykle wydajne i łagodne dla skóry,
łatwo je zmyć za pomocą wody i mydła.
• Testowane dermatologicznie.

KREDKI DO MALOWANIA
TWARZY

BASIC

579101

5

160

GLAMOUR

579102

5

160

PEARL

579103

5

160

• Kredki do malowania twarzy w zestawie:
BASIC - 6 kolorów podstawowych (biały,
żółty, czerwony, niebieski, zielony,
czarny).
GLAMOUR - 6 kolorów (pomarańczowy,
różowy, fioletowy, srebrny, złoty,
brązowy).
PEARL - 6 kolorów perłowych
(pomarańczowy, różowy, zielony,
niebieski, miedziany, antracytowy).
• Nie rozmazują się.
• Gruby, miękki grafi idealny do tworzenia
konturów i rysowania większych
motywów.
• Każdy zestaw zawiera instrukcje
wykonania rysunków.
• Niezwykle wydajne i łagodne dla skóry,
łatwo je zmyć za pomocą wody i mydła.
• Testowane dermatologicznie.
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OŁÓWEK LITERKI
• Ołówek z nadrukiem „Literki“ dostępny
w 4 wzorach.
• Pomaga w nauce alfabetu.
• Łatwe ostrzenie.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.

display 72 szt.

2061130674990

1

N

display 72 szt.

2061130694990

1

N

display 288 szt.

2209089000990

1

N

OŁÓWEK KOTKI
• Ołówek z nadrukiem uroczych kotków
dostępny w 4 wzorach.
• Łatwe ostrzenie.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.

OŁÓWEK MIX WZORÓW
• Ołówek z nadrukiem dostępny
w 12 wzorach.
• Łatwe ostrzenie.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.
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N
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OŁÓWEK PIRACI

display 72 szt.

2061130684990

1

• Wysokiej jakości ołówek z unikalnego,
czarnego, barwionego drewna.
• Ołówek bardzo łatwo się temperuje.
• Twardość HB.
• Specjalny system klejenia grafitu
powoduje, że ołówek jest odporny na
złamania.

1

• Wysokiej jakości ołówek z unikalnego,
czarnego, barwionego drewna.
• Ołówek bardzo łatwo się temperuje.
• Twardość HB.
• Specjalny system klejenia grafitu
powoduje, że ołówek jest odporny na
złamania.

OŁÓWEK KOSMOS

display 72 szt.

2061130714990

OŁÓWEK EMOTIKONKI

display 72 szt.

2061130624990

1

• Wysokiej jakości ołówek z unikalnego,
czarnego, barwionego drewna.
• Ołówek bardzo łatwo się temperuje.
• Twardość HB.
• Specjalny system klejenia grafitu
powoduje, że ołówek jest odporny na
złamania.
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OŁÓWEK FLOWERS NEON
• Ołówek z nadrukiem „Flowers“ dostępny
w 4 wzorach.
• Unikalne barwione na czarno drewno.
• Łatwe ostrzenie.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.

display 72 szt.

2091198000990

1

display 72 szt.

2061130202990

1

display 72 szt.

2061130205990

1

OŁÓWEK I LOVE YOU
• Ołówek z nadrukiem „I Love You“
dostępny w 4 wzorach.
• Łatwe ostrzenie.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.

OŁOWEK HANDS & FEET
• Ołówek z nadrukiem „Hands&Feet“
dostępny w 4 wzorach.
• Unikalne barwione na czarno drewno.
• Łatwe ostrzenie.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.
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OŁÓWEK EVIL EYE

display 72 szt.

2061130204990

1

• Ołówek z nadrukiem „Evil Eye“ dostępny
w 4 wzorach.
• Łatwe ostrzenie.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.

OŁÓWEK MATOWY Z GUMKĄ

display 72 szt.

2021126000990

1

• Wysokiej jakości ołówek z unikalnego,
czarnego, barwionego drewna.
• Ołówek bardzo łatwo się temperuje.
• Twardość HB.
• Specjalny system klejenia grafitu
powoduje, że ołówek jest odporny na
złamania.
• Ołówek posiada gumkę do ścierania.

OŁÓWEK NET Z GUMKĄ

display 72 szt.

2031156004990

1

• Wysokiej jakości ołówek z unikalnego,
czarnego, barwionego drewna.
• Ołówek bardzo łatwo się temperuje.
• Twardość HB.
• Specjalny system klejenia grafitu
powoduje, że ołówek jest odporny na
złamania.
• Ołówek posiada gumkę do ścierania.
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OŁÓWEK W KROPKI Z GUMKĄ
• Wysokiej jakości ołówek z unikalnego,
czarnego, barwionego drewna.
• Ołówek bardzo łatwo się temperuje.
• Twardość HB.
• Specjalny system klejenia grafitu
powoduje, że ołówek jest odporny na
złamania.
• Ołówek posiada gumkę do ścierania.

display 72 szt.

2091194000990

1

display 72 szt.

2091197000990

1

display 288 szt.

2209088000990

1

OŁÓWEK SAFARI Z GUMKĄ
• Wysokiej jakości ołówek z unikalnego,
czarnego, barwionego drewna.
• Ołówek bardzo łatwo się temperuje.
• Twardość HB.
• Specjalny system klejenia grafitu
powoduje, że ołówek jest odporny na
złamania.
• Ołówek posiada gumkę do ścierania.

OŁÓWEK Z GUMKĄ MIX
• Ołówek z nadrukiem dostępny w 12
wzorach.
• Łatwe ostrzenie.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.
• Ołówek posiada gumkę do ścierania.
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OŁÓWEK Z GUMKĄ FLASH
display 72 szt.

2021122000990

1

• Ołówek w 4 neonowych kolorach
z wysokiej jakości gumką.
• Łatwe ostrzenie.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.

1

• Ołówek z unikalnego, barwionego na
czarno drewna.
• Dostępny z wysokiej jakości gumką w 4
kolorach do wyboru.
• Stopień twardości grafitu: HB.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.

OŁÓWEK BLACK LINE Z GUMKĄ

display 72 szt.

2021129000990

OŁÓWEK NOBLE Z GUMKĄ

display 72 szt.

2061130734990

1

• Wysokiej jakości ołówek z unikalnego,
czarnego, barwionego drewna.
• Ołówek bardzo łatwo się temperuje.
• Twardość HB.
• Specjalny system klejenia grafitu
powoduje, że ołówek jest odporny na
złamania.
• Ołówek posiada gumkę do ścierania.
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TEMPERÓWKA 607
• Temperówka podwójna, metalowa
z plastikowym pojemnikiem.
• Dwa otwory: 7 mm do standardowych
kredek i ołówków oraz 12 mm do ołówków
i kredek JUMBO.
• Wieczko zapobiegające wysypywaniu się
ostrużyn.

display 12 szt.

4260607000990

1

display 30 szt.

4012145800990

1

display 30 szt.

4012145810990

1

NOŻYCZKI SZKOLNE Z LINIJKĄ
• Nożyczki szkolne z linijką ze stali
nierdzewnej.
• Dostępne w 3 kolorach: żółtym,
czerwonym i niebieskim.
• Idealne do cięcia papieru i tektury.

NOŻYCZKI SZKOLNE Z LINIJKĄ
I ZABEZPIECZENIEM
• Nożyczki szkolne z linijką i plastikową
blokadą.
• Dostępne w 3 kolorach: zielonym,
czerwonym i niebieskim.
• Idealne do cięcia papieru i tektury.
• Ostrze ze stali nierdzewnej.
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NOŻYCZKI BIUROWE, ŚREDNIE,
MIĘKKA STREFA UCHWYTU

display 12 szt.

4012145910990

1

• Nożyczki biurowe średnie (18 cm).
• Dostępne w 2 kolorach: czerwonym
i niebieskim.
• Idealne zarówno do użytku w domu jak
i biurze.
• Ostrze ze stali nierdzewnej.
• Ergonomiczna, miękka strefa uchwytu.

NOŻYCZKI BIUROWE, MAŁE,
MIĘKKA STREFA UCHWYTU

display 12 szt.

4012145920990

1

• Nożyczki biurowe małe (15 cm).
• Dostępne w 2 kolorach: czerwonym
i niebieskim.
• Idealne zarówno do użytku w domu jak
i biurze.
• Ostrze ze stali nierdzewnej.
• Ergonomiczna, miękka strefa uchwytu.

NOŻYCZKI BIUROWE, DUŻE,
MIĘKKA STREFA UCHWYTU
display 12 szt.

4012145900990

1

• Nożyczki biurowe duże (20,5 cm).
• Dostępne w 2 kolorach: czerwonym
i niebieskim.
• Idealne zarówno do użytku w domu jak
i biurze.
• Ostrze ze stali nierdzewnej.
• Ergonomiczna, miękka strefa uchwytu.
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NOŻYCZKI SZKOLNE
Z OSŁONIĘTYM OSTRZEM
• Nożyczki szkolne z osłoniętym ostrzem
ze stali nierdzewnej.
• Dostępne w 3 kolorach: zielonym,
czerwonym i niebieskim.
• Idealne do cięcia papieru i tektury.
• Plastikowa blokada.

display 30 szt.

4012145820990

1

display 30 szt.

4012145830990

1

display 30 szt.

4012145840990

1

NOŻYCZKI SZKOLNE
Z ZABEZPIECZENIEM
I MIEJSCEM NA IMIĘ
• Nożyczki szkolne z miejscem na imię
i plastikową blokadą
• Dostępne w 3 kolorach: zielonym,
czerwonym i niebieskim.
• Idealne do cięcia papieru i tektury.
• Ostrze ze stali nierdzewnej.

NOŻYCZKI Z PLASTIKOWYM
ZAKOŃCZENIEM
ZABEZPIECZAJĄCYM
• Nożyczki szkolne z plastikowym
zabezpieczeniem ostrza.
• Dostępne w 3 kolorach: żółtym,
czerwonym i niebieskim.
• Idealne do cięcia papieru i tektury.
• Ostrze ze stali nierdzewnej.
• Ergonomiczna, miękka strefa uchwytu.
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KREDKI NATURAL 12 KOL.
SZEŚCIOKĄTNE

N

opakowanie
kartonowe

2112319000990

12

144

• Wysokiej jakości kredki z naturalnego,
nielakierowanego drewna.
• Grafit o grubości 3.0 mm.
• Intensywne, żywe kolory.
• Łatwe do temperowania.
• Opakowanie w dwóch wzorach – z lwem
lub kangurem.
• Specjalna technologia klejenia (SV)
ogranicza łamanie się grafitu.

12

• Wyjątkowy zakreślacz w postaci kredki
żelowej.
• Display 20 sztuk w 4 kolorach: 8 x żółty,
3 x czerwony, 3 x różowy, 3 x zielony.
• Nie przebija i nie rozmazuje się na
papierze.
• Nie wymaga temperowania.
• Nie wysycha pozostawiony bez skuwki.
• Mechanizm twist wysuwania wkładu
żelowego.
• Miękkie i komfortowe zakreślanie.

ZAKREŚLACZ ŻELOWY

N

display 20 szt.

4201860020990

1

N
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MASA PIANKOWA
ZESTAW MINI
• Super lekka masa piankowa - ciastolina
w kolorowym opakowaniu z instrukcją
tworzenia gotowych wzorów (motylek,
dinozaur, pingwinek).
• W prosty sposób można mieszać ze
sobą różne kolory pianek, co pozwala na
uzyskanie nowych kolorów lub odcieni.
• Miękką piankę można uformować
w kulkę, która dzięki zastosowanemu
materiałowi odbija się jak piłeczka.
• Po wyschnięciu masa jest
nieodkształcalna i pozostaje w formie
w jakiej zasycha.
• Przy wybranych wzorach znajdują się
akcesoria dekoracyjne.
• Waga netto: 30g

30 g

CR111

12

144

N

30+15 g

CR112

8

64

N

15 g

CR110

8

192

N

6 kolorów

CR350K6

12

144

N

MASA PIANKOWA
ZESTAW MEDIUM
• Super lekka masa piankowa - ciastolina
w kolorowym pudełku z dołączoną
instrukcją tworzenia gotowych wzorów
(sowa oraz miś w samolocie).
• W prosty sposób można mieszać ze
sobą różne kolory pianek, co pozwala na
uzyskanie nowych kolorów lub odcieni.
• Miękką piankę można uformować w kulkę,
która dzięki zastosowanemu materiałowi
odbija się jak piłeczka.
• Po wyschnięciu masa jest nieodkształcalna
i pozostaje w formie w jakiej zasycha.
• W opakowaniach znajdują się akcesoria do
formowania oraz elementy dekoracyjne.
• Waga netto: 1x30g +1x15g

MASA PIANKOWA
• Super lekka masa piankowa - ciastolina
w plastikowym pudełku.
• W prosty sposób można mieszać ze
sobą różne kolory pianek, co pozwala na
uzyskanie nowych kolorów lub odcieni.
• Miękką piankę można uformować w kulkę,
która dzięki zastosowanemu materiałowi
odbija się jak piłeczka.
• Po wyschnięciu masa jest nieodkształcalna
i pozostaje w formie w jakiej zasycha.
• Pianki dostępne są w 8 kolorach.
• Waga netto: 15g

KREDKI ŻELOWO PASTELOWE
3W1
• Zestaw 6 kredek żelowych Cricco
w opakowaniu kartonowym z okienkiem.
• Kredki wykręcane typu „Twist“.
• Sprawdzają się świetnie zarówno jako
standardowe kredki, mogą być używane
także jak pastele czy akwarele, które
można rozmywać za pomocą wilgotnego
pędzelka.
• Bardzo miękko rysują na różnych
powierzchniach.
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KREDKI OŁÓWKOWE
TRÓJKĄTNE MINI JUMBO

N
N

6 kolorów
+ temperówka
10 kolorów
+ temperówka

CR328K6

12

144

CR328K10

6

72

• Kredki ołówkowe grube, dostępne
w dwóch wersjach w 6 oraz w 10
kolorach.
• Ergonomiczny kształt umożliwia pewne
trzymanie i ułatwia rysowanie.
• Miękki wzmocniony grafit ułatwia
kolorowanie.
• Wszystkie kredki oryginalnie
zatemperowane i gotowe do użycia.
• Pakowane w kolorowe kartoniki
z okienkiem i zawieszką.
• W każdym pudełku znajduje się
temperówka.

KREDKI OŁÓWKOWE
TRÓJKĄTNE ZESTAW SZKOLNY

N

144 kolorów

CR322BOX144

1

• Zestaw 144 kredek trójkątnych Cricco
to doskonałe rozwiązanie dla szkół i
przedszkoli.
• W pakiecie znajdują się kredki w 12-stu
kolorach, w tym kolor złoty i cielisty.
• Wszystkie kredki są oryginalnie
zatemperowane i gotowe do użycia.
• Kredki ułożone są w plastikowej kasetce
i eleganckim pudełku prezentacyjnym.

8

KREDKI OŁÓWKOWE
TRÓJKĄTNE

12 kolorów

CR322K12

6

240

24 kolory

CR322K24

6

120

• Ergonomiczny kształt umożliwia pewne
trzymanie i ułatwia rysowanie.
• Lakierowanie obwoluty kredek zgodnie
z kolorem grafitu.
• Wszystkie kredki oryginalnie
zatemperowane i gotowe do użycia.
• Pakowane w kolorowe kartoniki
z okienkiem i zawieszką.
• Dodatkowo złoty i cielisty kolor oraz
ekstra naklejki w każdym pudełku,
a w opakowaniu 24 kolory dodatkowo
kolor srebrny.

KREDKI OŁÓWKOWE
TRÓJKĄTNE

N
N

36 kolorów
+ temperówka
48 kolorów
+ temperówka

CR322K36

4

48

CR322K48

3

36

• Ergonomiczny kształt umożliwia pewne
trzymanie i ułatwia rysowanie.
• Lakierowanie obwoluty kredek zgodnie
z kolorem grafitu.
• Wszystkie kredki oryginalnie
zatemperowane i gotowe do użycia.
• Pakowane w kolorowe kartoniki
z okienkiem i zawieszką.
• Dodatkowo złoty i cielisty kolor oraz
ekstra naklejki w każdym pudełku,
a w opakowaniu 24 kolory dodatkowo
kolor srebrny.
• W każdym pudełku znajduje się
temperówka.

N
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KREDKI OŁÓWKOWE
TRÓJKĄTNE GRUBE
• Kredki ołówkowe grube, 12 kolorów
o trójkątnym kształcie.
• Ergonomiczny kształt umożliwia pewne
trzymanie i ułatwia rysowanie.
• Miękki wzmocniony grafit ułatwia
kolorowanie.
• Lakierowanie obwoluty kredek zgodnie
z kolorem grafitu.
• Wszystkie kredki oryginalnie
zatemperowane i gotowe do użycia.
• Pakowane w kolorowe kartoniki
z okienkiem i zawieszką.
• W każdym pudełku temperówka
i złota kredka.

12 kolorów
+ temperówka

CR325K12

6

72

12 kolorów
+ temperówka

CR335K12

12

144

6 kolorów, etui

CR330W6

24

144

6 kolorów, etui

CR331W6

24

144

KREDKI TRÓJKĄTNE SUPER
SOFT JUMBO Z TEMPERÓWKĄ
• Super miękkie, grube kredki ołówkowe.
• Idealne dla dzieci dzięki super
miękkiej strukturze zbliżonej do kredek
woskowych z łatwością przenoszą
barwnik na papier już przy minimalnym
nacisku.
• O trójkątnym kształcie wyrabiającym
pewny uchwyt.
• W opakowaniu 12 kolorów, w tym
oryginalny kolor cielisty.
• Kredki są zatemperowane.
• W pudełku kartonowym znajduje się
wewnętrzna plastikowa szufladka
z miejscem na kredki i temperówkę.

KREDKI OŁÓWKOWE
TRÓJKĄTNE TEXTLINER NEON
JUMBO BLACK WOOD
• Grube kredki ołówkowe wykonano
z czarnego drewna.
• Idealne dla dzieci, o trójkątnym kształcie
wyrabiającym pewny uchwyt.
• W opakowaniu 6 jasnych, neonowych
kolorów.
• Świetnie spisują się jako zakreślacze.
• Kredki są zatemperowane
w przezroczystym, sztywnym etui
z zawieszką.

KREDKI OŁÓWKOWE
TRÓJKĄTNE METALLIC JUMBO
BLACK WOOD
• Grube kredki ołówkowe wykonano
z czarnego drewna.
• Idealne dla dzieci, o trójkątnym kształcie
wyrabiającym pewny uchwyt.
• W opakowaniu 6 metalicznych kolorów.
• Świetnie widoczne na ciemnym,
a nawet czarnym papierze.
• Kredki są zatemperowane
w przezroczystym, sztywnym etui
z zawieszką.
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KREDKI ŚWIECOWE TRÓJKĄTNE
JUMBO
12 kolorów

CR355K12

12

72

• Kredki świecowe Jumbo w kartonowym
opakowaniu z okienkiem.
• Trójkątny przekrój i grubość 11mm
umożliwia pewny chwyt i ułatwia
rysowanie.
• Dostępne w sprzedaży w 12 kolorach.

PISAKI Z PIECZĄTKAMI
DWUSTRONNE

10 kolorów

CR388K10

12

144

• Super miękkie grube pisaki dwustronne
do malowania i rysowania, idealne do
domu i szkoły.
• Z jednej strony pisaków grube
końcówki piszące, z drugiej fantazyjne,
kolorowe pieczątki.
• Dostępne w 10 intensywnych kolorach.

PISAKI MAGICZNE
WYMAZYWALNE

8 kolorów

CR387K8

12

144

• Zestaw 8 miękkich pisaków do
kolorowania, idealne do domu i szkoły.
• 7 standardowych pisaków w najbardziej
popularnych kolorach oraz 1 dodatkowy
pisak wymazujący.
• Pisaki w kolorowym pudełku
z okienkiem i zawieszką.

design A

design B

design C

design D

PASTELE OLEJNE KOMPLET
12 KOLORÓW
12 kolorów
(design A)
12 kolorów
(design B)
12 kolorów
(design C)
12 kolorów
(design D)

CR481K12/A

12

144

CR481K12/B

12

144

CR481K12/C

12

144

CR481K12/D

12

144

• Pastele olejne najwyższej jakości
intensywnie nasączone barwnikami.
• W każdym pudełku narzędzie do
drapania rysunku.
• Bardzo łatwe mieszanie kolorów
dzięki późno osiągalnemu efektowi
woskowania.
• Każda pastela w ochronnej papierowej
obwolucie.
• Do wyboru 4 designy opakowań.
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design A

PASTELE OLEJNE KOMPLET
24 KOLORÓW

design B

• Pastele olejne najwyższej jakości
intensywnie nasączone barwnikami.
• W każdym pudełku narzędzie do
drapania rysunku.
• Bardzo łatwe mieszanie kolorów
dzięki późno osiągalnemu efektowi
woskowania.
• Każda pastela w ochronnej papierowej
obwolucie.
• Do wyboru 2 designy opakowań.

24 kolory
(design A)
24 kolory
(design B)

CR481K24/A

12

48

CR481K24/B

12

48

36 kolorów

CR481K36

6

48

48 kolorów

CR481K48

6

36

12 kolorów

CR491K12

8

192

24 kolory

CR491K24

8

96

36 kolorów

CR491K36

6

48

PASTELE OLEJNE KOMPLET
36 KOLORÓW
• Pastele olejne najwyższej jakości
intensywnie nasączone barwnikami.
• W każdym pudełku narzędzie do
drapania rysunku.
• Bardzo łatwe mieszanie kolorów
dzięki późno osiągalnemu efektowi
woskowania.
• Każda pastela w ochronnej papierowej
obwolucie.

PASTELE OLEJNE KOMPLET
48 KOLORÓW
• Pastle olejne najwyższej jakości
intensywnie nasączone barwnikami.
• W każdym pudełku narzędzie do
drapania rysunku.
• Bardzo łatwe mieszanie kolorów
dzięki późno osiągalnemu efektowi
woskowania.
• Każda pastela w ochronnej papierowej
obwolucie.

PASTELE SUCHE 25 MM
• Zestaw wysokiej jakości pasteli suchych
w eleganckim kartonowym opakowaniu.
• Odpowiednio dobrane pigmenty
pozwalają na idealne mieszanie kolorów.
• Kwadratowy kształt i unikalna długość
25mm zwiększają komfort użycia.
• Dostępne w 12, 24 i 36 kolorach.
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OŁÓWEK TRÓJKĄTNY
NATURA HB

op. kartonowe

CR310

12

144

• Ołówek wykonany z drewna wysokiej
jakości pokryty bezbarwnym lakierem.
• Trójkątny kształt wyrabia prawidłowy
chwyt.
• Idealny do biura i szkoły.
• Oryginalnie zatemperowany.
• Wytrzymały grafit o twardości HB.
• Każdy ołówek posiada nadrukowany
kod kreskowy.

OŁÓWEK TRÓJKĄTNY
NATURA HB Z GUMKĄ

op. kartonowe

CR315

12

144

• Ołówek wykonany z drewna wysokiej
jakości pokryty bezbarwnym lakierem.
• Trójkątny kształt wyrabia prawidłowy
chwyt.
• Idealny do biura i szkoły.
• Oryginalnie zatemperowany.
• Wytrzymały grafit o twardości HB.
• Każdy ołówek posiada nadrukowany
kod kreskowy.

OŁÓWEK TRÓJKĄTNY
Z TABLICZKĄ MNOŻENIA HB

tuba

CR316

50

300

• Ołówek wykonany z drewna wysokiej
jakości.
• Trójkątny kształt wyrabia prawidłowy
chwyt.
• Na powierzchni ołówka naniesiona
tabliczka mnożenia.
• Idealny do biura i szkoły.
• Oryginalnie zatemperowany.
• Wytrzymały grafit o twardości HB.
• Każdy ołówek posiada nadrukowany kod
kreskowy.

OŁÓWEK TRÓJKĄTNY
„MOJE PIERWSZE ABC“

tuba

CR317

48

1440

• Ołówek wykonany z drewna wysokiej
jakości.
• Trójkątny, gruby kształt wyrabia
prawidłowy chwyt.
• Idealny dla dzieci do nauki pisania.
• Oryginalnie zatemperowany.
• Wytrzymały i miękki grafit o twardości
B pozwala na wykonanie rysunków przy
minimalnym nacisku.
• Wzbogacony o miękką i skuteczną
gumkę.
• Każdy ołówek posiada nadrukowany kod
kreskowy.
• W każdej tubie znajduje się mix 4 kolorów
obudowy.
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WYMAZYWACZ DO ATRAMENTU
• Wymazywacz do atramentu z białą
stożkową końcówką 0,5 cm do
wymazywania tekstu i niebieską końcówką
0,8mm do nanoszenia poprawek na
papierze.
• Świetnie sprawdza się zarówno w szkole,
jak i w biurze.
• Kod kreskowy na każdej sztuce.

CR601

30

600

10 kolorów

CR301K10

6

36

12 kolorów

CR360K12

12

96

12 kolorów

CR361K12

12

72

KREDA CHODNIKOWA
• Kreda chodnikowa Cricco w 10 kolorach
w kartonowym opakowaniu z okienkiem.
• Średnica kredy 23 mm, długość: 105 mm.
• Kreda intensywnie nasycona barwnikiem
zapewnia żywe i jasne kolory.

FARBY AKWARELOWE
• Komplet 12 farb akwarelowych w
plastikowej kasetce oraz zewnętrznym
kartonowym opakowaniu z zawieszką.
• Średnica krążków 28 mm.
• W zestawie wysokiej jakości nylonowy
pędzel.

FARBY AKWARELOWE PALETKA
• Zestaw 12 kolorów farb akwarelowych na
paletce, z krążkami o średnicy 30 mm
o intensywnych, mocno kryjących
kolorach.
• Na paletce znajdują się wytłoczenia
pozwalające na mieszanie kolorów.
• Do zestawu dołączony jest pędzelek.
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FARBY PLAKATOWE

6 +1 kolorów

CR366K7

6

24

12+1 kolorów

CR366K13

6

24

CR500/ZOLTA

6

CR500/CZERWONA

6

CR500/ZIELONA

6

CR500/NIEBIESKA

6

CR500/CZARNA

6

CR500/BIAŁA

6

CR500/P

6

CR500/CN

6

CR500/BR

6

• Wysokiej jakości farby plakatowe.
• Idealne mieszanie kolorów, barwy żywe
i intensywne.
• Dzięki gęstej konsystencji posiadają
doskonałe właściwości kryjące.
• W każdym zestawie złota farba
brokatowa oraz pędzelek.
• W wytłoczce opakowania specjalny
pojemnik na wodę.

FARBA TEMPERA 500ML
W BUTELCE
• Wysokiej jakości farba dostępna
w dziewięciu żywych, wyrazistych
i intensywnych kolorach.
• Dzięki gęstej konsystencji posiada
bardzo dobre właściwości kryjące.
• Przeznaczona do malowania na różnego
rodzaju powierzchniach.
• Specjalny aplikator ułatwia dozowanie
użycia farby.
• Łatwe mieszanie kolorów i efektowne
odcienie pośrednie.

PĘDZELKI SZKOLNE

N

6 rozmiarów

CR363B6

12

240

• Komplet pędzelków szkolnych
z kolorową akrylową rączką.
• Zestaw dostępny jest na blistrze
i zawiera 6 sztuk pędzelków o różnych
rozmiarach i kształtach końcówki.

144

• Klej w formie wygodnego wykręcanego
sztyftu z zatyczką zabezpieczającą
produkt przed wyschnięciem.
• Substancja klejąca o idealnych
właściwościach klejących dla zastosowań
szkolnych.
• Łatwy do usunięcia z odzieży i innych
tekstyliów.
• Klej w kolorze fioletowym – kolor znika
po chwili od nałożenia.
• Delikatny zapach, masa netto 9 g.

KLEJ MAGICZNY ZNIKAJĄCY

9g

CR9

24

N
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TEMPERÓWKA KUM
METALOWA KOSTKA 400
• Temperówka metalowa w kształcie klina.
• Profilowana obudowa wykonana została
techniką frezowania z twardego stopu
magnezu.
• Ostrze precyzyjnie połączone z obudową
zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania.
• 3 lata gwarancji.

klin

400K

28

1624

klin profilowany

400-1K

24

5952

kostka
profilowana

400-1

24

5568

400-1E

24

5568

410M

24

3648

metallic

100-1/05

24

6048

fluo

100-1FT

24

6048

neon

100-1/07

24

6048

TEMPERÓWKA KUM
METALOWA KOSTKA Z DWOMA
OSTRZAMI 400-1E
• Temperówka metalowa w kształcie
kostki prostokątnej.
• Po bokach powierzchnia prążkowana.
• Obudowa wykonana została techniką
frezowania z twardego stopu magnezu.
• Posiada dwa ostrza nożowe zapasowe.
• Jeden otwór do temperowania.
• Ostrza precyzyjnie połączone z
obudową zapewniają idealnie centralne
położenie ołówka lub kredki podczas
temperowania.
• 3 lata gwarancji.

TEMPERÓWKA KUM PODWÓJNA
METALOWA 410M
• Temperówki wykonane ze specjalnego
stopu magnezu ze stalowym ostrzem
mocowanym wkrętem.
• Ostrze precyzyjnie połączone z obudową
zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania.
• Rowkowane wgłębienia w korpusie
ułatwiają trzymanie.
• Idealna do ołówków i kredek o średnicach
8 i 11 mm.
• 3 lata gwarancji.

TEMPERÓWKA KUM KOSTKA
100-1
• Temperówka plastikowa w kształcie klina
do ołówków i kredek o średnicy 8 mm.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego pierwszego zastosowania, co
gwarantuje jego wyjątkową trwałość.
• Ostrze precyzyjnie połączone z obudową
zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania.
• Dostępne liczne wersje kolorystyczne:
seria metaliczna (100-1/05), seria
neonowa (100-1/07), seria transparentna
fluorescencyjna.
• 3 lata gwarancji.

60

TEMPERÓWKA KUM KOSTKA
100-K

fluo

100-KS

28

3136

100-KS FT

24

8064

• Temperówka plastikowa w kształcie
kostki do ołówków i kredek o średnicy
8mm.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego pierwszego zastosowania,
co gwarantuje jego wyjątkową trwałość.
• Ostrze precyzyjnie połączone
z obudową zapewnia idealnie
centralne położenie ołówka podczas
temperowania.
• Dostępna w różnych kolorach.
• 3 lata gwarancji.

TEMPERÓWKA
KUM PODWÓJNA
FLUORESCENCYJNA 410KFT

410KFT

24

3648

• Temperówka plastikowa w kształcie
klina z dwoma ostrzami montowanymi
wkrętami.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego pierwszego zastosowania,
co gwarantuje jego wyjątkową trwałość.
• Ostrza precyzyjnie połączone
z obudową zapewniają idealnie
centralne położenie ołówka podczas
temperowania.
• Wersja dwuotworowa, na kredki i ołówki
o średnicy 8 i 11mm.
• Dostępna w różnych fluorescencyjnych
kolorach.
• 3 lata gwarancji.

TEMPERÓWKA
KUM PODWÓJNA
FLUORESCENCYJNA 100-20FT

100-20FT

24

3024

• Temperówka KUM plastikowa podwójna
do ołówków i kredek o średnicy 8 mm i
11 mm.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego pierwszego zastosowania
co gwarantuje jego wyjątkową trwałość.
• Ostrze stalowe precyzyjnie połączone
z obudową zapewnia idealnie
centralne położenie ołówka podczas
temperowania.
• Prążkowany bok temperówki zapobiega
ślizganiu się palców podczas ostrzenia.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.
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TEMPERÓWKA KUM
Z POJEMNIKIEM 210K
• Temperówki z plastikowym pojemnikiem
wykonanym z wyjątkowo trwałego
granulatu plastikowego.
• Posiadają stalowe ostrze mocowane
wkrętem oraz fluorescencyjny pojemnik na
ostrużyny, dostępny w różnych odcieniach.
• 3 lata gwarancji.

TEMPERÓWKA KUM
Z POJEMNIKIEM PŁASKA 206K1
• Temperówka KUM okrągła, z
pojemnikiem na ostrużyny, z jednym
otworem.
• Stalowe wysokiej jakości ostrze.
• Do temperowania kredek i ołówków o
średnicy 8 mm.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.

fluo

210K FT

12

780

ice

210K1 ICE

12

780

groovy

210K1 GROOVY

12

780

mix

210K1

12

780

luna

210K1 LUNA

12

780

heart

210K1 HEART

12

780

spots

210K1 SPOTS

12

780

squared

210K1 SQUARED

12

780

stars

210K1 STARS

12

780

glitter

210K1 GL

12

780

brokat

210K1 GL

12

780

racing

206K1 RACING

12

960

ink

206K1 INK

12

960

invasion

206K1 INVASION

12

960

zombies

206K1 ZOMBIES

12

960

new york

206K-07NY

12

960

dreaming

206K1 DREAMING

12

960

reilly

206K1 REILLY

12

960

metallic

206-05

12

960

scribble

206K1 SCRIBBLE

12

960

CALYPSO

1

20

TEMPERÓWKA Z GUMKĄ
CALYPSO NA BLISTRZE
• Temperówka w gumce do mazania w
opakowaniu blistrowym.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.
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TEMPERÓWKA SERDUSZKO
SOFT COLOR
100-14SC

24

4224

• Temperówka plastikowa z pojemnikiem
przezroczystym w kształcie serca.
• Posiada jedno ostrze.

TEMPERÓWKA KUM
PODWÓJNA Z POJEMNIKIEM
mix

CLICK CLACK KUM

1

20

• Click Clack to produkt do temperowania
ołówków i kredek o średnicy 8 i 11 mm.
• Produkt posiada duży pojemnik na
ostrużyny.

TEMPERÓWKA KUM
4-OTWOROWA Z POJEMNIKIEM

mix

4-IN-1 K4 KUM

1

20

• Temperówka dla wszystkich rozmiarów
ołówków i kredek? Tak, KUM 4 w 1 jest
znakomitym rozwiązaniem!
• Niezależnie od tego czy posiadasz
ołówek bądź kredkę o średnicy 7, 8, 10
czy 11 mm!
• Dodatkowo produkt posiada duży
pojemnik na ostrużyny.

TEMPERÓWKA KUM PODWÓJNA
Z POJEMNIKIEM 208K2

fluo

208K2 FT

12

624

• Temperówki z plastikowym pojemnikiem
wykonanym z wyjątkowo trwałego
granulatu plastikowego.
• Posiadają stalowe ostrze mocowane
wkrętem oraz pojemnik na ostrużyny,
dostępny w różnych kolorach.
• Wersja dwuotworowa, na kredki i ołówki
o średnicy 8 i 11 mm.
• 3 lata gwarancji.
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TEMPERÓWKA TRÓJKĄTNA
Z POJEMNIKIEM Z GUMKĄ DO
ŚCIERANIA
• Temperówka KUM z gumką do mazania,
pojedyncza, trójkątna.
• Pojemnik zapobiegający wysypywaniu
się ostrużyn.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego.
• Wysokiej jakości stalowe ostrze
precyzyjnie połączone z obudową
zapewnia idealnie centralne położenie
ołówka podczas temperowania.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.

CORRECT-TRI M1

30

1980

MIKRO K1

24

1680

1870 MINI K1

50

6000 K1 O

10

TEMPERÓWKA KOSTKA
Z POJEMNIKIEM
• Temperówka KUM pojedyncza,
plastikowa z małym, otwieranym
pojemnikiem zapobiegającym
wysypywaniu się ostrużyn.
• Obudowa wykonana z granulatu
plastikowego.
• Ostrze precyzyjnie połączone
z obudową zapewnia idealnie
centralne położenie ołówka podczas
temperowania.
• Wygodna i funkcjonalna, zmieści się w
każdym piórniku.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• Produkt wyprodukowany w Niemczech.
• 3 lata gwarancji.

TEMPERÓWKA KUM 1870 MINI
SŁOIK 50 SZT.
• Temperówka puszka jest znakomitym
rozwiązaniem dla osób lubiących
klasyczne wzornictwo temperówek
i duży pojemnik na ostrużyny.

mix

TEMPERÓWKA ONYX SREBRNA
• Temperówka KUM pojedyncza, okrągła w
srebrnym kolorze z pojemnikiem.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• 3 lata gwarancji.
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780

TEMPERÓWKA KUM BUDDY
20 SZT.

mix

BUDDY K2

• Temperówka Buddy posiada wyjątkowy
i ergonomiczny kształt poza tym
nowoczesny system uchwytu oraz
zatyczkę do zamykania dwóch otworów
o średnicach 8 i 11 mm.
• Temperówka posiada duży pojemnik na
ostrużyny.

20

TEMPERÓWKA KUM BOTTLES
SŁOIK 12 SZT.

mix

BOTTLES K2

• Temperówka Butelka to całkowita nowość
na rynku!
• Jej kształt do złudzenia przypomina
plastikową butelkę na napoje.
• Posiada otwór na ołówki i kredki
o średnicy 8mm zabezpieczone specjalną
osłonką.

12

TEMPERÓWKA ELIPSA
Z PLASTIKOWYM WKŁADEM
OSTRZĄCYM
ELLSCK1

• Kompaktowa temperówka z pojemnikiem
na odpady.
• Do temperowania ołówków i kredek o
średnicy 8 mm.
• 3 lata gwarancji.

10

TEMPERÓWKA TABLICZKA
MNOŻENIA

N

356.01.21

• Temperówka z tabliczką mnożenia
marki KUM to idealnie rozwiązanie dla
wszystkich, którzy wymagają precyzji,
niezawodności i atrakcyjnego designu.
• Wyposażona w pojemnik na ścinki,
dwuotworowa temperówka nadaje się
do ostrzenia kredek i ołówków zarówno
standardowego rozmiaru, jak i typu jumbo.
• Mechanizm temperujący wykonany
jest z trwałego magnezu, dzięki czemu
temperówka nawet po dłuższym okresie
użytkowania nadal jest precyzyjna.
• Dostępna w 3 atrakcyjnych kolorach:
czerwonym, żółtym i niebieskim.

12

N
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TEMPERÓWKA CLICK-CLACK
FRESH, PODWÓJNA
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka Click Clack fresh marki KUM
łączy w sobie precyzję, niezawodność
i nowoczesność.
• Doskonale nadaje się do temperowania
kredek i ołówków o dowolnym przekroju,
zarówno standardowej grubości jak i typu
jumbo.
• Metalowe ostrza zapewniają wysoką
jakość temperowania, a wygodny
pojemnik na ścinki w 4 atrakcyjnych
kolorach (fioletowy, szary, miętowy
i koralowy) wpływa na komfort
użytkowania.

358.01.21

20

N

360.00.21

20

N

4-IN-1 FRESH KUM 20

N

24

N

TEMPERÓWKA CLICK-CLACK
NEON, PODWÓJNA
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka Click Clack neon marki KUM
łączy w sobie precyzję, niezawodność
i nowoczesność.
• Doskonale nadaje się do temperowania
kredek i ołówków o dowolnym przekroju,
zarówno standardowej grubości jak
i typu jumbo.
• Metalowe ostrza zapewniają wysoką
jakość temperowania, a wygodny
pojemnik na ścinki w 4 atrakcyjnych,
neonowych kolorach (zielony,
pomarańczowy, różowy i żółty) wpływa
na komfort użytkowania.

TEMPERÓWKA 4-IN-1, KOLORY
FRESH
• Temperówka dla wszystkich rozmiarów
ołówków i kredek? Tak! Niezależnie od
tego, czy chcesz zatemperować ołówek lub
kredkę o średnicy 7, 8, 10 czy 11 mm, KUM
4w1 daje taką możliwość.
• Wysokiej jakości czterootworowa
temperówka z metalowymi ostrzami
zapewnia precyzję ostrzenia, a duży,
praktyczny pojemnik na ostrużyny w 4
atrakcyjnych kolorach (szarym, fioletowym,
koralowym i miętowym) wpływają na
komfort użytkowania.

TEMPERÓWKA POJEDYNCZA
DREWNIANA
• Ekologiczna, drewniana temperówka
marki KUM to doskonałe rozwiązanie dla
tych, którzy dbają o środowisko.
• Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości
materiałów, temperówka z jednej strony
wygląda niezwykle estetycznie, z drugiej
natomiast jest niezwykle precyzyjna
i niezawodna.
• Przeznaczona do temperowania kredek
i ołówków o średnicy 8 mm.
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WOOD 1 KUM

TEMPERÓWKA PODWÓJNA
DREWNIANA

N

WOOD 2 KUM

• Ekologiczna, drewniana temperówka
marki KUM to doskonałe rozwiązanie dla
tych, którzy dbają o środowisko.
• Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości
materiałów, dwuotworowa temperówka
z jednej strony wygląda niezwykle
estetycznie, z drugiej natomiast jest
niezwykle precyzyjna i niezawodna.
• Przeznaczona do temperowania kredek
i ołówków o średnicy 8 i 11 mm.

16

TEMPERÓWKA KUMAUTOMATIC, PODWÓJNA

N

AS 2 KUM

• Automatyczna temperówka AS2 marki
KUM to doskonałe rozwiązanie dla
artystów i plastyków, którzy wymagają od
temperówki czegoś więcej niż tradcycyjne
ostrzenie.
• Długa linia temperowania pozwala na
uzyskanie bardzo długiego ostrza ołówka.
• Temperowanie przebiega w dwóch
odrębnych etapach: 1. temperowanie tylko
części drewnianej aż do automatycznego
zatrzymania 2. temperowanie tylko
części grafitowej aż do automatycznego
zatrzymania.
• Temperówka posiada pojemnik na
ostrużyny oraz dwa zapasowe ostrza.

15

TEMPERÓWKA 2-IN-1 M2
PODWÓJNA METALOWA

N

2-IN-1 M2 KUM

• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka 2w1 marki KUM łączy w sobie
precyzję i niezawodność.
• Wykonany z trwałego magnezu
mechanizm temperujący zapewnia
doskonałą jakość ostrzenia.
• Praktyczna, plastikowa obudowa
w 4 atrakcyjnych kolorach (żółty, różowy,
niebieski, limonkowy) może pełnić funkcję
pojemnika na ostrużyny.
• Temperówka przeznaczona jest do
ostrzenia kredek i ołówków dowolnego
przekroju, zarówno o standardowej
średnicy 8 mm, jak i typu jumbo.

12

TEMPERÓWKA 2-IN-1 M2
PODWÓJNA PLASTIKOWA

N

2-IN-1K POP KUM

• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka 2w1 marki KUM łączy w sobie
precyzję i niezawodność.
• Trwałe, metalowe ostrze zapewnia
doskonałą jakość temperowania.
• Praktyczna, plastikowa obudowa w 4
atrakcyjnych kolorach (żółty, różowy,
niebieski, limonkowy) może pełnić funkcję
pojemnika na ostrużyny.
• Temperówka przeznaczona jest do
ostrzenia kredek i ołówków dowolnego
przekroju, zarówno o standardowej
średnicy 8 mm, jak i typu jumbo.

12

N
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TEMPERÓWKA PODWÓJNA
DOME
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka DOME marki KUM służy do
ostrzenia kredek i ołówków o dowolnym
przekroju, standardowej grubości (8mm)
lub typu jumbo (11 mm).
• Metalowy mechanizm temperujący
zapewnia precyzję i najwyższą jakość
ostrzenia.
• Plastikowy, kopułkowy i łatwo
zdejmowalny pojemnik na ostrużyny
w nowoczesnych kolorach (limonkowym,
różowym i niebieskim) wpływa na wysoki
komfort użytkowania.

208M2 FL KUM

12

N

TEMPERÓWKA HIGH CUBE
228M, PODWÓJNA
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka DOME marki KUM służy do
ostrzenia kredek i ołówków o dowolnym
przekroju, standardowej grubości (8mm)
lub typu jumbo (11 mm).
• Metalowy mechanizm temperujący
zapewnia precyzję i najwyższą jakość
ostrzenia.
• Plastikowy, łatwo zdejmowalny
pojemnik na ostrużyny w kształcie
sześcianu w nowoczesnych kolorach
(limonkowym, różowym i niebieskim)
wpływa na wysoki komfort użytkowania.

228M2 T KUM

12

N

TEMPERÓWKA OVAL
PODWÓJNA
• Dwuotworowa, wysokiej jakości
temperówka Oval marki KUM służy do
ostrzenia kredek i ołówków o dowolnym
przekroju, standardowej grubości (8mm)
lub typu jumbo (11 mm).
• Wykonane z najwyższej jakości metalu
ostrza zapewniają precyzję temperowania.
• Plastikowa obudowa o ergonomicznym
kształcie, w 3 atrakcyjnych kolorach:
limonkowym, różowym i niebieskim, pełni
funkcję pojemnika na ostrużyny i wpływa
na wysoki komfort użytkowania.
• Dodatkową zaletą temperówki jest
możliwość zamknięcia otworów specjalną
klapką, dzięki czemu drobne ścinki nie
wydostaną się na zewnątrz.
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OV-G M2 KUM

12

N

OŁÓWEK Z TEMPERÓWKĄ
I GUMKĄ TIP TOP
mix

TIP TOP

12

240

• Ołówek z zatyczką z klipsem oraz
temperówką z jednej strony i gumką
nasadką z drugiej.
• Dostępny w 4 kolorach.
• Gumka i temperówka pasują do
każdego standardowego ołówka.

GUMOWA NAKŁADKA NA
OŁÓWEK KUM SATTLER GRIP

mix

SATTLER GRIP D30 30

1980

• Nakładka na ołówek, długopis, kredki,
pisaki.
• Przeznaczona dla osób prawo i
leworęcznych.
• Redukuje ryzyko powstawania
odcisków i przemęczenia mięśni dłoni.
• W fazie nauki pisania wyrabia
prawidłowy nawyk trzymania pióra,
długopisu, ołówka.

GUMKA DO ŚCIERANIA TRI POP

mix

SOFTIE TRI POP

32

• Wysokiej jakości gumka do ścierania.
• Nie pozostawia smug.
• Bez dodatku PVC, ftalanów i innych
substancji szkodliwych.
• Optymalny, trójkątny kształt
z przetłoczeniami pozwala na
wymazywanie zarówno małych jak
i dużych powierzchni.
• Dostępna w 4 atrakcyjnych kolorach.

GUMKA DO ŚCIERANIA
SATELLITE

SOFTIE SATELLITE

36

• Wysokiej jakości gumka do ścierania.
• Nie pozostawia smug.
• Bez dodatku PVC, ftalanów i innych
substancji szkodliwych.
• Optymalny kształt z przetłoczeniami
pozwala na wymazywanie zarówno
małych jak i dużych powierzchni.
• Dostępna w 4 atrakcyjnych kolorach.
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ZESTAW DLA LEWORĘCZNYCH
NA BLISTRZE
• Zestaw dla leworęcznych na blistrze.
• Wszystkie produkty dostosowane są dla
osób leworęcznych.
• Zawiera: linijkę 15 cm, temperówkę,
nakładkę Sattler Grip i gumkę do
ścierania Mini Cap Pop.

LEFT1

20

N

225.01.19

20

N

225.02.19

20

N

225.09.19

20

N

LINIJKA 15 CM SOFTIE FLEX,
W WORECZKU
• Elastyczna linijka SOFTIE® FLEX 15 cm
marki KUM to gwarancja precyzji
i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, linijka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów. Produkt
dostępny jest w 3 nowoczesnych kolorach:
limonkowym, różowym i niebieskim.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.

LINIJKA 30 CM SOFTIE FLEX,
W WORECZKU
• Elastyczna linijka SOFTIE® FLEX 30 cm
marki KUM to gwarancja precyzji
i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, linijka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów. Produkt
dostępny jest w 3 nowoczesnych kolorach:
limonkowym, różowym i niebieskim.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.

LINIJKA SOFTIE FLEX EXTREME
15 CM
• Ekstremalnie elastyczna linijka SOFTIE®
FLEX Extreme 15 cm marki KUM to
gwarancja precyzji i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i bardzo wysokiej elastyczności materiału,
linijka jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.
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LINIJKA 30 CM SOFTIE FLEX
EXTREME

N

225.05.19

• Ekstremalnie elastyczna linijka SOFTIE®
FLEX Extreme 30 cm marki KUM to
gwarancja precyzji i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i bardzo wysokiej elastyczności materiału,
linijka jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego
od szkodliwych ftalanów dodatkowo
wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.

20

LINIJKA STOP&GO 15 CM

N

227.01.19

6

• Wysokiej jakości linijka Softie Flex
Stop&Go 15 cm marki KUM gwarantuje
precyzję pomiaru i komfort użytkowania.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, linijka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Specjalnie zaprojektowane, gumowe
uchwyty pozwalają na swobodne
przesuwanie linijki po kartce bez
konieczności odrywania palców.
• Zastosowanie materiału wolnego
od szkodliwych ftalanów dodatkowo
wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.
• Produkt jest zapakowany
w transparentny woreczek z kodem EAN.

1980

LINIJKA STOP&GO 30 CM

N

227.02.19

8

• Wysokiej jakości linijka Softie Flex
Stop&Go 30 cm marki KUM gwarantuje
precyzję pomiaru i komfort użytkowania.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, linijka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Specjalnie zaprojektowane, gumowe
uchwyty pozwalają na swobodne
przesuwanie linijki po kartce bez
konieczności odrywania palców.
• Zastosowanie materiału wolnego
od szkodliwych ftalanów dodatkowo
wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.
• Produkt jest zapakowany w
transparentny woreczek z kodem EAN.

20

• Neonowa linijka 15 cm marki KUM
to produkt dla osób nie lubiących
nudy. Intensywne, odblaskowe kolory
(żółty, zielony, różowy, pomarańczowy)
przyciągają uwagę i nadają jej
wyjątkowego charakteru.
• Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości
materiałów całkowicie wolnych od
ftalanów, produkt jest bezpieczny dla
użytkowników.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dokładność pomiarów.
• Produkt jest zapakowany w
transparentny woreczek z kodem EAN.

LINIJKA 15CM KUM NEON

N

360.01.29

N
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EKIERKA Z KĄTOMIERZEM
SOFTIE FLEX 16 CM
• Elastyczna ekierka z kątomierzem
SOFTIE® FLEX 16 cm marki KUM to
gwarancja precyzji i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, ekierka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala zapewnia
dużą dokładność pomiarów.
• Produkt dostępny jest w 3 nowoczesnych
kolorach: limonkowym, różowym
i niebieskim.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.

208.13.29

15

N

225.07.19

15

N

227.03.19

8

N

EKIERKA Z KĄTOMIERZEM
SOFTIE FLEX 262 16 CM
• Ekstremalnie elastyczna ekierka
z kątomierzem SOFTIE® FLEX Extreme 262
16 cm marki KUM to gwarancja precyzji
i najwyższej jakości.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i bardzo wysokiej elastyczności materiału,
ekierka jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Precyzyjnie naniesiona skala w zapewnia
dużą dokładność pomiarów.
• Opakowanie jednostkowe: woreczek
z zawieszką i kodem EAN.

EKIERKA Z KĄTOMIERZEM 16
CM, SOFTIE FLEX, Z SYSTEMEM
STOP&GO
• Wysokiej jakości ekierka z kątomierzem
Softie Flex Stop&Go marki KUM
gwarantuje precyzję pomiaru i komfort
użytkowania.
• Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii antypoślizgowej powierzchni
i wysokiej elastyczności materiału, ekierka
jest niezwykle praktyczna i trwała.
• Specjalnie zaprojektowane, gumowe
uchwyty pozwalają na jej swobodne
przesuwanie po kartce bez konieczności
odrywania palców.
• Zastosowanie materiału wolnego od
szkodliwych ftalanów dodatkowo wpływa
na bezpieczeństwo użytkownika.
• Produkt jest zapakowany w transparentny
woreczek z kodem EAN.
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ZESTAW KREŚLARSKI Z LINIJKĄ
• W każdym zestawie 2 standardowe
przezroczyste ekierki 16 cm 45/60 stopni,
kątomierz 10 cm/180 stopni oraz linijka 16,
20 lub 30 cm. Zestaw 2006 w kolorze
fluorescencyjnym, natomiast 2008 zawiera
dodatkowe dwa ołówki.
• Elementy zestawu posiadają trwałą
nieścieralną podziałkę i zaokrąglone rogi
dla bezpieczeństwa użytkownika.
• Precyzyjny nadruk skali (do 0,001 cm).
• Wykonane z plastiku o odpowiednim
stosunku twardości do elastyczności
zapewniającym wysoką odporność na
złamania.
• Pakowane w woreczki.

LINIJKA
• Nieścieralne podziałki i precyzyjny
nadruk skali (do 0,001 cm).
• Ma zaokrąglone rogi dla
bezpieczeństwa użytkownika.
• Wykonane z plastiku o odpowiednim
stosunku twardości do elastyczności
zapewniającym wysoką odporność
na złamania.
• Dostępne w różnych długościach i
formatach w tym model 15 cm (1022)
super wąski oraz linijki podwójne
(1015, 1019).

16 cm

2005

20

260

20 cm

2004

20

260

30 cm

2002

20

120

16 cm fluo

2006

20

260

20 cm + 2 ołówki

2008

12

156

16 cm fluo
z nadrukiem

2009

20

260

15 cm

1022

70

16 cm

1014

20

3000

20 cm

1026

20

2500

30 cm

513

20

1000

40 cm

502

20

600

50 cm

503

20

600

60 cm

504

20

500

20 cm

1015

20

580

30 cm

1019

20

500

10 cm, 180°

206

50

2000

15 cm, 180°

208

20

800

12 cm, 360°

203

20

400

KĄTOMIERZ
• Przezroczysty kątomierz 180 lub 360
stopni.
• Posiada trwałą nieścieralną podziałkę.
• Ma zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa
użytkownika.
• Wykonany precyzyjny nadruk skali (do
0,001 cm).
• Wykonane z plastiku o odpowiednim
stosunku twardości do elastyczności
zapewniającym wysoką odporność na
złamania.
• Wyprodukowany zgodnie z europejskimi
normami.
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16 cm, 45°

218/45

50

2000

16 cm, 60°

218/60

50

2000

25 cm, 45°

211/45

20

500

25 cm, 60°

211/60

20

500

30 cm, 45°

216/45

20

240

30 cm, 60°

216/60

20

240

35 cm, 45°

217/45

20

160

35 cm, 60°

217/60

20

160

EKIERKA
• Standardowa przezroczysta ekierka.
• Posiada trwałą nieścieralną podziałkę.
• Ma zaokrąglone rogi dla bezpieczeństwa
użytkownika.
• Wykonany precyzyjny nadruk skali (do
0,001 cm).
• Wykonane z plastiku o odpowiednim
stosunku twardości do elastyczności
zapewniającym wysoką odporność na
złamania.
• Wyprodukowany zgodnie z europejskimi
normami.

ZESTAW KRZYWIKÓW

115

20

300

• W każdym zestawie 3 krzywiki różnej
wielkości i o różnych kształtach.
• Krzywiki posiadają zaokrąglone rogi dla
bezpieczeństwa użytkownika.
• Wykonane z plastiku o odpowiednim
stosunku twardości do elastyczności
zapewniającym wysoką odporność na
złamania.
• Pakowane w woreczki.

SZABLON DO KREŚLENIA
OKRĘGÓW O ŚREDNICY
2-36 mm

1050

20

40

• Praktyczne artykuły biurowe i kreślarskie
wykonane z najwyższej jakości polistyrenu.
• Transparentne szablony i elementy
zestawów kreślarskich charakteryzują się
nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym
nadrukiem skali (do 0,001 cm).
• Możliwość wykonania 21 okręgów o
wymiarach od 2 do 36 mm.
• Szablon doskonale sprawdza się podczas
wykonywania zadań szkolnych.
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KREDKI LAMBO SCHOOL
TRÓJKĄTNE
• Kredki ołówkowe o trójkątnym kształcie.
• Ergonomiczny kształt ułatwia pewne
trzymanie i ułatwia rysowanie.
• Obwoluty kredek lakierowane zgodnie
z kolorem grafitu.
• Wszystkie kredki oryginalnie
zatemperowane i gotowe do użycia.
• Intensywnie nasycony pigmentem grafit
zapewnia żywe i jasne kolory.

12 kolorów

L322K12

12

240

24 kolory

L322K24

6

120

12 kolorów

L322T12

12

240

24 kolory

L322T24

12

120

12 szt. etui

L325W12

12

120

24 szt. kasetka
metalowa

L325M24

10

40

KREDKI LAMBO SCHOOL
TRÓJKĄTNE TUBA
• Kredki ołówkowe o trójkątnym kształcie.
• Ergonomiczny kształt ułatwia pewne
trzymanie i ułatwia rysowanie.
• Obwoluty kredek lakierowane zgodnie
z kolorem grafitu.
• Wszystkie kredki oryginalnie
zatemperowane i gotowe do użycia.
• Intensywnie nasycony pigmentem grafit
zapewnia żywe i jasne kolory.

KREDKI LAMBO SCHOOL
TRÓJKĄTNE GRUBE
• Grube kredki ołówkowe o trójkątnym
kształcie.
• Ergonomiczny kształt ułatwia pewne
trzymanie i ułatwia rysowanie.
• Obwoluty kredek lakierowane zgodnie
z kolorem grafitu.
• Wszystkie kredki oryginalnie
zatemperowane i gotowe do użycia.
• Intensywnie nasycony pigmentem grafit
zapewnia żywe i jasne kolory.
• Pakowane po 12 kredek w przezroczyste
etui (L325W12) lub 24 kredki w metalowej
tubie (L325M24).
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KREDKI LAMBO SCHOOL
WOSKOWE
6 kolorów

L331K6

24

240

12 kolorów

L331K12

12

240

24 kolory

L331K24

12

120

• Kredki woskowe temperowane.
• Każda kredka posiada obwolutę,
dzięki której dłonie mniej się brudzą
i łatwiej jest uchwycić kredkę.
• Intensywnie nasycone pigmentem
zapewniają żywe i jasne kolory.
• W kartonowym opakowaniu
z okienkiem, co ułatwia podejrzeć kolory
kredek i wyjąć właściwą.

KREDKI LAMBO SCHOOL
WOSKOWE GRUBE

12 kolorów

L335K12

12

48

• Kredki woskowe temperowane grube
w 12 kolorach.
• Każda kredka posiada obwolutę, dzięki
której dłonie mniej się brudzą i łatwiej
jest uchwycić kredkę.
• Kredki znajdują się w kartonowym
opakowaniu z okienkiem, a więc łatwo
jest podejrzeć kolory kredek i wyjąć
właściwą, potrzebną kredkę.

PASTELE OLEJNE LAMBO
SCHOOL

12 kolorów

L481K12

12

144

• Pastele olejne o dużej zawartości
pigmentu dające żywe i intensywne
kolory oraz dokładne krycie.
• Każdy kolor w papierowej obwolucie
zabezpieczającej przed ubrudzeniem.
• Łatwo usuwalne zabrudzenia bez
potrzeby stosowania specjalistycznych
środków czystości.
• Pakowane w kartonowe pudełko
z klapką i okienkiem.

81

PIÓRO NA NABOJE LAMBO
SCHOOL FANTAZYJNE
• Pióro na naboje w wzór owieczki.
• Solidna stalówka z stali nierdzewnej,
funkcjonalna zapinka oraz ciekawy wzór
to niewątpliwe zalety tego produktu.
• Transparentna obudowa pozwala na
kontrolowanie poziomu zużycia tuszu
w naboju.

tuba 24 szt.

L440T24

24

480

L441

12

144

L210T50

50

1000

L275

24

288

PIÓRO NA NABOJE LAMBO
SCHOOL
• Pióro w jasne kolory, z wzorem
zaprojektowanym dla uczniów.
• Cienka linia pisania.
• Wykorzystuje standardowe naboje.

DŁUGOPIS LAMBO SCHOOL
FANTAZYJNY
• Fantazyjny długopis, funkcjonalny
i prosty w swojej budowie.
• Kolorowy nadruk z owieczką ucieszy
każde dziecko.
• Linia pisania o grubości 0,7 mm i długości
powyżej 800 m, kolor tuszu: niebieski.
• Długopis posiada funkcjonalną zatyczkę,
jest lekki i estetycznie wykonany.

tuba 50 szt.

DŁUGOPIS LAMBO SCHOOL
MAGICZNY UV
• Długopis z zatyczką i dodatkową
końcówką do pisania niewidzialnym
tuszem.
• W zestawie również latarka UV.
• Długopis dostępny w trzech kolorach:
zielony, żółty, niebieski i różowy.
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DŁUGOPIS ŻELOWY LAMBO
SCHOOL Z KOŃCÓWKĄ IGŁOWĄ

N

KPLL211-BF-W1

20

• Długopis żelowy z końcówką igłową
o grubości 0,5mm z obudową z białym
wzorkiem.
• Matowa, przyjemna w dotyku obudowa
zapewnia komfort użycia.
• Posiada design dostosowany zarówno
do szkoły, jak i biura.
• Każda sztuka pakowana w etui
z zawieszką.

600

DŁUGOPISY ŻELOWE
LAMBO SCHOOL

4 kolory

L317W4

10

• Długopisy żelowe w 4 intensywnych
kolorach.
• W plastikowej, przezroczystej obudowie,
umożliwiającej kontrolę zużycia tuszu.
• Pakowane w plastikowe etui.
• Długość linii: >150 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

180

DŁUGOPISY ŻELOWE LAMBO
SCHOOL BROKATOWE
4 kolory

L315W4

10

180

6 kolorów

L315W6

12

144

10 kolorów

L315W10

12

144

• Długopisy żelowe brokatowe dostępne
w 4, 6 i 10 kolorach.
• W plastikowej, przezroczystej obudowie,
umożliwiającej kontrolę zużycia tuszu.
• Pakowane w plastikowe etui.
• Długość linii: >150 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

N
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DŁUGOPISY ŻELOWE LAMBO
SCHOOL FLUORESCENCYJNE
• Długopisy żelowe fluorescencyjne
dostępne w 6 i 10 kolorach.
• W plastikowej, przezroczystej obudowie,
umożliwiającej kontrolę zużycia tuszu.
• Pakowane w plastikowe etui.
• Długość linii: >150 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

6 kolorów

L316W6

12

144

10 kolorów

L316W10

12

144

10 szt.

L233W10

10

120

L235

12

72

OŁÓWEK LAMBO SCHOOL
Z KOLOROWĄ GUMKĄ
• Ołówek niezatemperowany, o okrągłym
przekroju, z kolorową gumką.
• Obsadka jest trwała, podobnie jak grafit,
co znacznie ułatwia temperowanie.
• Ołówek jest pokryty fantazyjnym,
kolorowym wzorem.

OŁÓWEK LAMBO SCHOOL
TRÓJKĄTNY JUMBO
• Ołówek JUMBO trójkątny.
• Trójkątny kształt zapewnia pewny
uchwyt, ułatwiając dzieciom naukę
pisania.
• W opakowaniu kartonowym
po 12 sztuk.
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OŁÓWEK LAMBO SCHOOL
FANTAZYJNY
10 szt.

L230W10

10

120

• Ołówek niezatemperowany, o okrągłym
przekroju, z kolorową gumką.
• Obsadka jest trwała, podobnie jak grafit,
co znacznie ułatwia temperowanie.
• Ołówek jest pokryty fantazyjnym
wzorem.

OŁÓWEK LAMBO SCHOOL
TRÓJKATNY
12 szt.

L231

12

144

• 12 sztuk w opakowaniu kartonowym.
• Ołówek HB o trójkątnej obudowie
w kartonowym opakowaniu.
• Trójkątny kształt zapewnia pewny
uchwyt, ułatwiając dzieciom naukę
pisania.

GUMKA DO MAZANIA LAMBO
SCHOOL
mix kolorów

L527

30

1440

trójkolorowa

L528

30

900

• Gumka do wymazywania w kształcie
graniastosłupa prostego o podstawie
rombu, z tworzywa TPR.
• Logo Lambo School na każdej gumce.
• Dobra jakość wymazywania.
• Pakowana w displayu.
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TEMPERÓWKA LAMBO
SCHOOL FANTAZYJNA RYBKA
• Temperówka Rybka marki Lambo
School może być używana zarówno
w szkole jak i w domu. Idealna dla dzieci
dzięki łatwej obsłudze.
• Produkt w dwóch wersjach
kolorystycznych.
• Temperówka posiada pojemnik na
opiłki oraz stalowe ostrze na kredki
i ołówki o średnicy 8 mm.
• Pakowana jako mix kolorów po 20 szt.
w plastikowe tuby.

L243

20

480

L245

20

720

L385K12

12

192

TEMPERÓWKA Z GUMKĄ 2W1
LAMBO SCHOOL
• Z jednej strony produktu znajduje się
temperówka z dwoma otworami
i pojemnikiem, a z drugiej gumka.
• Otwory temperówki zostały
przystosowane do kredek i ołówków
o standardowej jak i grubej średnicy tzw. Jumbo.
• Wieczko pojemnika wykonane
z przezroczystego plastiku ułatwia
temperowanie.

PISAKI LAMBO SCHOOL
GRUBASY - ZMYWALNE
• Pisaki grube, w kartonowym pudełku
z okienkiem i zawieszką.
• 12 świetlistych kolorów.
• Zmywalne za pomocą wody.
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12 kolorów /
zmywalne

PISAKI LAMBO SCHOOL
4 kolory

L380W4

36

720

6 kolorów

L380W6

24

720

12 kolorów

L380W12

12

240

18 kolorów

L380W18

12

144

24 kolory

L380W24

12

120

30 kolorów

L380W30

12

72

• Pisaki z zatyczką, z tuszem na bazie
wody.
• Podstawową cechą pisaka jest jego
końcówka pisząca pozwalająca
na wykonanie grubszej linii niż za
pomocą długopisu.
• Końcówka pisząca jest porowata,
dzięki czemu tusz powoli spływa na
powierzchnię papieru.
• Intensywnie nasycony barwnikiem
tusz zapewnia żywe i jasne kolory.
• Pakowane w plastikowe, przezroczyste
etui z zatyczką.

FARBY AKWARELOWE LAMBO
SCHOOL KASETA

21 kolorów

L360K21

12

72

• Zestaw 21 farb wodnych w plastikowej
kasecie.
• Farby w postaci owalnych pastylek
o średnicy 28 mm, które po zwilżeniu są
gotowe do użycia.
• W zestawie pędzelek z trwałym
włosiem.
• Farby świetnie sprawdzają się przy
malowaniu na papierze.

FARBY AKWARELOWE LAMBO
SCHOOL KASETA

6 kolorów

L360K6

12

144

12 kolorów

L360K12

12

144

• Zestaw farb akwarelowych w zamykanej
plastikowej kasecie.
• Farby mają postać wysuszonych owali,
które po zwilżeniu są gotowe do użycia.
• W kasecie znajduje się również pędzelek
w plastikowej obsadce.
• Farby świetnie sprawdzają się przy
malowaniu na papierze.
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FARBY PLAKATOWE LAMBO
SCHOOL
• Farby Plakatowe Lambo School to farbki
o niezwykle żywych i trwałych kolorach.
• Zakręcane w szczelnych słoiczkach
i zmywane przy pomocy wody
zapewniają wygodę użytkowania.
• Farby dostępne są w różnych
pojemnościach 10 i 20 ml oraz po 6 i 12
sztuk.

12 kolorów 10 ml
12 kolorów 20 ml
6 kolorów 20 ml

L365K12

24

L366K12

24

L366K6

24

5 szt. blister

L311B5

24

240

op. kartonowe

L369

12

144

PĘDZELKI SZKOLNE LAMBO
SCHOOL
• Zestaw 5 okrągłych pędzelków
osadzonych w metalowych, trwałych
obsadkach.
• Wygodne drewniane uchwyty.
• Pędzelki różnej grubości pozwalają
na uzyskanie różnej grubości linii oraz
swobodne nakładanie kolorów bez
konieczności mycia pędzelka po używaniu
kilku kolorów.

KUBEK NIEKAPEK LAMBO
SCHOOL DO MALOWANIA
FARBAMI
• Plastikowy kubek na wodę Lambo
School o pojemności 180 ml z blokadą
wylania i dodatkową zatyczką.
• Nalewając wodę do odpowiedniego
poziomu, unikniemy jej wylania
w przypadku przewrócenia kubka.
• Świetnie sprawdza się w pracach
plastycznych w szkole i w domu.
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duża

L329

20

200

mała

L330

20

200

PALETKA MALARSKA LAMBO
SCHOOL
• Owalna paleta malarska wykonana
z wytrzymałego plastiku.
• Dostępne dwia rozmiary.

PLASTELINA LAMBO SCHOOL
12 kolorów
200g

L370K12

12

72

6 kolorów 100g

L370K6

12

144

• Plastelina szkolna LAMBO SCHOOL
w intensywnych kolorach, łatwa do
formowania.
• Jest zabezpieczona folią i umieszczona
w kartonowym pudełku z okienkiem lub
w plastikowym wiaderku.

LICZYDŁO SZKOLNE LAMBO
SCHOOL

N

L720

6

• Kolorowe plastikowe liczydło szkolne
z koralikami w różnych kolorach.
• Posiada rozkładaną stopkę dla
ułatwienia wykonywania obliczeń
w wygodnej pozycji.
• Produkt dostępny w kilku kolorach
obudowy.
• Każda sztuka znajduje się w etui
z zawieszką. Wymiary: 25,5 x 17,8 cm.
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FLET PROSTY LAMBO SCHOOL

N

L710

10

• Plastikowy flet prosty dostępny
w niebieskim kolorze, wykonany
z tworzywa PS, w plastikowym etui z PVC.
• Podstawowy produkt do nauki gry na
lekcjach muzyki w szkole lub do zabawy
w domu.

200

N
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ZESTAW DO WYCINANEK
LAMBO SCHOOL
• Zestaw do wycinanek składa się
z nożyczek z wymiennymi ostrzami oraz
dziurkacza.
• Nożyczki posiadają plastikową rączkę
i osłonięte ostrza, co zapewnia bezpieczną
zabawę.
• Dziurkacz w plastikowej osłonie bez
ostrych elementów z metalowym trwałym
mechanizmem.
• Zestaw ten może służyć jako
urozmaicenie zabaw, a jednocześnie
spełnia ważną funkcję – pozwala na
kreatywny rozwój.

L390

6

72

11 cm

L400

12

360

13,5 cm

L405

12

360

13,5 cm DSPL

L405D30

12

360

13,5 cm

L410

30

360

NOŻYCZKI LAMBO SCHOOL
SZKOLNE
• Nożyczki o długości 11 cm, z ostrzem
ze stali nierdzewnej.
• Posiadają zaokrąglone ostrza oraz
wygodne uchwyty z tworzywa.

NOŻYCZKI LAMBO SCHOOL
SZKOLNE Z LINIJKĄ
• Nożyczki o długości 13,5 cm, z ostrzem
ze stali nierdzewnej.
• Na ostrzy została umieszczona linijka dla
kontroli głębokości cięcia.
• Posiadają zaokrąglone ostrza oraz
wygodne uchwyty z tworzywa.

NOŻYCZKI LAMBO SCHOOL DLA
LEWORĘCZNYCH
• Nożyczki dla leworęcznych, o długości
13,5 cm, z ostrzem ze stali nierdzewnej.
• Posiadają zaokrąglone ostrza oraz
wygodne uchwyty z tworzywa.
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NOŻYCZKI LAMBO SCHOOL
FANTAZYJNE
15,5 cm

L415

12

360

• Nożyczki fantazyjne o długości 15,5 cm,
z ostrzem ze stali nierdzewnej.
• Posiadają fantazyjne ostrza osłonięte
tworzywem oraz wygodne uchwyty.

NOŻYCZKI LAMBO SCHOOL
Z OSŁONIĘTYM OSTRZEM
14 cm

L420

12

240

• Nożyczki o długości 14 cm, z ostrzem
ze stali nierdzewnej.
• Posiadają osłonę ostrzy oraz wygodne
uchwyty z tworzywa.

NOŻYCZKI LAMBO SCHOOL
Z DWUKOLOROWĄ RĄCZKĄ
12,5 cm

L425

12

360

• Nożyczki o długości 12,5 cm, z ostrzem
ze stali nierdzewnej.
• Posiadają zaokrąglone ostrza oraz
wygodne dwukolorowe uchwyty
z tworzywa.

NOŻYCZKI LAMBO SCHOOL
Z MIĘKKIMI UCHWYTAMI
14 cm

L430

12

360

• Nożyczki o długości 14 cm, z ostrzem
ze stali nierdzewnej.
• Posiadają zaokrąglone ostrza oraz
wygodne, miękkie uchwyty z tworzywa.
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CYRKIEL LAMBO SCHOOL
METALOWY SZKOLNY
• Cyrkiel o metalowym mechanizmie.
• Precyzyjna regulacja rozstawu nóżek.
• W kasetce specjalny pojemnik na
zapasowe grafity.
• Zapakowany w poręczną plastikową
kasetę.

plastikowa
kasetka

L351

12

192

etui

L352

20

120

blister

L450B1

12

144

display

L450D12

12

144

CYRKIEL LAMBO SCHOOL
METALOWY SZKOLNY
• Cyrkiel o metalowym mechanizmie
na grafity.
• Z regulacją rozstawu nóżek.
• Zapakowany w wygodne etui.

DZIURKACZ LAMBO SCHOOL
FANTAZYJNY MIX WZORÓW
• Dziurkacz w plastikowej obudowie,
z metalowym, trwałym mechanizmem.
• Fantazyjność dziurkacza kryje się
w zastosowaniu elementu wycinającego,
który pozwala na uzyskanie ciekawych
kształtów – kwiatów, dzieci, gwiazdek itp.
Wzór dziurki znajduje się na przycisku
dziurkacza.
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KLEJ W SZTYFCIE LAMBO
SCHOOL

15 g

L291

24

144

• W formie wygodnego wykręcanego
sztyftu z zakręcaną zatyczką
zabezpieczającą produkt przed
zaschnięciem.
• Substancja klejąca o idealnych
właściwościach klejących dla
zastosowań szkolnych.
• Zmywalny ciepłą wodą i łatwo usuwalny
z różnego rodzaju powierzchni.
• Waga kleju: 15 g.

KLEJ SZKOLNY W TUBCE
LAMBO SCHOOL
50 g

L295

30

180

• Klej szkolny w tubce do wyciskania.
• Substancja klejąca o idealnych
właściwościach klejących dla zastosowań
szkolnych.
• Idealny do papieru.
• Waga kleju: 50 g.

KREDA KOLOROWA LAMBO
SCHOOL

10 szt. wiaderko

L301PB10

12

360

• Kolorowa, gruba kreda o kształcie
lekko zwężającego się walca.
• Kreda idealna do szkoły i zabaw na
świeżym powietrzu.
• Kreda intensywnie nasycona
barwnikiem zapewnia żywe i jasne
kolory.
• 10 sztuk w plastikowym wiaderku
z uchwytem.
• W każdym wiaderku mix kolorów.
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BLOK RYSUNKOWY 20-ARK.
DESIGNED BY LAMBO SCHOOL
• Przeznaczony do rysunków i szkiców
wykonywanych kredkami, ołówkiem,
czy pastelami.
• Polecany głównie dzieciom w wieku
przedszkolnym i szkolnym.
• Blok zawiera 20 arkuszy w formatach
A3 oraz A4.

BLOK TECHNICZNY
BIAŁY 10-ARK.
DESIGNED BY LAMBO SCHOOL
• Blok techniczny dostępny
w standardowych formatach A3 i A4.
• Kartki w kolorze białym.

A4 20 arkuszy
biały
A4 20 arkuszy
kolor
A3 20 arkuszy
biały
A3 20 arkuszy
kolor

A4 10 arkuszy
biały
A3 10 arkuszy
biały

LD100

10

LD101

10

LD200

10

LD201

10

LD110

10

LD210

10

LD321K12

12

KREDKI OŁÓWKOWE
SZEŚCIOKĄTNE
DESIGNED BY LAMBO SCHOOL
• Kredki ołówkowe sześciokątne,
temperowane.
• Dostępne w 12 lub 24 wyrazistych
kolorach w pudełku kartonowym.
• 2 wzory – chłopięcy i dziewczęcy.
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12 kolorów

240

KREDKI OŁÓWKOWE
SZEŚCIOKĄTNE GRUBE
DESIGNED BY LAMBO SCHOOL
12 kolorów

LD324K12

6

120

• Kredki ołówkowe sześciokątne, grube
temperowane.
• Dostępne w 12 wyrazistych kolorach
w pudełku kartonowym.
• 2 wzory – chłopięcy i dziewczęcy.
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czarny

AA103/C

50

1000

DŁUGOPIS PROFICE AA103

czerwony

AA103/CZ

50

1000

• Długopis biurowy linii Profice
z transparentną obudową i zatyczką.
• Grubość linii pisania: 0,5 mm.
• Długość linii pisania: >800 m.

niebieski

AA103/N

50

1000

zielony

AA103/ZI

50

1000

komplet 4
kolory
tuba 20 szt.
niebieski
tuba 20 szt.
czarny

AA103/4

24

288

KPLAA103/N-T20

20

80

KPLAA103/C-T20

24

80

czarny

GA1012/C

12

144

czerwony

GA1012/CZ

12

144

niebieski

GA1012/N

12

144

zielony

GA1012/ZI

12

144

niebieski

P270

12

144

niebieski

P271

15

120

DŁUGOPIS ŻELOWY PROFICE
Z GUMOWYM UCHWYTEM
• Długopis żelowy z zatyczką
w transparentnej obudowie, z zapinką
w kolorze tuszu.
• Z wygodnym gumowanym uchwytem
i użytecznym klipsem.
• Tusz zapewnia wysoką jakość i wygodę
pisania.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: >280 m.

DŁUGOPIS PROFICE
AUTOMATYCZNY
• Wygodny długopis automatyczny
z zapinką, z gumowanymi elementami
uchwytu.
• Wkład cienko-piszący z końcówką igłową.
• Na wymienne wkłady.
• Obudowa w kolorze bordowym,
niebieskim i czarnym.
• Każdy długopis posiada wygodną
naklejkę z kodem kreskowym
pojedynczego produktu, którą można
łatwo usunąć.
• Grubość linii pisania: 0,5 mm.
• Długość linii pisania: >1000 m.

DŁUGOPIS PROFICE ZE
ZŁOTYM PASKIEM
• Długopis automatyczny z metalową
zapinką.
• Linia pisania o grubości 0,7 mm
i długości ponad 900 m.
• Na wymienne wkłady.
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DŁUGOPIS PROFICE
AUTOMATYCZNY FOUR LINES
niebieski

P275

12

144

• Tradycyjny długopis biurowy FOUR
LINES z ergonomicznym uchwytem.
• Obudowa o przyjemnej w dotyku
powierzchni.
• Dostepny w wersji czarnej oraz
niebieskiej. Kolor tuszu: niebieski

DŁUGOPIS PROFICE
TRÓJKĄTNY INDIAN INK
CZARNY
czarny

P273/C

12

144

• Długopis Profice z indyjskim wkładem
żelowo-olejowym.
• Trójkątny kształt obudowy ułatwia
pewny uchwyt.
• Czarny kolor tuszu, zgodnie z kolorem
obudowy.
• Długość linii pisania około 800 m,
grubość linii pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS PROFICE Z GUMKĄ
DO MAZANIA
czarny

P266/C

12

144

niebieski

P266/N

12

144

• Długopis z gumką do wymazywania
tuszu.
• Gumowany uchwyt ułatwiający
trzymanie długopisu.
• Obudowa w kolorze tuszu.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm, długość
linii: > 800 m.
• Pakowany w kartonowe pudełka.

DŁUGOPIS PROFICE CLASSIC
AUTOMATYCZNY
czarny

P272/C

8

64

niebieski

P272/N

8

64

bordowy

P272/BO

8

64

zielony

P272/ZI

8

64

• Automatyczny długopis metalowy
z zapinką.
• Ergonomiczny trójkątny kształt obudowy.
• Dostępne różne kolory obudowy.
• Kolor tuszu niebieski.
• Wymienne wkłady.
• Grubość linii pisania: 1 mm, długość linii:
>900 m.
• Pakowane w pudełka prezentacyjne.
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CIENKOPIS PROFICE
• Cienkopis Profice z transparentną
zatyczką.
• Posiada plastikową, owalną obudowę w
kolorze szarym, z nadrukiem z logo Profice.
• Długość linii pisania powyżej 600 m.
• Dostępny w czterech kolorach.

czarny

P281/C

12

144

niebieski

P281/N

12

144

czerwony

P281/CZ

12

144

zielony

P281/ZI

12

144

6 kolorów

P281W6

12

144

10 kolorów

P281W10

12

144

1 szt. etui

P022

25

500

1 szt. etui

P045

25

500

CIENKOPISY PROFICE
KOMPLET
• Cienkopisy Profice z transparentną
zatyczką.
• Posiadają plastikową, owalną obudowę
w kolorze szarym, z nadrukiem z logo
Profice.
• Długość linii pisania powyżej 600 m.
• Dostępne w 6 lub 10 kolorach.

DŁUGOPIS PROFICE NA
ŁAŃCUSZKU
• Posiada samoprzylepną podkładkę.
• Łańcuszek o długości 58 cm.
• Elegancki nowoczesny design.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 900 m.
• Dostępne również wymienne wkłady
LAK1065/KP1015/N

DŁUGOPIS PROFICE NA
SPRĘŻYNCE LEŻĄCY
• Posiada samoprzylepną podkładkę.
• Trwała sprężynka o długości 1 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 900 m.
• Jednostka sprzedaży 1 szt.
• Dostępne również wymienne wkłady
LAK1065/N
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DŁUGOPIS PROFICE NA
SPRĘŻYNCE KULKA
1 szt. etui

P068

25

500

• Posiada samoprzylepną podkładkę.
• Trwała sprężynka o długości 1 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 900 m.
• Jednostka sprzedaży 1 szt.
• Dostępne również wymienne wkłady
LAK1065/N

DŁUGOPIS PROFICE NA
SPRĘŻYNCE STOJĄCY

1 szt. etui

P070

25

500

• Posiada samoprzylepną podkładkę.
• Trwała sprężynka o długości 1 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 900 m.
• Jednostka sprzedaży 1 szt.
• Dostępne również wymienne wkłady
LAK1065/N

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
PROFICE
0,5 mm

P230

24

72

• Ołówek automatyczny z wkładem
HB 0,5 mm.
• Z praktyczną gumką do mazania
i ergonomicznym gumowym uchwytem.

OŁÓWEK PROFICE TRÓJKĄTNY

HB

P231

12

144

• Ołówek drewniany w kolorowym
opakowaniu kartonowym. Idealny do
biura.
• Trójkątny kształt ołówka zapewnia
wygodniejsze użytkowanie.
• Łatwy do temperowania z trwałym
grafitem.
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TEXTMARKER PROFICE
• Textmarker ze ściętą końcówką.
• W czarnej obudowie, z zatyczką w kolorze
tuszu.
• Grubość linii pisania: 1-5mm.
• Widoczny na kopiach faksu i ksero.
• Pojedynczy kod kreskowy na obudowie.

MARKER PROFICE
PERMANENTNY
• Marker o trwałym tuszu, w formie
wygodnego pisaka z zatyczką.
• Dostępny z końcówką okrągłą (PY1060Y)
lub ściętą (PY1060F).
• Pozwala na wygodne jednostajne
aplikowanie tuszu.
• Grubość linii pisania dla okrągłej
końcówki: 1,5 - 3 mm.
• Grubość linii pisania dla ściętej końcówki:
1 - 5 mm.
• W wygodnym kartonowym opakowaniu
z okienkiem.

niebieski

AD2003A/N

12

864

pomarańczowy

AD2003A/P

12

864

różowy

AD2003A/R

12

864

żółty

AD2003A/Z

12

864

zielony

AD2003A/ZI

12

864

czarny, okrągła
końcówka

PY1060Y-00WP/C

12

72

czerwony, okrągła
końcówka

PY1060Y-00WP/CZ 12

72

niebieski, okrągła
końcówka

PY1060Y-00WP/N

12

72

zielony, okrągła
końcówka
czarny, ścięta
końcówka

PY1060Y-00WP/ZI

12

72

PY1060F-00WP/C

12

72

PY1060F-00WP/CZ 12

72

PY1060F-00WP/N

12

72

PY1060F-00WP/ZI

12

72

P215W1

12

288

czerwony, ścięta
końcówka

niebieski, ścięta
końcówka
zielony, ścięta
końcówka

KOREKTOR PROFICE
W TAŚMIE MINI
• Wysokiej jakości mini korektor w taśmie
marki Profice.
• Posiada doskonałe właściwości kryjące,
a jego ergonomiczny kształt poprawia
komfort użycia.
• Każda sztuka zapakowana w etui
z zawieszką.
• Szerokość taśmy 5 mm, długość 6 m.
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KOREKTOR PROFICE W TAŚMIE
6M
5mm x 6m

P210

12

288

• Korektor w taśmie w plastikowej białej
obudowie o ergonomicznym kształcie.
• Taśma o szerokości 5 mm i długości 6 m.
• Posiada zatyczkę, zapobiegającą
wysychaniu taśmy korekcyjnej
i uszkodzeniu podajnika.
• Każda sztuka zapakowana w etui
z zawieszką.

KOREKTOR PROFICE W TAŚMIE
7M

5mm x 7m

P211

12

288

• Korektor w formie taśmy, dzięki
któremu można precyzyjnie nanieść
odpowiednią ilość korektora.
• Po korekcji nie widać żadnych białych
rozmazanych plam.
• Ergonomiczny kształt zapewnia
wygodne użytkowanie.
• Długość taśmy wynosi 7m, natomiast
szerokość 5 mm.

KOREKTOR PROFICE W TAŚMIE
8M
5mm x 8m

AR402

12

576

• Korektor w taśmie w plastikowej
transparentnej obudowie.
• Taśma o szerokości 5 mm i długości 8 m.

KOREKTOR PROFICE W TAŚMIE
6M
5mm x 6m

P212

12

288

• Korektor w taśmie w plastikowej
transparentnej obudowie.
• Taśma o szerokości 5 mm i długości 6 m.
• Każda sztuka zapakowana w etui
z zawieszką.
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KOREKTOR PROFICE MINI
W PISAKU
• Korektor w pisaku o pojemności 3 ml.
• Posiada metalową, precyzyjną
końcówkę do dokładnej aplikacji
substancji korygującej.
• Korektor dostępny w mixie trzech
neonowych kolorów obudowy.

3 ml

P463

12

1200

5 ml

P462W1

10

480

5 ml

P462

12

576

7 ml

P461W1

10

480

7 ml

P461

12

576

P460W1

10

480

N

KOREKTOR PROFICE W PISAKU
SLIM
• Korektor w pisaku z oryginalną cienką,
wydłużoną obudową.
• Precyzyjna końcówka pozwala
na dokładną aplikację substancji
korygującej.
• Pojemność korektora 5 ml.
• Korektor posiada metalową końcówkę.

N

KOREKTOR PROFICE W PISAKU
• Korektor w pisaku o pojemności 7 ml.
• Precyzyjna, metalowa końcówka
pozwala na dokładną aplikację substancji
korygującej.
• Dobre właściwości korygujące
substancji pozwalają na jednostajne
pokrycie korygowanych treści.

KOREKTOR PROFICE W PŁYNIE
SZYBKOSCHNĄCY 20ml
• Korektor z pędzelkiem o pojemności
20 ml.
• Aplikator w formie pędzelka umożliwia
precyzyjną aplikację substancji kryjącej.
• Dobre właściwości korygujące.

104

N

20 ml

NOWOŚĆ 2017

N

12 szt.

12x10

1

60

12 szt.

12x20

1

60

12 szt.

12x30

1

60

8 szt.

18x10

1

60

8 szt.

18x20

1

60

8 szt.

18x30

1

60

6 szt.

24x10

1

60

6 szt.

24x20

1

60

6 szt.

24x30

1

60

TAŚMA KLEJĄCA PROFICE
• Taśma klejąca BOPP o różnej szerokości.
• Bazowana na dobrej jakości kleju
akrylowym.
• Rolki taśmy zgrzewane folią po: 8 sztuk
dla grubości 18mm, 12 sztuk dla grubości
12mm, 6 sztuk dla grubości 24 mm.

TAŚMA KLEJĄCA PROFICE
Z PODAJNIKIEM
18 mm x 20 m

18x20/BL

24

144

18 mm x 30 m

18x30/BL

24

144

• Taśma klejąca BOPP.
• Bazowana na dobrej jakości kleju
akrylowym.
• Szerokość taśmy 18 mm.
• Taśmy o długości 20 oraz 30 cm.
• Z podajnikiem na blistrze.

DYSPENSER DO TAŚM PROFICE
NEON SILKY TOUCH

N

różowy

P560/R

12

96

N

czarny

P560/C

12

96

• Dyspenser do taśm dostępny w dwóch
kolorach: różowym i czarnym.
• Wykonany z miękkiego przyjemnego
w dotyku materiału.
• Każda sztuka zapakowana w kartonowym
pudełku z okienkiem.

KLEJ W SZTYFCIE PROFICE
9g

ARGT9

24

384

21 g

ARGT21

24

384

36 g

ARGT36

12

384

• Klej na bazie PVA o delikatnym zapachu.
• W formie sztyftu, który zapewnia czyste,
szybkie i dokładne nakładanie kleju.
• Zmywalny wodą z mydłem.
• Idealny do zastosowań biurowych
oraz szkolnych.
• Dostępne różne gramatury.

N
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GUMKA DO MAZANIA PROFICE
OWALNA
• Gumka do wymazywania Profice,
z tworzywa TPR w kolorze białym.
• Kształt owalny.
• Na każdej gumce nadrukowane logo,
symbol produktu i kod kreskowy.

P224

30

900

P221

20

800

15,5 cm

P410

12

360

17,5 cm

P411

12

360

19 cm

P412

12

240

25 cm

P413

12

144

SH021.07

12

360

GUMKA DO MAZANIA PROFICE
BIUROWA
• Biurowa guma do mazania ołówka.
• W wygodnej banderolce, która ułatwia
trzymanie.
• Guma w wymiarach: 58 x 21 x 11 mm.

NOŻYCZKI PROFICE
BURSZTYNOWE
• Nożyczki biurowe z bursztynowymi
uchwytami: ergonomiczny uchwyt
gwarantuje komfort w użyciu.
• Dobrze wyprofilowane ostrza tną niemal
każdy rodzaj papieru.
• Wykonane ze stali nierdzewnej
z połyskiem.

NOŻYCZKI PROFICE ERGOLINE
Z BARDZO MIĘKKIMI
RĄCZKAMI
• Nożyczki o trwałych ostrzach ze stali
nierdzewnej satynowanej.
• Uchwyty bardzo miękkie, z miłego
w dotyku plastiku, uchwyty w jasnej
tonacji.
• Idealne do biura i szkoły, nie męczą
dłoni i nie powodują powstawania
odcisków po długotrwałym używaniu
nożyczek.
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NOŻYCZKI PROFICE
Z PROFILOWANYMI RĄCZKAMI
19 cm

P401

12

240

20,5 cm

P403

12

144

21,25 cm

P402

12

144

• Trwałe ostrza ze stali nierdzewnej
satynowanej.
• Profilowane uchwyty z trwałego plastiku
w kolorze czarnym.
• Eleganckie, wytrzymałe i wygodne.

NOŻYCZKI PROFICE BIUROWE
13,75 cm

P404

12

360

15,5 cm

P405

12

240

17,5 cm

P406

12

240

• Nożyczki biurowe o klasycznej lekkiej
i wygodnej w użytkowaniu budowie.
• Dobrze wyprofilowane ostrza tną niemal
każdy rodzaj papieru.
• Pakowane w opakowania typu TRY-ME.
• Dostępne w trzech rozmiarach ostrzy.

NOŻYCZKI PROFICE
METALOWE
15 cm

P420

12

240

17,5 cm

P421

12

120

20 cm

P422

12

120

• Nożyczki metalowe Profice wykonane
ze stali nierdzewnej, z wygodnym
ergonomicznym uchwytem.
• Wysoka jakość stali gwarantuje
najwyższą wytrzymałość i precyzyjną
jakość cięcia.
• Dostępne rozmiary: 15cm, 17,5cm oraz
20cm.

NÓŻ DO KOPERT PROFICE
Z DREWNIANYM UCHWYTEM
19,5 cm

P407

24

360

• Nóż do kopert ze stali nierdzewnej
z drewnianym uchwytem.
• Eleganckie trwałe mocowanie rękojeści.
• Każdy nóż znajduje się na bistrze ze
specjalną pochewką, która zapobiega
przypadkowym otarciom wewnątrz
zbiorczego pudełka.
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WĄSY DO SKOROSZYTÓW
PROFICE
• Długość 15 cm, szerokość 3,4 cm.
• Z mechanizmem skoroszytowym metalową taśmą mocującą.
• Posiadają dziurowanie o rozstawie
oczek 6-8 cm do włożenia do
segregatora.
• Pakowane po 25 sztuk w wybranym
kolorze (2012500xxx) lub po 125 sztuk
w miksie (P500).

mix 125 szt.
(5 kolorów)

P500

10

30

białe, 25 szt.

2012500010

10

200

zielone, 25 szt.

2012500110

10

200

żółte, 25 szt.

2012500210

10

200

czerwone,
25 szt.
niebieskie,
25 szt.

2012500310

10

200

2012500410

10

200

czarne, 25 szt.

2012500810

10

200

P970

12

600

24/6

P520

10

500

No. 10

P521

20

1000

różowy

P540/R

12

96

N

pomarańczowy

P540/P

12

96

czarny

P540/C

12

96

N
N

ROZSZYWACZ PROFICE
• Plastikowy uchwyt.
• Metalowy mechanizm rozszywający.
• Idealny do wszystkich rodzajów
zszywek.

ZSZYWKI PROFICE
• Zszywki Profice dostępne w dwóch
rozmiarach: 24/6 oraz mini No. 10.
• Wykonane z wysokiej jakości stali.
• Delikatnie zaostrzone końce zapobiegają
zginaniu i łatwo przebijają zszywany plik.
• 1000 sztuk w kartonowym opakowaniu.

ZSZYWACZ PROFICE NEON
SILKY TOUCH
• Zszywacz Profice na zszywkio
rozmiarach 24/6 i 26/6.
• Dostępny w trzech neonowych
kolorach.
• Wykonany z miękkiego przyjemnego
w dotyku materiału.
• Każda sztuka zapakowana w
kartonowym pudełku z okienkiem.
• Możliwość jednorazowego zszycia do
16 kartek standardowej grubości na
głębokość do 70 mm.
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DZIURKACZ PROFICE
NEON SILKY TOUCH

N

różowy

P550/R

12

96

N

pomarańczowy

P550/P

12

96

N

czarny

P550/C

12

96

• Dziurkacz ze standardową szerokością
rozstawu wykonywanych otworów
80 mm.
• Dostępny w trzech neonowych kolorach.
• Wykonany z miękkiego przyjemnego
w dotyku materiału.
• Każda sztuka zapakowana
w kartonowym pudełku z okienkiem.
• Maksymalna ilość dziurkowanych
kartek: 10.

• Dziurki o standardowej średnicy
tworzonych otworków 6 mm.
• Dziurkuje w odległości 13 mm od
brzegu kartki.
• Odległość między otworami to 80 mm.
• Jednorazowo dziurkuje do 10
standardowych arkuszy papieru.
• Posiada wysuwany ogranicznik ze
wskazaniem środka strony.
• Wbudowany pojemnik na skrawki
papieru.
• Solidny i stabilny mechanizm.

DZIURKACZ PROFICE MAŁY

czarny

P900/C

24

96

szary

P900/SZ

24

96

DZIURKACZ PROFICE

czarny

P910/C

12

48

szary

P910/SZ

12

48

• Dziurki o standardowej średnicy
tworzonych otworków 6 mm.
• Dziurkuje w odległości 13 mm od
brzegu kartki.
• Odległość między otworami to 80 mm.
• Jednorazowo dziurkuje do 16
standardowych arkuszy papieru.
• Posiada wysuwany ogranicznik ze
wskazaniem środka strony.
• Wbudowany pojemnik na skrawki
papieru.
• Solidny i stabilny mechanizm.

DZIURKACZ PROFICE
HEAVY DUTY

czarny

97Q0/C

• Dziurki o standardowej średnicy
tworzonych otworków 6 mm.
• Dziurkuje w odległości 13 mm od
brzegu kartki.
• Odległość między otworami to 80 mm.
• Jednorazowo dziurkuje do 40
standardowych arkuszy papieru.
• Posiada wysuwany ogranicznik ze
wskazaniem środka strony.
• Wbudowany pojemnik na skrawki
papieru.
• Solidny, wzmocniony i stabilny
mechanizm.

24

N
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SZKŁO POWIĘKSZAJĄCE
PROFICE
• Niewielkie, poręczne szkło
powiększające o średnicy 50 mm
z obudową z tworzywa sztucznego
z zawieszką.
• Wymiary całkowite: 11,3 x 5,3 x 1,3 cm.
• Każda sztuka na blistrze.

śr. 50 mm

P730B1

24

240

TECZKA PROFICE ROMANA
KOLORY PASTELOWE-MIX
• Wygodna teczka zamykana na
2 skrzydła.
• Solidne zapięcie.
• W estetycznych pastelowych kolorach.
• Elegancko wykończona, przydatny
notes w środku.

kol. pastelowemix

467(CN)

24

72

srebrno - czarna

467(FQ)

12

72

TECZKA PROFICE ROMANA
SREBRNO CZARNA
• Dwukolorowa teczka rozkładana, zawiera
30-kartkowy notatnik w linie, zapinana
pętelką na elegancki guzik, posiada
kieszeń na dodatkowe dokumenty
i wizytówki.
• Wymiary: 360 x 260 x 40 mm.
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TECZKA PROFICE
KONFERENCYJNA STUDENCKA
srebrna

FP-KA4054R

12

48

• Teczka z 6 głębokimi wewnętrznymi
kieszeniami z PP, z ringiem, z dodatkowymi
kieszeniami z tkaniny, na dokumenty
formatu A4.
• Zapinana na pasek.

TECZKA PROFICE
KONFERENCYJNA

niebieska

FP-K467/N

12

48

srebrna

FP-K467/S

12

48

• Bardzo trwała i elegancka teczka,
wykończona czarnymi elementami
z płótna i siatki, zawiera 30-kartkowy
notatnik A4 w linie oraz trzy wewnętrzne
kieszenie na dodatkowe dokumenty,
przybory itd., bigowany grzbiet.
• Zapinana gustownym wsuwanym
paskiem na szlufkę.
• Wymiary teczki: 360x260x40 mm.

TECZKA PROFICE AKADEMICKA

niebieska

FP-KA4-01B/N

12

48

• Teczka z głęboką wewnętrzną kieszenią,
z dodatkową kieszenią na zamek, na
dokumenty formatu A4,
• Grubość regulowana bigami.
• Zapinana na guzik.
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TECZKA PROFICE
UNIWERSALNA
• Teczka z głęboką wewnętrzna kieszenią,
z dodatkową kieszenią na zamek,
na dokumenty formatu A4.
• Grubość regulowana bigami.

czerwona

KA4-01B(TF)/CZ

12

48

fioletowa

KA4-01B(TF)/F

12

48

niebieska

KA4-01B(TF)/N

12

48

KA4-01B/FRANCJA 12

48

TECZKA PROFICE A4 FRANCJA
• Teczka wykonana z trwałego tworzywa
pokrytego eleganckim materiałem
w prążki, zamykana na gumki zakładane
narożnie, eleganckie wykończenie.

A4

OBWOLUTA NA DOKUMENTY
PROFICE
• Obwoluta z trwałego tworzywa,
zamknięta z 2 stron, dokładne
wykończenie, kolory pastelowe.
• Idealna do prezentacji dokumentów,
zabezpiecza je przed zgubieniem
i zabrudzeniem.
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4 kolory - A4

E-310 (CN)

15

60

IDENTYFIKATOR PROFICE
P651

50

1000

• Identyfikator z przezroczystego,
sztywnego tworzywa.
• Wyposażony w klips sprężynujący
i niewielką agrafkę.

KOŁOZESZYT STUDENCKI
PROFICE
24

B5 120k

P300

A5 120k

P301

16

32

A4 120k

P302

10

20

A5 160k

P306

16

32

• Kołozeszyt Extravagance , 120 lub 160
kartek, to idealny studencki kołozeszyt,
zawierający: - system przekładek
ułatwiający selekcję treści, - perforowane
i dziurkowane strony pozwalające
na wyrywanie kartek i umieszczanie
ich w segregatorach, - możliwość
personalizowania kartki.
• Twarda oprawa wytrzymuje nawet
ekstremalne użytkowania.
• Dostępne różne grubości i formaty.

PRZYBORNIK METALOWY
NABIURKOWY PROFICE
czarny

P243/C

12

72

srebrny

P243/S

12

72

• Piórnik w formie tacy nabiurkowej
• 4 zagłębienia, które pozwalają na
segregację przyborów biurowych, trwały
i lekki dzięki zastosowaniu siatki
metalowej, estetycznie wykonany.
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POJEMNIK NA PRASĘ PROFICE
• Funkcjonalny pojemnik na prasę,
zabudowany tak by nic nie wypadło
z niego, a jednocześnie można było łatwo
wyjąć z niego potrzebną dokumentację,
estetycznie wykonany, trwały i lekki
dzięki zastosowaniu metalowej siatki.

czarny

P245/C

6

24

srebrny

P245/S

6

24

srebrny

P250/S

12

96

czarny

P251/C

24

srebrny

P251/S

24

PIÓRNIK PROFICE BIURKOWY
METALOWY
• Piórnik w formie podłużnej tacki,
elegancki i funkcjonalny, wykonany z siatki
metalowej co zapewnia trwałość i lekkość.

PIÓRNIK PROFICE
WIELOFUNKCYJNY METALOWY
• Piórnik wielofunkcyjny wykonany
z metalowej siateczki z eleganckimi
wykończeniami w tym samym kolorze,
z trzema przegródkami różnego
zastosowania: na karteczki, na przybory
piśmienne oraz drobne akcesoria
biurowe.
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ZESTAW BIURKOWY PROFICE
4-ELEMENTOWY

czarny

P240/C

1

12

srebrny

P240/S

1

12

• Zestaw nabiurkowy wykonany
z metalowej siateczki z eleganckimi
wykończeniami w tym samym
kolorze, czteroelementowy: kubek
na artykuły piśmienne, kubik na
karteczki, podstawka na koperty, piórnik
nabiurkowy na drobne akcesoria.
• Dostępny w dwóch kolorach: czarnym
i srebrnym.

POJEMNIK NA KARTECZKI
PROFICE
czarny

258/C

12

72

srebrny

258/S

12

72

• Idealny przybornik do przechowywania
karteczek w formie kubika, proste
wkładanie karteczek przez otwór z góry
kubika, z wygodnym otworem z przodu,
co pozwala na łatwe wyjmowanie
karteczek, estetycznie wykonany i lekki.

KUBEK PRZYBORNIK PROFICE

czarny

P252/C

12

96

srebrny

P252/S

12

96

• Kubek na przybory biurowe - długopisy,
pióra, ołówki, nożyczki i wiele innych,
pozwala zapanować nad bałaganem
na biurku, trwałość zapewnia metal
z którego jest wykonany, a delikatna
faktura siatki pozwala na uzyskanie
eleganckiego efektu lekkości.
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SZUFLADA NA DOKUMENTY
PROFICE 3 POZIOMY
• Szuflada na dokumenty otwarta na
krótszej krawędzi, na metalowych
nóżkach, wykonana z metalowej siatki,
dzięki czemu całość wygląda lekko,
a jednocześnie metal zapewnia solidność
szuflady, każdą z szuflad można wysunąć.

srebrna

P256/S

1

12

srebrna

P241/S

1

12

czarny

P253/C

12

srebrny

P253/S

12

SZUFLADA NA DOKUMENTY
PROFICE 2 POZIOMY
• Szuflada na dokumenty wykonana
z metalowej siateczki z eleganckimi
wykończeniami w tym samym kolorze.
• Dwupoziomowa, z możliwością
wysuwania szuflad do przodu.
• Dostępna w dwóch kolorach: czarnym
i srebrnym.

KOSZ NA ŚMIECI PROFICE
23,5 x 27cm
• Kosz na śmieci wykonany z metalowej
siateczki z eleganckimi wykończeniami
w tym samym kolorze.
• Dostępny w dwóch kolorach: czarnym
i srebrnym.
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KOSZ NA ŚMIECI PROFICE
29,5 x 34,5 cm
czarny

P259/C

srebrny

P259/S

• Kosz na śmieci, który pozwoli zachować
czystość, a jednocześnie wygląda
reprezentacyjne dzięki wykonaniu go
z metalowej siatki, estetycznie wykonany,
lekki i poręczny.
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CYRKIEL COMPASSI METALOWY
+ OŁÓWEK
• Metalowy cyrkiel z uchwytem na ołówek.
• Solidny mechanizm regulacji promienia
rysowanych okręgów, zapobiega efektowi
„elipsy” przy mocniejszym przyciśnięciu
cyrkla do papieru.
• Precyzyjny i praktyczny mechanizm
montażu ołówków o różnej średnicy.
• Idealny do zastosowań szkolnych na
lekcjach matematyki, techniki i plastyki.

LC780

12

120

LC790

8

80

LC700

12

120

LC710

12

120

CYRKIEL COMPASSI METALOWY
Z SYSTEMEM DO PRECYZYJNEJ
REGULACJI
• Metalowy cyrkiel precyzyjny, zerownik.
• Precyzyjny i łatwy w obsłudze za pomocą
pokrętła mechanizm regulacji promienia
rysowanych okręgów.
• Idealny do rysowania okręgów
o wyjątkowo małej średnicy w rysunkach
technicznych.
• W zestawie pakiet zapasowych grafitów
w plastikowym pojemniczku z zatyczką.

CYRKIEL COMPASSI METALOWY
Z ZAPASEM GRAFITÓW
• Metalowy cyrkiel z regulacją kąta
nachylenia grafitu.
• Solidny mechanizm regulacji promienia
rysowanych okręgów, zapobiega efektowi
„elipsy” przy mocniejszym przyciśnięciu
cyrkla do papieru.
• Łatwy w obsłudze system wymiany
grafitów.
• W zestawie pakiet zapasowych grafitów
w plastikowym pojemniczku z zatyczką.
• Idealny do zastosowań szkolnych na
lekcjach matematyki, techniki i plastyki.

CYRKIEL COMPASSI METALOWY
ZESTAW 4 ELEMENTOWY
• Zestaw 4-elementowy bazowany na
metalowym cyrklu z regulacją kąta
nachylenia grafitu.
• Solidny mechanizm regulacji promienia
rysowanych okręgów, zapobiega efektowi
„elipsy” przy mocniejszym przyciśnięciu
cyrkla do papieru.
• Łatwy w obsłudze system wymiany
grafitów.
• W zestawie pakiet zapasowych grafitów
w plastikowym pojemniczku z zatyczką,
końcówka do tuszu, uchwyt grafionu.
• Idealny do zastosowań szkolnych na
lekcjach matematyki, techniki i plastyki.

120

CYRKIEL COMPASSI METALOWY
ZESTAW 5 ELEMENTOWY

LC720

12

120

• Zestaw 5-elementowy bazowany na
metalowym cyrklu z regulacją kąta
nachylenia grafitu.
• Solidny mechanizm regulacji promienia
rysowanych okręgów, zapobiega efektowi
„elipsy” przy mocniejszym przyciśnięciu
cyrkla do papieru.
• Łatwy w obsłudze system wymiany
grafitów.
• Idealny do zastosowań szkolnych na
lekcjach matematyki, techniki i plastyki.

CYRKIEL COMPASSI METALOWY
ZESTAW 9 ELEMENTOWY

LC740

8

80

• Zestaw 9-elementowy bazowany na
3 metalowych cyrklach (z wymiennym
grafitem, zerowniku, podziałowym).
• Zestaw oprócz cyrkli zawiera: pakiet
zapasowych grafitów w plastikowym
pojemniczku z zatyczką, końcówkę do
tuszu, dodatkowe wymienne, długie
ramię, dodatkową końcówkę z igłą, ołówek
automatyczny, zapas grafitów do ołówka
automatycznego.
• Solidny mechanizm regulacji promienia
rysowanych okręgów, zapobiega efektowi
„elipsy” przy mocniejszym przyciśnięciu
cyrkla do papieru.

CYRKIEL COMPASSI METALOWY
Z LINIJKĄ

LC770

20

480

• Metalowy cyrkiel z regulacją kąta
nachylenia grafitu.
• Solidny mechanizm regulacji promienia
rysowanych okręgów, zapobiega efektowi
„elipsy” przy mocniejszym przyciśnięciu
cyrkla do papieru.
• Łatwy w obsłudze system wymiany
grafitów.
• Idealny do zastosowań szkolnych na
lekcjach matematyki, techniki i plastyki.
• Pakowany w plastikową kasetę z linijką
pełniącą funkcję wieczka kasety.

GRAFITY OŁÓWKOWE DO
CYRKLI COMPASSI 1,8CM
LC600

24

288

• Pakowane po 10 szt. w plastikowy
pojemniczek z zatyczką.
• Wykonane z dobrej jakości grafitu.
• Grafity o długości 1,8 cm.
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DŁUGOPIS APLUS+
Z GUMOWYM UCHWYTEM
• Ergonomiczny trójkątny kształt
obudowy.
• Gumowany uchwyt ułatwiający
prowadzenie długopisu.
• Metalowa końcówka zapobiegająca
kruszeniu obudowy w trakcie pisania.
• Jednostkowy kod kreskowy na każdym
długopisie.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 800 m.
• Zatyczka z zapinką.
• Pakowany w kartonowe pudełka.

KA124200CS

12

144

DŁUGOPIS BEIFA-WMZ
FANTAZYJNY Z ZATYCZKĄ
• Długopis z zatyczką, z niebieskim tuszem
i metalową końcówką.
• Długość linii: >1200 m, grubość linii
pisania: 0,5 mm.

DŁUGOPIS APLUS+ BIUROWY
PRZEZROCZYSTY
• Długopis biurowy w transparentnej
obudowie i z kolorową zatyczką.
• Przezroczysta obudowa umożliwia
kontrolę ilości tuszu.
• Grubość linii pisania: 0,5 mm.
• Dostępny w różnych kolorach.

niebieski

KA101400

24

1152

czarny

AA943/C

50

4000

czerwony

AA943/CZ

50

4000

zielony

AA943/ZI

50

4000

niebieski

AA943/N

50

4000

czarny

GA103000/C

12

144

czerwony

GA103000/CZ

12

144

niebieski

GA103000/N

12

144

zielony

GA103000/ZI

12

144

DŁUGOPIS APLUS+ ŻELOWY
0,7mm
• Długopis żelowy w transparentnej
obudowie z zatyczką w kolorze tuszu.
• Przezroczysta obudowa umożliwia
kontrolę ilości tuszu.
• Metalowa końcówka
zapobiegająca kruszeniu obudowy
w trakcie pisania.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 280 m.
• Zatyczka z zapinką.
• Dostępny w różnych kolorach.
• Pakowany w kartonowe pudełka.
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DŁUGOPIS ŻELOWY
BEIFA-WMZ
niebieski

GA204200

24

480

• Długopis żelowy z niebieskim tuszem.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS Z TEXTMARKEREM
BEIFA-WMZ
niebieski

KE502600

16

384

• Długopis z wygodnym uchwytem.
• Długość linii długopisu: >300 m,
grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii dla textmarkera: >50 m.

DŁUGOPIS BEIFA-WMZ
AUTOMATYCZNY

niebieski

KB175200

24

144

• Długopis automatyczny - z nowej serii
WMZ.
• Niebieski kolor wkładu.
• Dostępny w 4 kolorach obudowy,
pakowany w display.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS BEIFA-WMZ
TRÓJKĄTNY AUTOMATYCZNY
niebieski

KB139401

50

600

• Trójkątny długopis automatyczny
z niebieskim kolorem tuszu.
• Włączany przez kliknięcie.
• Długość linii: >900 m, Grubość linii
pisania: 0,5 mm.
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DŁUGOPIS WYMAZYWALNY
BEIFA APLUS+
• Długopis żelowy Beifa Aplus+
z wymazywalnym tuszem.
• Ergonomiczna cienka obudowa
zapewnia komfort użytkowania.
• Unikalny tusz i gumowa końcówka
gwarantują bardzo dobrą jakość
wymazywania.
• Dostępny w dwóch kolorach: czarnym
i niebieskim.

czarny

GP179200/C

12

576

niebieski

GP179200/N

12

576

DŁUGOPIS BEIFA -APLUS+
WYMAZYWALNY
• Długopis wymazywalny Aplus+
posiada wysokiej jakości gumkę do
wymazywania tuszu.
• Ponadto gumowy uchwyt ułatwia
prowadzenie długopisu.
• Dostępny w dwóch kolorach: niebieski
i czarny. Obudowa w kolorze tuszu.

czarny

KA304200/C

12

144

niebieski

KA304200/N

12

144

niebieski

KB134801/T

24

288

mix

GP172800-MIX

24

480

DŁUGOPIS BEIFA-APLUS+
TECHNO AUTOMATYCZNY
• Automatyczny, z zapinką, z gumowym
uchwytem, na wymienny wkład.
• Grubość linii pisania 0,7 mm.
• Niebieski kolor tuszu.
• Kod kreskowy na obudowie (w formie
efektownej i łatwej do usunięcia
naklejki).
• Na zapince symbol produktu.
• W displayu, 24 sztuki.

DŁUGOPIS APLUS+ ŻELOWY
MARATON
• Automatyczny długopis żelowy
o niezwykle pojemnym wkładzie.
• Efektowna obudowa wykonana
z kilku rodzajów materiałów z zapinką.
• Gumowany uchwyt ułatwiający
prowadzenie długopisu.
• Jednostkowy kod kreskowy na każdym
długopisie.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Długość linii pisania: > 900 m.
• Pakowany w displaye.

126

DŁUGOPIS BEIFA-APLUS+
TRÓJKĄTNY AUTOMATYCZNY
czarny

KB161000/C

12

144

czerwony

KB161000/CZ

12

144

niebieski

KB161000/N

12

144

zielony

KB161000/ZI

12

144

• Długopis biurowy trójkątny
automatyczny.
• Posiada metalową końcówkę,
możliwość wymiany wkładu.
• Zapewnia lekkość pisania i stałą
szerokość linii pisma.
• Z gumowym uchwytem.
• Dostępny w czterech kolorach tuszu:
czarny, czerwony, niebieski i zielony.

DŁUGOPIS BEIFA-APLUS+
ŁEZKA AUTOMATYCZNY
niebieski

KB101800

36

720

• Długopis automatyczny z metalową
końcówką i wymiennym wkładem.
• Włączany przez kliknięcie.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS CLASSIC METALOWY
AUTOMATYCZNY

bordowy

KB6004/BO

8

64

niebieski

KB6004/N

8

64

• Automatyczny długopis metalowy
z zapinką.
• Ergonomiczny trójkątny kształt obudowy.
• Jednostkowy kod kreskowy na każdym
długopisie.
• Dostępne różne kolory obudowy.
• Kolor tuszu: niebieski.
• Wymienne wkłady.
• Grubość linii pisania: 1 mm.
• Długość linii pisania: > 900 m.
• Pakowany w pudełka
prezentacyjne.

DŁUGOPIS BEIFA -APLUS+ SLIM
METALOWY AUTOMATYCZNY
niebieski

KB600600

36

720

• Długopis automatyczny z metalową
końcówką, włączany przez kliknięcie.
• Długość linii: >900 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.
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DŁUGOPIS DIABLO METALOWY
AUTOMATYCZNY
• Automatyczny długopis metalowy
z zapinką.
• Wymienne wkłady.
• Grubość linii pisania: 1 mm.
• Długość linii pisania: > 1000 m.
• Pakowany w pudełka prezentacyjne
w różnych kolorach obudowy.

niebieski

KB6006P-01TB

8

384

niebieski

YY0106/N

25

150

niebieski

KB1134-00CB

36

720

niebieski

KB166201

25

500

DŁUGOPIS BEIFA-APLUS+
LOLEK AUTOMATYCZNY
• Długopis automatyczny z niebieskim
wkładem, włączany przez kliknięcie.
• Długość linii: >900 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS BEIFA-APLUS+
ROLLO AUTOMATYCZNY
• Automatyczny długopis z zapinką,
z ergonomicznym, prążkowanym
uchwytem z gumy, metalowa końcówka,
klasyczne, eleganckie wzornictwo,
dostępny w kilku wersjach kolorystycznych
obudowy.

DŁUGOPIS BEIFA-APLUS+
GREACE AUTOMATYCZNY
• Automatyczny, z metalową zapinką,
z gumowym uchwytem, na wymienne
wkłady.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Niebieski kolor tuszu.
• Kod kreskowy na obudowie (w formie
efektownej i łatwej do usunięcia
naklejki).
• Na obudowie symbol produktu.
• Pakowane w display po 25 sztuk.
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DŁUGOPIS BEIFA GO GREEN
BUTELKOWY AUTOMATYCZNY
niebieski

KB168001

24

288

• Długopis automatyczny, z tuszem
w kolorze niebieskim.
• Włączany przez kliknięcie.
• Długość linii pisania >700 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS BEIFA BAMBUS
AUTOMATYCZNY

niebieski

KB164400

• Wykonany z ekologicznego drewna
bambusowego, z zapinką.
• Na wymienne wkłady, grubość linii
pisania 0,7 mm.
• Kod kreskowy na obudowie (w formie
efektownej i łatwej do usunięcia
naklejki).
• Na zapince symbol produktu i logo.

12

DŁUGOPIS BEIFA AVANS
METALOWY
niebieski

KD906000

15

375

• Elegancki długopis o wyprofilowanym
kształcie z metalową końcówką piszącą.
• Włączany przez wykręcanie.
• Długość linii: 900m, grubość linii
pisania: 1 mm.

DŁUGOPIS BEIFA MARMUREK
METALOWY

niebieski

KD920400

15

375

• Niewielki długopis z końcówką metalową,
obudowa plastikowa z metalowymi
elementami, image w estetyce retro.
• 4 kolory obudowy w komplecie, zestaw
w kartonowym pudełku z okienkiem
prezentacyjnym.
• 15 długopisów w komplecie.

129

DŁUGOPIS BEIFA PRESTIGE
METALOWY
• Długopis metalowy PRESTIGE.
• Elegancki długopis o odpowiednio
wyprofilowanym kształcie z metalową
końcówką piszącą.
• Dostępny także w komplecie długopisów.
• Długość linii: >900 m, grubość linii
pisania: 1 mm.

niebieski

KD908400

15

375

niebieski

KD909000

15

375

niebieski

KD9485

15

375

czarny

GA312800-CS/C

12

144

czerwony

GA312800-CS/CZ

12

144

niebieski

GA312800-CS/N

12

144

DŁUGOPIS BEIFA SOPEL
METALOWY
• Długopis automatyczny z niebieskim
tuszem, włączany przez wykręcanie.
• Na wymienne wkłady.
• Długość linii: >1000 m, grubość linii
pisania: 1 mm.

DŁUGOPIS BEIFA EXCLUSIVE
METALOWY
• Długopis fantazyjny „Exclusive“
w metalowej obudowie, elegancki wygląd,
tusz bezzapachowy, nadaje się do
użytku na oficjalnych dokumentach, nie
pozostawia plam, obudowa z zapinką.
• Komfort w użyciu dzięki wygodnemu
trzymaniu.

DŁUGOPIS ŻELOWY BEIFAAPLUS+ TRÓJKĄTNY
Z ZATYCZKĄ
• Długopis żelowy trójkątny.
• Posiada zatyczkę z zapinką.
• Metalowa końcówka zapewnia lekkość
pisania i stałą szerokość linii pisma.
• Z gumowym uchwytem oraz wygodną
zapinką.
• Dostępny w czterech kolorach: czarny,
czerwony, niebieski.
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DŁUGOPISY ŻELOWE
BEIFA-WMZ ZAPACHOWE
5 kolorów

GA101400

12

144

• Długopisy w 5 wariantach kolorów w etui.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPISY BEIFA-WMZ
10 kolorów

AA934W-10

12

144

6 kolorów

AA934W-6

24

288

• Długopisy dostępne w wersji z 6 lub 10
kolorami.
• Długość linii: >900 m.
• Grubość linii pisania: 1 mm.

DŁUGOPISY BEIFA-WMZ
FLUORESCENCYJNE

10 kolorów

AA943-10F

12

144

6 kolorów

AA943-6F

24

288

czarny

KA112002/C

12

144

czerwony

KA112002/CZ

12

144

niebieski

KA112002/N

12

144

zielony

KA112002/ZI

12

144

• Długopisy fluorescencyjne, w plastikowej
fluorescencyjnej obudowie.
• Zamykane zatyczką w kolorze tuszu
z zapinką.
• Niesamowicie intensywne kolory.
• Idealnie nadają się do podkreślania
tekstu, czy zaznaczania istotnych jego
części.
• Pakowane w plastikowe etui.
• Długość linii: >900 m, grubość linii
pisania: 1 mm.

DŁUGOPIS BEIFA-APLUS+
BIUROWY TRÓJKĄTNY
• Tradycyjny długopis biurowy z wysokiej
jakości tuszem.
• Długopis z zatyczką.
• Grubość linii pisania: 1,0 mm.
• Długopis posiada metalową końcówkę.
• Długość linii pisania >900 m.
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DŁUGOPIS BEIFA TĘCZA MIX
KOLORÓW
• Długopis TĘCZA w transparentnej
obudowie umożliwiającej kontrolę
zużycia tuszu, dostępny w wielu wersjach
kolorystycznych, także fluorescencyjnych,
ergonomiczny uchwyt ułatwia trzymanie.
• Kolor tuszu: niebieski.

niebieski

AA927G

50

1000

niebieski

AA935C/M

20

1000

tuba

AA938

50

1000

niebieski

AA935H

50

1000

DŁUGOPIS BEIFA-WMZ
MONSTER FANTAZYJNY
• Długopis Beifa Monster z zatyczką,
o niebieskim tuszu.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS BEIFA SMILE
FANTAZYJNY
• Długopis SMILE z niebieskim wkładem,
w różnych wersjach kolorystycznych
skuwki i półtransparentnej obudowy,
ergonomiczny uchwyt ułatwia trzymanie,
skuwka z praktycznym klipsem
i z fantazyjnymi tłoczeniami.
• Kolor tuszu: niebieski.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

DŁUGOPIS BEIFA JESIEŃ
FANTAZYJNY
• Długopis JESIEŃ z fantazyjnym wzorem
gnanych wiatrem jesiennych liści na
obudowie, różne wersje kolorystyczne
zatyczki, tusz w kolorze niebieskim.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
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DŁUGOPIS BEIFA-WMZ MORO
czarny

AA110D-BK

20

800

niebieski

AA110D-BL

20

800

czarny

RX201402-GH/C

12

144

czerwony

RX201402-GH/CZ

12

144

niebieski

RX201402-GH/N

12

144

zielony

RX201402-GH/ZI

12

144

• Długopis MORO wyposażony w skuwkę
z zatyczką, obudowa o przyjemnej
w dotyku powierzchni w dwóch wersjach
kolorystycznych, metalowa końcówka.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

ROLLER BEIFA-APLUS+
NEW DESIGNER
• Nowoczesny, oryginalny design to
niewątpliwa zaleta tego długopisu.
• Posiada wygodny uchwyt, metalową
końcówkę i zatyczkę z metalową skuwką.
• Długość linii: >800 m, grubość linii
pisania: 0,7 mm.

ROLLER BEIFA-APLUS+
DESIGNER
mix
czerwony

36

720

RX2014A-00GH/CZ 12

144

RX2014A-00/MIX

• Roller Designer: nowoczesny kształt,
obudowa z gumowym uchwytem
i metalową końcówką, zatyczka
z metalową skuwką.

PIÓRO NA NABOJE BEIFA
PRESTIGE METALOWE
pudełko
prezentacyjne

FS908400

15

75

• Pióro metalowe.
• Eleganckie pióro o odpowiednio
wyprofilowanym kształcie.
• W zestawie 2 naboje.
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PIÓRO NA NABOJE BEIFA
-APLUS+ TRANSPARENTNE
• Transparentne pióro dostępne w kilku
wariantach kolorystycznych.
• Wytrzymałe - z plastikową obudową
i metalową końcówką.
• Posiada miejsce na dwa naboje.

2 naboje

FS110000

50

1000

pudełko
prezentacyjne

FS9485

15

75

FS308800A

12

144

MB175000

16

96

PIÓRO NA NABOJE BEIFA
EXCLUSIVE METALOWE
• Pióro Exclusive w metalowej obudowie,
elegancki wygląd, tusz bezzapachowy,
nadaje się do użytku na oficjalnych
dokumentach, nie pozostawia plam.

PIÓRO NA NABOJE BEIFA-WMZ
SOFTIE
• Stalówka ze stali nierdzewnej,
kauczukowana powłoka, z zapinką.
• Profilowany uchwyt, lekkie, wykonane
z plastiku, a jednocześnie wytrzymałe.

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
BEIFA-WMZ Z GUMKĄ
• Ołówek automatyczny wraz z gumką do
mazania.
• Niebieski kolor wkładu.
• Dostępny w 5 kolorach obudowy.
• Pakowany w display.
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0,7 mm

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
BEIFA-WMZ
mix kolorów

MB1529

10

200

• Ołówek automatyczny włączany przez
kliknięcie.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

OŁÓWEK AUTOMATYCZNY
BEIFA FOUR LINES
0,5 mm

MB7102-00

50

1000

czarny

BY237800/C

12

72

czerwony

BY237800/CZ

12

72

niebieski

BY237800/N

12

72

zielony

BY237800/ZI

12

72

czarny

PY237800/C

12

72

czerwony

PY237800/CZ

12

72

niebieski

PY237800/N

12

72

zielony

PY237800/ZI

12

72

• Ołówek automatyczny
„FOUR LINES“ 0,5 mm: metalowa
obudowa z metalową zapinką oraz
z gumką do wymazywania.

MARKER BEIFA-APLUS+
DO TABLIC OKRĄGŁA
KOŃCÓWKA
• Marker w 4 wariantach kolorystycznych
z okrągłą końcówką.
• Grubość linii: 2,5 mm.

MARKER BEIFA-APLUS+
PERMANENTNY OKRĄGŁA
KOŃCÓWKA
• Marker w 4 wariantach kolorystycznych
z okrągłą końcówką.
• Grubość linii: 2,5 mm.
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GUMKA DO MAZANIA
W DŁUGOPISIE BEIFA-WMZ
• Gumka do mazania w długopisie.
• Nowa seria WMZ.
• Dostępny w 5 kolorach obudowy.
• Pakowany w display.

KF175400

16

384

AHA6003

24

288

AHA1487-48DB

48

960

AHA7003

36

1080

OŁÓWEK BEIFA Z NASADKĄ
Z GUMKI DO MAZANIA
• Ołówek grafitowy z nasadką
w postaci fantazyjnej gumki mix, mocny
i niełamliwy wkład grafitowy; do pisania,
kreślenia, szkicowania.

GUMKA DO MAZANIA BEIFA
MISIE
• Fantazyjna guma do wymazywania MISIE:
niesamowicie zabawne gumki
w kształcie przeróżnych stworków, ciekawa
kolorystyka, potrafią rozśmieszyć
i wciągnąć do zabawy każde dziecko.

GUMKA DO MAZANIA BEIFA
BUŹKA
• Fantazyjna gumka do wymazywania
„Buźka“ z zabawnym nadrukiem
uśmiechniętej twarzy, do stosowania na
wielu rodzajach powierzchni.
• Jej kształt umożliwia precyzyjne
usuwanie śladów ołówka zwykłego
i ołówka automatycznego.
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GUMKA DO MAZANIA BEIFA
ROBACZEK
AHA7007

36

1080

• Fantazyjna gumka do wymazywania
„Robaczek“, do stosowania na wielu
rodzajach powierzchni.
• Jej kształt umożliwia precyzyjne
usuwanie śladów ołówka zwykłego
i ołówka automatycznego.

GUMKA DO MAZANIA BEIFA
DOMEK
AHA7022

36

1080

• Fantazyjna gumka do wymazywania
„Domek“ , do stosowania na wielu
rodzajach powierzchni.
• Jej kształt umożliwia precyzyjne
usuwanie śladów ołówka zwykłego
i ołówka automatycznego.

CYRKIEL PLASTIKOWY
Z OŁÓWKIEM BEIFA-WMZ
etui

ADV049

6

72

• Prosty cyrkiel szkolny z ołówkiem.
• Zapakowany w etui.

PĘDZELKI SZKOLNE
BEIFA-WMZ
5 szt. - etui

RBR032

24

480

12 szt - etui

RBR033

40

240

• Zestaw okrągłych pędzelków
osadzonych w trwałych,metalowych
obsadkach.
• Wygodne drewniane uchwyty
zapewniają wysoki komfort użytkowania.
• Pędzelki o różnej grubości pozwalają
na uzyskanie dowolnej grubości linii.
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LINIJKA BEIFA METALOWA
• Metalowa linijka o długości 30 cm.
• Zapakowana w etui z zawieszką.

30 cm

AJR4056-30

36

432

30cm etui

ARS010

12

288

15cm etui

ARS011

24

480

20cm etui

ARS012

24

480

5 kolorów

AGL081

24

288

30 ml

AGL105

24

720

ZESTAW KREŚLARSKI
BEIFA-APLUS+ Z LINIJKĄ
• Zestaw 4 elementów geometrycznych.
• Idealnie przejrzyste, stabilne tworzywo.
• Trwałe, nieścieralne podziałki.
• Dokładnie wykonana skala.
• Zawartość: linijka, kątomierz i dwie
ekierki.

KLEJ BROKATOWY W PŁYNIE
BEIFA-WMZ
• Klej brokatowy w tubie do
wykonywania lśniących rysunków,
wzorów i oznakowań.
• Tubki z zakrętką w kolorze brokatu.
• Pakowane po 5 tubek w różnych
kolorach o pojemności 10,5 ml
w blistry.

KLEJ W PŁYNIE BEIFA-WMZ
• Bezpieczny dla dzieci, zmywalny klej
w płynie.
• Dostępny w butelce z aplikatorem.
• Pojemność opakowania: 30 ml.
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NOTES BEIFA TRAPEZ-HAPPY
TOOTSY
APA2052

672 1344

• Kolorowy notes w kształcie trapezu ze
wzorem fantazyjnej żółtej stopy HAPPY
TOOTSY.
• Idealnie nadający się do przedszkola, czy
też szkoły, wielokartkowy, z ciekawymi
kartkami.

216

• Kolorowy notes w kształcie litery B ze
wzorem fantazyjnej żółtej stopy HAPPY
TOOTSY.
• Idealnie nadający się do przedszkola, czy
też szkoły, wielokartkowy, z ciekawymi
kartkami.

NOTES BEIFA B-HAPPY TOOTSY

APA2053

432

NOTES BEIFA HAPPY TOOTSY

APA2046

12

384

• Kolorowy notes ze wzorem fantazyjnej
żółtej stopy HAPPY TOOTSY.
• Idealnie nadający się do przedszkola, czy
też szkoły, wielokartkowy, z ciekawymi
kartkami.

NOTES BEIFA LIŚĆ-HAPPY
TOOTSY
APA2050

12

336

• Kolorowy notes w kształcie liścia ze
wzorem fantazyjnej żółtej stopy HAPPY
TOOTSY.
• Idealnie nadający się do przedszkola, czy
też szkoły, wielokartkowy, z ciekawymi
kartkami.
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KOMPLET ARTYKUŁÓW
SZKOLNYCH BEIFA
7-ELEMENTÓW
• Komplet artykułów szkolnych.
• 7 elementów: nożyczki, linijka, klip do
papieru, gumka, 2 fantazyjne nakładki na
ołówek, na blistrze z zawieszką.

blister

APA1042-7CC

60

360

APA2010

12

APA2011

42

84

ASA1155

48

192

ZESTAW BEIFA DELFIN
Z PIÓRNIKIEM
• Komplet szkolny DELFIN, elementy
kompletu: ciekawy piórnik, ołówek,
fantazyjne nożyczki, gumka do
wymazywania.
• Zestaw udekorowany we wzór
z motywem delfina.

ZESTAW BEIFA DELFIN
• Fantazyjny zestaw szkolny DELFIN
zawiera: piórnik z lustereczkiem, dwa
fantazyjne ołówki, nożyczki, linijkę, taśmę
klejącą , klips do papieru, temperówkę.
• Wzór elementów kompletu, jak sama
nazwa wskazuje, to Delfiny.

TABLICA FANTAZYJNA CZARNA
BEIFA CHATKA
• Fantazyjna tablica w kształcie domku.
• Nadaje się do pisania kredą zarówno
białą jak i kolorową.
• Idealna do uczenia dziecka w domu
pisania, czytania i liczenia.

140

ZESTAW BEIFA BEAUTY GIRL
WALIZKA

APA2027

42

84

• Zestaw szkolny BEAUTY GIRL
w transparentnej walizeczce z rączką,
zawiera piórnik z lustereczkiem, dwa
fantazyjne ołówki, nożyczki, linijkę, taśmę
klejącą , klips do papieru, temperówkę.
• Wszystkie elementy zestawu
z fantazyjnymi wzorami z serii
BEAUTY GIRL.

ZESTAW BEIFA BEAUTY GIRL
JABŁUSZKO

APA2032

24

72

• Zestaw szkolny BEAUTY GIRL w kształcie
jabłuszka.
• Zestaw zawiera piórnik, dwa fantazyjne
ołówki, linijkę, nożyczki, temperówkę,
taśmę klejącą oraz klips do papieru.
• Wszystkie elementy są udekorowane
fantazyjnymi wzorami lub kształtami.
• Zapakowane w przezroczyste
opakowanie.

ZESTAW BEIFA BEAUTY GIRL
Z PLECACZKIEM

APA2043

36

72

• Zestaw szkolny z plecaczkiem BEAUTY
GIRL w kształcie jabłuszka.
• Zestaw zawiera piórnik, dwa fantazyjne
ołówki, linijkę, nożyczki, temperówkę,
taśmę klejącą oraz klips do papieru.
• Wszystkie elementy są udekorowane
fantazyjnymi wzorami lub kształtami.
• Szelki plecaczka posiadają regulację
długości.

ZESTAW BEIFA BEAUTY GIRL
Z PIÓRNIKIEM
APA2071

108

216

• Zestaw szkolny z piórnikiem
BEAUTY GIRL, w fantazyjnej estetyce
charakterystycznej dla serii BEAUTY
GIRL, piórnik zaopatrzony w lustereczko,
wewnątrz ołówek, linijka oraz
temperówka.
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KOMPLET ARTYKUŁÓW
SZKOLNYCH BEIFA TOREBKA
• Komplet artykułów szkolnych
„TOREBKA“.
• 8 elementów: nożyczki, 2 ekierki, linijka,
kątomierz, temperówka, klej, klip do
papieru.
• Zapakowany w plastikową,
przezroczystą torebkę z kolorowym
uchwytem.

96

APT1111

PIÓRNIK BEIFA BEZ
WYPOSAŻENIA AUTO
• Piórnik AUTO bez wyposażenia:
jednopiętrowy, rozkładany , zasuwany na
zamek błyskawiczny, bardzo pojemny.
• Z zewnątrz interesujący nadruk
w postaci zabawnych samochodzików.

APT1606

12

SMP060

24

288

SMP046

24

288

SMP049

24

288

AEG1001-12XK

20

320

MAGNESY APLUS+ DO TABLIC
• Magnesy do tablic i wszelkich
powierzchni o właściwościach
magnetycznych.
• Kształt okrągłych wyprofilowanych
krążków w plastikowej powłoce
ułatwia korzystanie i segregowanie
przyczepianych wiadomości.
• Mix czterech kolorów w każdym
opakowaniu.
• Pakowane w blistry.

KREDA TABLICOWA BIAŁA
BEIFA-WMZ
• Kreda tablicowa biała: 12 sztuk,
idealna do tablic, pałeczki o długości
75 mm i średnicy 8 mm, w opakowaniu
kartonowym z zawieszką.
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12 szt.

KREDA BIAŁA BEIFA-WMZ
8 szt.

AEG1004-8XK

24

144

• Kreda kolorowa o długości 10 cm
i średnicy 24 mm.
• W opakowaniu kartonowym z zawieszką.

KREDA KOLOROWA BEIFA-WMZ
3 szt.

AEG1003-3XK

24

144

8 szt.

AEG1003-8XK

24

144

• Kreda kolorowa : pałeczki o długości 10
cm i średnicy 24 mm, intensywne kolory,
idealna do zabawy na podwórku,
w opakowaniu kartonowym z zawieszką.

KREDA TABLICOWA
KOLOROWA BEIFA-WMZ
12 szt.

AEG1002-12XK

20

320

• Kreda kolorowa w komplecie 12
kolorów zapakowana w kartonowe
opakowanie z zawieszką.
• Idealna do tablic szkolnych oraz do
zabawy dla dzieci na dworze.

ZSZYWACZ BEIFA - APLUS+
MINI
ASE153

12

300

• Mini zszywacz z tworzywa sztucznego
z częściami mechanicznymi z metalu.
• Zszywa do 10 kartek o standardowej
grubości.
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KLIPY BIUROWE BEIFA-APLUS+
12 SZT.
• Wytrzymałe klipy biurowe w kolorze
czarnym.
• Pakowane po 12 sztuk.
• Dostępne w różnych rozmiarach.

3/4“ 19 mm

ATC016

12

120

1“ 25 mm

ATC017

12

240

5/4“ 32 mm

ATC018

12

120

2“ 50 mm

ATC020

12

240

28 mm
trójkątne

AAC121

12

240

25 mm

AL-YH25C/AL.

10

500

28 mm

AL-YH28

10

500

33 mm

AL-YH33/AL

10

300

50 mm

AL-YH50/AL

10

100

mix kolorów

ANB012

12

288

SPINACZE BEIFA-APLUS+
100-SZT. KASETKA
• Wysokiej jakości spinacze biurowe.
• Pakowane po 100 sztuk w plastikowej
kasetce.
• Dostępne są zaokrąglane o długości
25 mm oraz trójkątne 28 mm.

SPINACZE BEIFA BIUROWE
• Wysokiej jakości spinacze biurowe,
niklowane.
• Zaokrąglany kształt.
• 100 sztuk w opakowaniu.

POJEMNIK MAGNETYCZNY NA
SPINACZE
• Pojemnik magnetyczny na spinacze
idealny do biura i domu.
• Górna powierzchnia z magnesem
zatrzymuje spinacze w pojemniku.
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SZPILKI BEIFA-APLUS+
26 mm kaseta

ANP001

12

240

• Wysokiej jakości srebrne szpilki
o długości 26mm.
• Pakowane w plastikowej kasetce po
50 szt.

PINEZKI APLUS+ BECZUŁKI
AHP020

12

240

AHP021

12

240

• Różne kolory plastikowych główek
umożliwiają segregowanie i znakowanie
przypinanych wiadomości.
• Główki o ergonomicznym kształcie
ułatwiają wbijanie i wyciąganie pinezek.
• Pakowane w plastikowe kasetki
z zawieszką.

PINEZKI BEIFA-APLUS+
SREBRNE
100 szt. kasetka

ATP049

12

240

• Trwałe, metalowe pinezki biurowe.
• Pakowane w plastikowe kasetki
z zawieszką.
• Pakowane po 100 sztuk.

PINEZKI BEIFA SREBRNE
ALS202-50

10

1000

• Srebrne pinezki pakowane w pudełkach
kartonowych po 50 szt.
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WKŁAD DO DŁUGOPISÓW
BEIFA PLASTIKOWY
• Pakowane po 20 sztuk w etui.
• Wkład plastikowy.
• Długość wkładu: 9,5 cm.
• Długość linii: >900 m.
• Grubość linii pisania: 1 mm.

300

czarny

AA616B-BK

niebieski

AA616B-BL

10

300

czarny 20 szt.

LAK1065/C

10

240

niebieski 20 szt.

LAK1065/N

10

240

WKŁAD DO DŁUGOPISÓW
BEIFA POPULARNY X-21
• Pakowane po 20 sztuk.
• Wkłady plastikowe.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.

WKŁAD DO DŁUGOPISÓW
BEIFA
• Wkłady o długościodpowiednio 95 mm.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Pakowane po 18 sztuk w etui.

niebieski

LAK616A/NIEB

czarny

AA616A/C

20

400

WKŁAD DO DŁUGOPISÓW BEIFA
METALOWY
• Wkłady do długopisów o długości 9,5cm.
• Pakowane po 72 sztuki.
• Długość linii: >900 m.
• Grubość linii pisania: 1 mm.
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120

WKŁAD DO DŁUGOPISÓW BEIFA
niebieski

LAK1420/N

10

600

czarny

LAG200052/C

100

5000

niebieski

LAG200052/N

100

5000

• Wkłady o długości 140 mm.
• Długość linii: >800 m.
• Grubość linii pisania: 0,7 mm.
• Pakowane po 20 szt. (LAK1420/N).

WKŁAD ŻELOWY BEIFA DO
DŁUGOPISÓW GA-1012
• Wkład plastikowy.
• Długość linii: >150 m.
• Grubość linii pisania: 1 mm.
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10

400

czerwony

300/002/CZ 10

400

niebieski

300/003/N

10

400

zielony

300/004/ZI

10

400

żółty

300/005/Z

10

400

300/007/BR

10

400

330/001/C

10

400

czerwony

330/002/CZ 10

400

niebieski

330/003/N

10

400

zielony

330/004/ZI

10

400

żółty

330/005/Z

10

400

330/007/BR

10

400

750/001/C

10

400

czerwony

750/002/CZ 10

400

niebieski

750/003/N

10

400

zielony

750/004/ZI

10

400

żółty

750/005/Z

10

400

pomarańczowy

czarny

MARKER PERMANENTNY
• Trwały, bezwonny tusz, bez dodatku
toluenu i ksylenu, szybkoschnący i
nierozmazujący się.
• Marker idealnie nadaje się do pisania,
kolorowania i znakowania na niemal
wszystkich rodzajach powierzchni, również
na metalu, szkle czy plastiku.

• Nadaje się do ponownego napełniania
(tusz T25, MTK25).
• Szerokość linii pisania: 1,5 - 3 mm (model
e-300) lub 1-5 mm (model e-330).
• 2 rodzaje końcówki: okrągła (model
e-300), ścięta (model e-330).

brązowy
czarny

brązowy

czarny

MARKER LAKIEROWY 750
• Idealnie nadaje się do wykonywania
oznaczeń na niemal każdej powierzchni zarówno gładkiej jak i porowatej, ciemnej
jak i jasnej.

• Trwały tusz o słabym zapachu i kryciu
zbliżonym do lakieru jest wysoce odporny
na ścieranie, działanie światła
i temperatury (widoczny do 400 stopni C,
kolory 005-010, 049, 054 - nawet do 1000
stopni C).
• Marker wyposażony w system kontroli
dopływu tuszu do końcówki. Okrągła
końcówka o szerokości 2-4 mm.

750/006/P

10

400

brązowy

750/007/BR

10

400

fioletowy

750/008/F

10

400

różowy

750/009/R

10

400

biały

750/049/B

10

400

złoty

750/053/ZL

10

400

srebrny

750/054/S

10

400

czarny

751/001/C

10

100

MARKER LAKIEROWY 751

czerwony

751/002/CZ

10

100

• Idealnie nadaje się do wykonywania
oznaczeń na niemal każdej powierzchni zarówno gładkiej jak i porowatej, ciemnej
jak i jasnej.

niebieski

751/003/N

10

100

zielony

751/004/ZI

10

100

żółty

751/005/Z

10

100

pomarańczowy

• Trwały tusz o słabym zapachu i kryciu
zbliżonym do lakieru jest wysoce
odporny na ścieranie, działanie światła i
temperatury (widoczny do 400 stopni C,
kolory 005-010, 049, 054 - nawet do 1000
stopni C).
• Marker wyposażony w system kontroli
dopływu tuszu do końcówki. Okrągła
końcówka o szerokości 1-2 mm.

751/006/P

10

100

brązowy

751/007/BR

10

100

fioletowy

751/008/F

10

100

różowy

751/009/R

10

100

biały

751/049/B

10

100

złoty

751/053/ZL

10

100

751/054/S

10

100

srebrny

150

300/001/C

10

400

czerwony

790/002/CZ 10

400

niebieski

790/003/N

10

400

zielony

790/004/ZI

10

400

żółty

790/005/Z

10

400

biały

790/049/B

10

400

złoty

790/053/ZL

10

400

srebrny

790/054/S

10

400

czarny

791/001/C

10

100

czerwony

791/002/CZ 10

100

niebieski

791/003/N

10

100

zielony

791/004/ZI

10

100

żółty

791/005/Z

10

100

biały

791/049/B

10

100

złoty

791/053/ZL

10

100

srebrny

791/054/S

10

100

czarny

792/001/C

10

100

792/002/CZ 10

100

biały

792/049/B

10

100

złoty

792/053/ZL

10

100

srebrny

792/054/S

10

100

czarny

140S/001/C

czarny

czerwony

790/001/C

10

100

czerwony

140S/002/CZ 10

100

niebieski

140S/003/N

10

100

140S/004/ZI 10

100

zielony
4 kolory

140S/4S

20

240

czarny

141F/001/C

10

100

czerwony

141F/002/CZ 10

100

niebieski

141F/003/N

10

100

zielony

141F/004/ZI

10

100

4 kolory

141F/4S

20

240

MARKER LAKIEROWY 790
• Idealnie nadaje się do wykonywania
oznaczeń na niemal każdej powierzchni zarówno gładkiej jak i porowatej, ciemnej
jak i jasnej.

• Trwały tusz o słabym zapachu i kryciu
zbliżonym do lakieru jest wysoce
odporny na ścieranie, działanie światła i
temperatury.
• Marker wyposażony w system kontroli
dopływu tuszu do końcówki.
• Okrągła końcówka o szerokości
2-3 mm.

MARKER LAKIEROWY 791/792
• Idealnie nadaje się do wykonywania
oznaczeń na niemal każdej powierzchni zarówno gładkiej jak i porowatej, ciemnej
jak i jasnej.
• Trwały tusz o słabym zapachu i kryciu
zbliżonym do lakieru jest wysoce
odporny na ścieranie, działanie światła i
temperatury.
• Marker wyposażony w system kontroli
dopływu tuszu do końcówki.
• Okrągła końcówka o szerokości
1-2 mm (model e-791) lub ~0,8 mm
(model e-792).

MARKER NIEZMYWALNY
DO FOLII 140S/141F
• Marker OHP z okrągłą końcówką,
idealny do opisywania i znakowania folii
prezentacyjnych.
• Trwały, odporny na ścieranie i działanie
wody, usuwalny za pomocą dowolnego
alkoholu.
• Szerokość linii pisania 0,3 mm (140S)
lub 0,6 mm (141F).
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MARKER NIEZMYWALNY
DO FOLII 142M/143B
• Marker OHP z okrągłą końcówką,
idealny do opisywania i znakowania folii
prezentacyjnych.
• Trwały, odporny na ścieranie i działanie
wody, usuwalny za pomocą dowolnego
alkoholu.
• Okrągła końcówka o szerokości linii
pisania 1,0 mm (model 142M) lub ścięta
o grubości linii pisania 1-3 mm (model
143B).

10

100

czerwony

142M/002/CZ 10

100

niebieski

142M/003/N 10

100

zielony

142M/004/ZI 10

100

czarny

143B/001/C

10

100

czerwony

143B/002/CZ 10

100

niebieski

143B/003/N

10

100

zielony

143B/004/ZI

10

100

143B/4S

20

240

360/001/C

10

400

czerwony

360/002/CZ 10

400

niebieski

360/003/N

10

400

zielony

360/004/ZI

10

400

4 kolory

360/4S

10

80

363/001/C

10

400

czerwony

363/002/CZ 10

400

niebieski

363/003/N

10

400

zielony

363/004/ZI

10

400

4 kolory

363/4S

10

80

380/001/C

10

400

czerwony

380/002/CZ

10

400

niebieski

380/003/N

10

400

zielony

380/004/ZI

10

400

4 kolory

380/4S

10

120

383/001/C

10

400

czerwony

383/002/CZ

10

400

niebieski

383/003/N

10

400

zielony

383/004/ZI

10

400

czarny

4 kolory

MARKER DO TABLIC 360/363
• Marker do białych tablic
suchościeralnych.
• Wyposażony w tusz o słabym zapachu, na
bazie alkoholu.
• Marker nadaje się do ponownego
napełnienia.
• Dzięki systemowi cap-off, marker
pozostawiony bez zatyczki nie wysycha
nawet przez kilka dni.
• Okrągła końcówka o grubości linii
pisania 1,5 - 3 mm (model 360) lub ścięta o
grubości linii pisania 1 - 5 mm (model 363).

MARKER DO FLIPCHARTÓW
380/383
• Marker do flipchartów, wyposażony
w tusz na bazie wody o neutralnym
zapachu, który zapobiega przebijaniu
tuszu na drugą stronę.
• Do ponownego napełniania.
• Wyposażony w specjalny system cap-off,
który umożliwia pozostawienie markera
bez zatyczki nawet do 6 tygodni bez
ryzyka wyschnięcia.
• Okrągła końcówka o grubości linii
pisania 1,5 - 3 mm (model 380) lub ścięta o
grubości linii pisania 1 - 5 mm (model 383).
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czarny

czarny

czarny

czarny

142M/001/C

ZAKREŚLACZ 345
czerwony

345/002/CZ

10

120

żółty

345/005/Z

10

200

pomarańczowy

345/006/P

10

200

różowy

345/009/R

10

200

niebieski

345/010/N

10

200

zielony

345/011/ZI

10

200

szary

345/012/SZ

10

200

mix

345/6

40

niebieskie

7/10S/N

10

50

pomarańczowe

7/10S/P

10

50

różowe

7/10S/R

10

50

żółte

7/10S/Z

10

50

zielone

7/10S/ZI

10

50

mix

7/4S

20

120

mix

7/5-BL

10

80

1

4

display 100 szt.

51.641

• Zakreślacze do podkreślania lub
wyróżniania słów i wierszy tekstów
i notatek np. w książkach, broszurach,
listach, notatnikach, organizatorach,
atlasach.
• Wodoodporny tusz w bogatych,
intensywnych kolorach, wysoce odporny
na działanie światła.
• Do wielu rodzajów papieru, także
bardzo gładkich i śliskich jak kopie faksu
i ksero.
• Nie rozmazuje tuszu na wydrukach
z drukarek. Końcówka ścięta, szerokość
linii 2-5 mm.

TEXTMARKERY EDDING MINI
• Zakreślacze w poręcznym formacie, ze
ściętą końcówką, do zaznaczania tekstu
i notatek na papierze, papierze ksero
i faksowym.
• Tusz na bazie wody w odblaskowych
kolorach.
• Antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt
sprawia, że pisanie jest komfortowe.
• Zakreślacz zmieści się do nawet
najmniejszych damskich torebek.
• Szerokość linii pisania 1-3 mm.

TEXTMARKER EDDING
EKOLOGICZNY
żółty

24/005/Z

10

240

pomarańczowy

24/006/P

10

240

różowy

24/009/R

10

240

niebieski

24/010/N

10

240

zielony

24/011/ZI

10

240

mix

24/4S

1

50

• Zakreślacz z mieszanki ekologicznej na
bardzie drewna!
• Zakreślacz posiada ściętą końcówką,
zawiera tusz w kolorze fluorescencyjnym
na bazie wody.
• Zatyczka i obudowa wykonane są
w min. 90% z materiałów odnawialnych.
• Szczególnie nadają się do znakowania
i zakreślania fragmentów tekstu w listach,
notatkach, zestawieniach i książkach.
• Nadają się do ponownego napełnienia.
• Opakowanie kartonowe.
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MARKER PERMANENTNY ŚCIĘTA
KOŃCÓWKA 5-16 mm
• Markery permanentne, przemysłowe,
do ponownego napełniania, do pisania
i znakowania na niemal wszystkich
materiałach, również szkle i plastiku.
• Szybkoschnące, nieplamiące
i wodoodporne, odporne na działanie
światła, nieścieralne.
• Bez dodatku toluenu i ksylenu.
• Posiadają możliwość wymiany końcówek
piszących.
• Końcówka klinowa, szerokość 5-16 mm.

850/001/C

5

100

czerwony

850/002/CZ

5

100

zielony

850/004/ZI

5

100

czarny

8400/001/C

10

500

czerwony

8400/002/CZ 10

500

niebieski

8400/003/N

10

500

zielony

8400/004/ZI

10

500

4 kolory

8400/4S

10

100

8280

10

600

czarny

MARKER DO PŁYT CD 8400
• Marker do opisywania płyt CD/DVD
z miękką, okrągłą końcówką.
• Szerokość linii pisania 0,5 - 1 mm.
• Niezmywalny tusz o neutralnym
zapachu, nieścieralny i wodoodporny po
wyschnięciu.
• Do trwałego opisywania płyt CD, Blu
Ray, MiniDisców i płyt DVD.
• Delikatny tusz na bazie wody chroni
przechowywane na nośniku dane.
• Zalecany przez VERBATIM.

MARKER ZABEZPIECZAJĄCY
UV 8280
• Marker UV z okrągłą końcówką.
• Specjalny tusz.
• Do nanoszenia napisów widocznych
wyłącznie w świetle nadfioletowym.
• Szerokość linii ok. 1,5 - 3 mm.
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fioletowy UV

MARKER PRZEMYSŁOWY
W PAŚCIE
10

300

czerwony

950/002/CZ 10

300

niebieski

950/003/N

10

300

złoty

950/005/Z

10

300

biały

950/049/B

10

300

czarny

89/001/C

10

500

czerwony

89/002/CZ

10

500

niebieski

89/003/N

10

500

zielony

89/004/ZI

10

500

żółty

89/005/Z

10

500

pomarańczowy

89/006/P

10

500

brązowy

89/007/BR

10

500

fioletowy

89/008/F

10

500

89/10S

10

100

czarny

mix

950/001/C

• Wysoce permanentny marker w paście o
doskonałym kryciu, odporny na działanie
światła i ścieranie, po wyschnięciu
również wodoodporny.
• Nadaje się do pisania i znakowania
również pod wodą.
• Szczególnie przydatny do pisania
na powierzchniach szorstkich,
zabrudzonych materiałach
i powierzchniach metalowych pokrytych
rdzą.

CIENKOPIS 0,3 mm
• Cienkopis z precyzyjną, okrągłą
końcówką w metalowej oprawce.
• Posiada zatyczkę z zapinką w kolorze
tuszu.
• Tusz na bazie wody.
• Szerokość linii pisania 0,3 mm.
• Idealny do pisania i składania podpisów,
również przez kalkę.
• Dostępny w wielu wariantach
kolorystycznych.

KREDKI SZKOLNE
12 kolorów

E-5/12B

12

240

12 kolorów

E-5/12C

12

240

12 kolorów

E-5/12D

12

240

6

120

24 kolory

E-5/24

• Kredki szkolne w intensywnych
kolorach.
• Idealne do kolorowania, malowania,
rozcierania i cieniowania.
• Przyjemne i łatwe w użyciu.
• Ergonomiczny, trójkątny kształt kredek
świetnie dopasowuje się do ręki dziecka.
• Opakowanie bezklejowe.
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PISAKI EDDING FUNTASTICS
MAGIC FUN
• Pisaki dla dzieci z okrągłą końcówką
i ergonomicznie wyprofilowanym
uchwytem, do kolorowania i rysowania
na papierze.
• Specjalny tusz na bazie wody zawiera
bezpieczne barwniki spożywcze, które są
spieralne z większości tekstyliów już
w temperaturze 40°C.
• Pisaki mogą być pozostawione bez
zatyczki nawet do 3 dni bez ryzyka
wyschnięcia.
• Dzięki magicznemu, białemu
pisakowi można uzyskać rożne efekty
kolorystyczne.
• Zatyczka pokazuje kolor, jaki można
uzyskać po użyciu magicznego pisaka.
• Grubość linii pisania 3 mm.
• Zestaw zawiera 8 szt. pisaków
w różnych kolorach.

mix

13/8S

10

80

5 kolorów

E-16/5

10

80

podstawowy

4200/6S/000 ED 1

10

zimny

4200/6S/099 ED 1

10

ciepły

4200/6S/999 ED 1

10

FUNTASTICS KREDKI DLA
DZIECI DO SZYB
• Marker do okien idealny do rysowania
na szkle, oknach i ciemnych papierowych
powierzchniach.
• Tusz łatwy do usunięcia wodą z niemal
wszystkich powierzchni, nie pozostawia
śladów, spieralny z większości tekstyliów.
• Zestaw zawiera 5 sztuk.

PISAKI EDDING DO POW.
CERAMICZNYCH
• Pisak porcelanowy, z elastyczną końcówką
pędzelkową do zdobienia porcelany, szkła
hartowanego i szkła odpornego na wysoką
temperaturę.
• Rysunek może być myty w zmywarce po
wypieczeniu w piekarniku.
• Elastyczna końcówka jest idealna do
malowania dużych powierzchni, jak i małych
detali.
• Pisak porcelanowy jest komfortowy
w użyciu.
• Tusz nie kapiący i nie kruszący się.
• Szybkoschnący.
• Niezwykle odporny na światło, tusz
pigmentowy na bazie wody.
• Szerokość linii pisania 1-4 mm.
• Zestaw zawiera 6 szt. pisaków w
zestawieniach kolorystycznych:
PODSTAWOWY: czarny, czerwony, niebieski,
zielony, żółty, brązowy.
ZIMNY: czarny, fioletowy, błękitny,
jasnozielony, turkusowy, stalowoniebieski.
CIEPŁY: czerwony, pomarańczowy, brązowy,
różowy, ciemnobrązowy, karmazynowy.
DISPLAY: zawiera 6 zestawów każdej
z 3 wersji.
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display

50.292

1

1
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TABLICA KORKOWA
MEMOBOARDS W RAMIE
DREWNIANEJ
• Rama wykonana z drewna sosnowego.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
• Pakowane w folię ochronną.

TABLICA KORKOWA
MEMOBOARDS W RAMIE
ALUMINIOWEJ CLASSIC
• Rama wykonana z aluminium
anodowanego.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
• Pakowane w folię ochronną.
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30x40 cm

TC34

1

10

60x30 cm

TC63

1

10

60x40 cm

TC64

1

10

60x45 cm

TC60x45

1

1

60x50 cm

TC65

1

10

80x50 cm

TC85

1

10

80x60 cm

TC86

1

10

90x60 cm

TC96

1

10

100x70 cm

TC107

1

5

100x80 cm

TC108

1

5

120x80 cm

TC128

1

5

120x90 cm

TC129

1

5

150x90 cm

TC159

1

1

150x100 cm

TC1510

1

1

150x120 cm

TC1512

1

1

180x90 cm

TC189

1

1

180x100 cm

TC1810

1

1

180x120 cm

TC1812

1

1

200x100 cm

TC2010

1

1

200x120 cm

TC2012

1

1

60x40 cm

TC64ALC

1

5

60x45 cm

TC60x45ALC

1

1

60x50 cm

TC65ALC

1

7

80x50 cm

TC85ALC

1

7

80x60 cm

TC86ALC

1

5

90x60 cm

TC96ALC

1

5

100x80 cm

TC108ALC

1

3

120x80 cm

TC128ALC

1

3

120x90 cm

TC129ALC

1

3

150x90 cm

TC159ALC

1

1

150x100 cm

TC1510ALC

1

1

150x120 cm

TC1512ALC

1

1

180x90 cm

TC189ALC

1

1

180x100 cm

TC1810ALC

1

1

180x120 cm

TC1812ALC

1

1

200x100 cm

TC2010ALC

1

1

200x120 cm

TC2012ALC

1

1

60x40 cm

TC64ALF

1

5

60x50 cm

TC65ALF

1

7

80x50 cm

TC85ALF

1

7

80x60 cm

TC86ALF

1

5

90x60 cm

TC96ALF

1

5

100x80 cm

TC108ALF

1

3

120x80 cm

TC128ALF

1

3

120x90 cm

TC129ALF

1

3

150x90 cm

TC159ALF

1

1

150x100 cm

TC1510ALF

1

1

150x120 cm

TC1512ALF

1

1

180x90 cm

TC189ALF

1

1

180x100 cm

TC1810ALF

1

1

180x120 cm

TC1812ALF

1

1

TABLICA KORKOWA
MEMOBOARDS W RAMIE
ALUMINIOWEJ FUTURE
• Rama wykonana z aluminium
anodowanego.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
• Pakowane w folię ochronną.

TABLICA KORKOWA
MEMOBOARDS BUDGET
W RAMIE DREWNIANEJ
30x40 cm

TPE34

1

20

60x40 cm

TPE64

1

20

80x50 cm

TPE85

1

20

90x60 cm

TPE96

1

10

• Rama wykonana z drewna sosnowego.
• Możliwosć montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
• Tył tablicy wykonany z trwałej
i wytrzymałej tektury.
• Pakowane w folię ochronną.

TABLICA KORKOWA
MEMOBOARDS BEZ RAMY
60x40 cm

TC64BR1

1

10

60x40 cm

TC64BR2

1

10

40x40 cm

TC44BR

1

10

• Powierzchnia tablicy wykonana z
naturalnego materiału korkowego.
• Zaletą tablicy jest lekkość oraz łatwość
instalacji na ścianie.
• W zestawie komplet do montażu tablicy
oraz 6 szt. pinezek.
• Tablica przeznaczona do zawieszania
kartek za pomocą pinezek.
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TABLICA DUO KORKOWA
I SUCHOŚCIERALNO
- MAGNETYCZNA
MEMOBOARDS W RAMIE
KOLOROWEJ MIX
• Powierzchnia biała ze stali lakierowanej
i materiału korkowego.
• Rama wykonana z drewna
lakierowanego lub drzewa sosnowego.
• Rama - mix kolorów (zielona, niebieska,
granatowa, różowa, czerwona).
• Wymiary tablicy 60 x 40 cm.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
• Pakowane w folię ochronną.

60x40 cm

TCM64LMIX

1

10

120x90 cm

TE129ALM

1

1

150x100 cm

TE1510ALM

1

1

180x120 cm

TE1812ALM

1

1

240x120 cm

TE2412ALM

1

1

TE220X139ALP

1

1

TABLICA CERAMICZNA
PROJEKCYJNA W RAMIE
ALUMINIOWEJ MODERN
• Tablica ceramiczna w ramie aluminiowej
Modern.
• Powierzchnia tablicy o właściwościach
projekcyjnych, suchościeralnych
i magnetycznych.
• Produkt ekologiczny.
• Ze względu na zastosowanie matowej
powierzchni, wymagane jest częstsze
stosowanie płynów do czyszcznia tablic.
• Gwarancja - 25 lat na powierzchnię
tablicy.

TABLICA CERAMICZNA,
PROJEKCYJNA 100“ W RAMIE
ALUMINIOWEJ PRESTIGE
• Powierzchnia robocza o wym.
215,5x134,5 cm pozwala na prezentację
obrazu nawet do 100“.
• Wysoka odporności na ścieranie
powierzchni tablicy.
• Tablica posiada dodatkowe
wzmocnienie z tyłu tablicy - blachę
ocynkowaną, która zapewnia stabilność
i sztywność tablicy oraz chroni ją przed
wilgocią.
• Montaż tablicy w poziomie w czterech
rogach.
• W zestawie aluminiowa półka.
• Narożniki w kolorze popielatym.
• Przeznaczona do pisania
suchościeralnymi markerami oraz
do zawieszania kartek za pomocą
magnesów.
• Tablica projekcyjna.
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219,5x138,5
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TABLICA PROJEKCYJNA100‘
W RAMIE ALUMINIOWEJ
PRESTIGE

N

219,5x138,5
cm

TME220X139ALP

1

1

60x40 cm

TM64ALC

1

4

60x45 cm

TM60x45ALC

1

1

80x60 cm

TM86ALC

1

4

90x60 cm

TM96ALC

1

5

100x80 cm

TM108ALC

1

3

100x85 cm

TM100X85ALC

1

2

120x80 cm

TM128ALC

1

3

120x90 cm

TM129ALC

1

3

150x100 cm

TM1510ALC

1

1

150x120 cm

TM1512ALC

1

1

170x100 cm

TM1710ALC

1

1

180x100 cm

TM1810ALC

1

1

180x120 cm

TM1812ALC

1

1

200x100 cm

TM2010ALC

1

1

200x120 cm

TM2012ALC

1

1

240x120 cm

TM2412ALC

1

1

300x120 cm

TM3012ALC

1

1

60x40 cm

TM64ALF

1

4

90x60 cm

TM96ALF

1

5

100x80 cm

TM108ALF

1

3

120x80 cm

TM128ALF

1

3

120x90 cm

TM129ALF

1

3

120x100 cm

TM1210ALF

1

3

150x100 cm

TM1510ALF

1

1

150120 cm

TM1512ALF

1

1

180x90 cm

TM189ALF

1

1

180x100 cm

TM1810ALF

1

1

200x100 cm

TM2010ALF

1

1

200x120 cm

TM2012ALF

1

1

• Powierzchnia robocza o wym.
215,5x134,5 cm pozwala na prezentację
obrazu nawet do 100“.
• Wysoka odporności na ścieranie
powierzchni tablicy.
• Tablica posiada dodatkowe wzmocnienie
z tyłu tablicy - blachę ocynkowaną, która
zapewnia stabilność i sztywność tablicy
oraz chroni ją przed wilgocią.
• Montaż tablicy w poziomie w czterech
rogach.
• W zestawie aluminiowa półka.
• Narożniki w kolorze popielatym.
• Przeznaczona do pisania
suchościeralnymi markerami oraz do
zawieszania kartek za pomocą magnesów.
• Tablica projekcyjna.

TABLICA SUCHOŚCIERALNO
- MAGNETYCZNA
MEMOBOARDS W RAMIE
ALUMINIOWEJ CLASSIC
• Powierzchnia biała ze stali lakierowanej.
• Rama wykonana z aluminium
anodowanego.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
• Pakowane w folię ochronną.

TABLICA SUCHOŚCIERALNO
- MAGNETYCZNA
MEMOBOARDS W RAMIE
ALUMINIOWEJ FUTURE
• Powierzchnia biała ze stali lakierowanej.
• Rama wykonana z aluminium
anodowanego.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
• Pakowane w folię ochronną.
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TABLICA SUCHOŚCIERALNA
W RAMIE DREWNIANEJ
MEMOBOARDS
• Powierzchnia tablicy o właściwościach
suchościeralnych.
• Rama wykonana z drewna sosnowego.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
•Pakowane w folię ochronną.

TABLICA SUCHOŚCIERALNO
- MAGNETYCZNA
MEMOBOARDS W RAMIE
DREWNIANEJ
• Powierzchnia biała ze stali lakierowanej.
• Rama wykonana z drewna sosnowego.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
• Pakowane w folię ochronną.

30x40 cm

TS34

1

10

60x40 cm

TS64

1

10

80x50 cm

TS85

1

10

90x60 cm

TS96

1

10

30x40 cm

TM34D

1

10

60x40 cm

TM64D

1

10

60x50 cm

TM65D

1

10

70x50 cm

TM75D

1

10

80x50 cm

TM85D

1

10

80x60 cm

TM86D

1

10

90x60 cm

TM96D

1

10

100x80 cm

TM108D

1

5

120x80 cm

TM128D

1

5

120x90 cm

TM129D

1

5

150x100 cm

TM1510D

1

1

200x100 cm

TM2010D

1

1

30x40 cm

TB34

1

5

60x40 cm

TB64

1

5

80x60 cm

TB86

1

5

TABLICA KREDOWA
MEMOBOARDS CZARNA
W RAMIE DREWNIANEJ
• Powierzchnia czarna z lakierowanego
HDF.
• Rama z drzewa sosnowego.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący.
• Pakowane w folię ochronną.
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60x40 cm

TMP64ALC

1

4

90x60 cm

TMP96ALC

1

5

100x85 cm

TMP100X85ALC

1

2

120x90 cm

TMP129ALC

1

3

150x100 cm

TMP1510ALC

1

1

170x100 cm

TMP1710ALC

1

1

180x100 cm

TMP1810ALC

1

1

200x100 cm

TMP2010ALC

1

1

200x120 cm

TMP2012ALC

1

1

240x100 cm

TMP2410ALC

1

1

240x120 cm

TMP2412ALC

1

1

300x120 cm

TMP3012ALC

1

1

60x40 cm

TMK64ALC

1

4

90x60 cm

TMK96ALC

1

5

100x85 cm

TMK100X85ALC

1

2

120x90 cm

TMK129ALC

1

3

150x100 cm

TMK1510ALC

1

1

170x100 cm

TMK1710ALC

1

1

180x100 cm

TMK1810ALC

1

1

200x100 cm

TMK2010ALC

1

1

200x120 cm

TMK2012ALC

1

1

240x100 cm

TMK2410ALC

1

1

240x120 cm

TMK2412ALC

1

1

300x120 cm

TMK3012ALC

1

1

60x40 cm

TML64ALC

1

4

90x60 cm

TML96ALC

1

5

100x85 cm

TML100X85ALC

1

2

120x90 cm

TML129ALC

1

3

150x100 cm

TML1510ALC

1

1

170x100 cm

TML1710ALC

1

1

180x100 cm

TML1810ALC

1

1

200x100 cm

TML2010ALC

1

1

200x120 cm

TML2012ALC

1

1

240x100 cm

TML2410ALC

1

1

240x120 cm

TML2412ALC

1

1

300x120 cm

TML3012ALC

1

1

TABLICA SUCHOŚCIERALNA
MAGNETYCZNA W KROPKI
W RAMIE ALUMINIOWEJ
ANODOWANEJ CLASSIC
• Powierzchnia biała ze stali lakierowanej
w kropki.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący, półka
i marker..
• Pakowane w folię ochronną.
• Punkty w odległości 5x5 cm.

TABLICA SUCHOŚCIERALNA
MAGNETYCZNA W KRATKĘ
W RAMIE ALUMINIOWEJ
ANODOWANEJ CLASSIC
• Powierzchnia biała ze stali lakierowanej
w kratkę.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący, półka
i marker.
• Pakowane w folię ochronną.
• Kratka w odległości 2,5 x 2,5 cm.

TABLICA SUCHOŚCIERALNA
MAGNETYCZNA W LINIĘ
W RAMIE ALUMINIOWEJ
ANODOWANEJ CLASSIC
• Powierzchnia biała ze stali lakierowanej
w linię.
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• W zestawie komplet mocujący, półka
i marker.
• Pakowane w folię ochronną.
• Linie w odległości 2,5 cm.
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TABLICA KREDOWA
MAGNETYCZNA CZARNA
W RAMIE ALUMINIOWEJ
ANODOWANEJ CLASSIC
• Montaż tablicy w pionie lub poziomie
w czterech rogach.
• W zestawie aluminiowa półka oraz
komplet do montażu tablicy.
• Tablica przeznaczona do pisania kredą
oraz do zawieszania kartek za pomocą
magnesów.

TABLICA KREDOWA
MAGNETYCZNA ZIELONA
W KRATKĘ W RAMIE
ALUMINIOWEJ ANODOWANEJ
CLASSIC
• Delikatna kratka naniesiona na
powierzchnię tablicy, ułatwia utrzymanie
prostej linii, podczas pisania po tablicy.
• Montaż tablicy w pionie lub poziomie w
czterech rogach.
• W zestawie aluminiowa półka oraz
komplet do montażu tablicy.
• Tablica przeznaczona do pisania kredą
oraz do zawieszania kartek za pomocą
magnesów.
• Kratka w odległości 5 x 5 cm.

TABLICA KREDOWA
MAGNETYCZNA ZIELONA
W RAMIE ALUMINIOWEJ
ANODOWANEJ CLASSIC
• Montaż tablicy w pionie lub poziomie w
czterech rogach.
• W zestawie aluminiowa półka oraz
komplet do montażu tablicy.
• Tablica przeznaczona do pisania kredą
oraz do zawieszania kartek za pomocą
magnesów.
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60x40 cm

TMC64ALC

1

4

90x60 cm

TMC96ALC

1

5

100x85 cm

TMC100X85ALC

1

2

120x90 cm

TMC129ALC

1

3

150x100 cm

TMC1510ALC

1

1

170x100 cm

TMC1710ALC

1

1

180x100 cm

TMC1810ALC

1

1

200x100 cm

TMC2010ALC

1

1

200x120 cm

TMC2012ALC

1

1

240x100 cm

TMC2410ALC

1

1

240x120 cm

TMC2412ALC

1

1

300x120 cm

TMC3012ALC

1

1

60x40 cm

TMZK64ALC

1

4

90x60 cm

TMZK96ALC

1

5

100x85 cm

TMZK100X85ALC

1

2

120x90 cm

TMZK129ALC

1

3

150x100 cm

TMZK1510ALC

1

1

170x100 cm

TMZK1710ALC

1

1

180x100 cm

TMZK1810ALC

1

1

200x100 cm

TMZK2010ALC

1

1

200x120 cm

TMZK2012ALC

1

1

240x100 cm

TMZK2410ALC

1

1

240x120 cm

TMZK2412ALC

1

1

300x120 cm

TMZK3012ALC

1

1

60x40 cm

TMZ64ALC

1

4

90x60 cm

TMZ96ALC

1

5

100x85 cm

TMZ100X85ALC

1

2

120x90 cm

TMZ129ALC

1

3

150x100 cm

TMZ1510ALC

1

1

170x100 cm

TMZ1710ALC

1

1

180x100 cm

TMZ1810ALC

1

1

200x100 cm

TMZ2010ALC

1

1

200x120 cm

TMZ2012ALC

1

1

240x100 cm

TMZ2410ALC

1

1

240x120 cm

TMZ2412ALC

1

1

300x120 cm

TMZ3012ALC

1

1

TABLICA TRYPTYK
MEMOBOARDS

120x90 cm
(240x90 cm)
170x100 cm
(340x100 cm)

TRBM129AL

1

1

TRBM1710AL

1

1

• Tablica tryptyk suchościeralna,
magnetyczna w ramie aluminiowej
anodowanej Evolution.
• Powierzchnia tablicy wykonana ze stali
lakierowanej w kolorze białym.
• Dwie boczne przylegające tablice
rozkładane.
• Narożniki w kolorze popielatym.
• Montaż tablicy w czterech rogach.
• W zestawie aluminiowa półka.
• Tablica posiadaja z tyłu dodatkową
blachę ocynkowaną, która ma za
zadanie wzmocnić i usztywnić tablicę.
• Przeznaczona do pisania markerami
oraz do zawieszania kartek za pomocą
magnesów.

TABLICA TRYPTYK
MEMOBOARDS

170x100 cm
(340x100 cm)

TRCM1710AL

1

1

• Tablica tryptyk kredowa magnetyczna
w ramie aluminiowej anodowanej
Evolution.
• Powierzchnia tablicy wykonana ze stali
lakierowanej w kolorze czarnym.
• Dwie boczne przylegające tablice
rozkładane.
• Narożniki w kolorze popielatym.
• Montaż tablicy w czterech rogach.
• W zestawie aluminiowa półka.
• Tablica posiadaja z tyłu dodatkową
blachę ocynkowaną, która ma za zadanie
wzmocnić i usztywnić tablicę.
• Przeznaczona do pisania kredą oraz
do zawieszania kartek za pomocą
magnesów.

TABLICA TRYPTYK
MEMOBOARDS

170x100 cm
(340x100 cm)

TRZM1710AL

1

1

• Tablica tryptyk kredowa magnetyczna
w ramie aluminiowej anodowanej
Evolution.
• Powierzchnia tablicy wykonana ze stali
lakierowanej w kolorze zielonym.
• Dwie boczne przylegające tablice
rozkładane.
• Narożniki w kolorze popielatym.
• Montaż tablicy w czterech rogach.
• W zestawie aluminiowa półka.
• Tablica posiadaja z tyłu dodatkową
blachę ocynkowaną, która ma za zadanie
wzmocnić i usztywnić tablicę.
• Przeznaczona do pisania kredą oraz
do zawieszania kartek za pomocą
magnesów.
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TABLICA SZKLANA
MAGNETYCZNA
MEMOBOARDS
• Tablica wykonana ze szkła hartowanego.
• Tył tablicy wykonany z jednolitego
galwanizowanego metalu.
• Tablica wyposażona w 4 otwory
umożliwiające montaż w pionie lub
poziomie.
• W komplecie dołączony jest zestaw
do montażu, marker, 2 szt. mocnych
magnesów w kolorze srebrnym.
• Tablica o właściwościach
suchościeralnych i magnetycznych.

ANTYRAMA MEMOBOARDS
SZKLANA I PLEXI
• Możliwość montażu w pionie lub
poziomie.
• Twarda płyta HDF o grubości 3 mm.
• Dostępne z powierzchnią szklaną (ANS)
lub plexi (ANP).
• Wersja szklana oparta o polerowane
szkło grubości 2 mm, a wersja plexi ma
tworzywo o grubości 0,85 mm.
• Dodatkowo powierzchnię plexi
zabezpieczono ochronną folią.
• Pakowane w kartonowe pudełka.

45x45 cm

SZM45X45/B

1

4

45x45 cm

SZM45X45/C

1

4

45x45 cm

SZM45X45/CZ

1

4

45x45 cm

SZM45X45/N

1

4

45x45 cm

SZM45X45/ZI

1

4

21x29,7 cm

ANP21x29,7

1

24

30x40 cm

ANP30x40

1

12

40x50 cm

ANP40x50

1

12

50x70 cm

ANP50x70

1

6

60x80 cm

ANP60x80

1

6

70x100 cm

ANP70x100

1

6

21x29,7 cm

ANS21x29,7

1

24

30x40 cm

ANS30x40

1

12

50x70 cm

ANS50x70

1

6

60x80 cm

ANS60x80

1

6

70x100 cm

ANS70x100

1

6

GĄBKA MAGNETYCZNA
MEMOBOARDS DO TABLIC
SUCHOŚCIERALNO MAGNETYCZNYCH
• Gąbka magnetyczna.
• Wykonana z trwałego tworzywa
zapewniającego długotrwałe
użytkowanie.
• Powierzchnia gąbki zapewnia pewne
i równomierne ścieranie tablic.
• Pakowane w folię ochronną.
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10,8x5,1x2cm

GM1

1

24/288

PŁYN DO CZYSZCZENIA
TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH
MAGNETYCZNYCH

250 ml

PM250

1

12

500 ml

PM500

1

12

• Płyn polecany jest do regularnego
czyszczenia tablic białych suchościeralnych
Memoboards.
• Skutecznie usuwa zabrudzenia,
konserwuje i zabezpiecza powierzcznię
tablicy.
• Sposób użycia: nanieść płyn na
bezpyłową tkaninę, przetrzeć
powierzchnię tablicy, a następnie
wyczyścić suchą tkaniną.

MAGNESY DO TABLIC
MAGNETYCZNYCH NA
BLISTRZE
6 szt. f20mm

MB20B6

24

288

12 szt. f20mm

MB20B12

24

288

• Okrągłe magnesy do tablic
magnetycznych Memoboards.
• Magnesy przeznaczone do tablic
magnetycznych.

PINEZKI DO TABLIC
KORKOWYCH I FILCOWYCH NA
BLISTRZE
14 szt.

MB12B14

24

576

30 szt.

MB12B30

24

576

• Pinezki beczułki do tablic korkowych
lub filcowych Memoboards.
• Kolory: czerwony, niebieski i biały.
• Dzięki skróconej szpilce do 7 mm,
pinezki nie przebijają tablicy i nie rysują
ściany.
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ZSZYWACZ STABIL
• Mocny metalowy zszywacz, magazynek
na zszywki 24/6 lub 26/6
• Zszywa do 30 arkuszy papieru (80 g/m2)
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie
czasowe i przekłucie
• Głębokość wsuwania kartki: 65 mm
• System ładowania zszywek od góry
• Kolory: niebieski, szary, czerwony, czarny
• 5 lat gwarancji

niebieski

020-1725

1

50

N

szary

020-1288

1

50

N

czerwony

020-1289

1

50

N

czarny

020-1287

1

50

N

niebieski

020-1723

1

50

N

czarny

020-1720

1

50

N

niebieski

025-0512

1

36

N

szary

025-0307

1

36

N

czerwony

025-0308

1

36

N

czarny

025-0306

1

36

N

ZSZYWACZ STABIL
Z ROZSZYWACZEM
• Mocny metalowy zszywacz
z rozszywaczem
• Magazynek na zszywki 24/6 lub 26/6
• Zszywa do 30 arkuszy papieru (80 g/m2)
• 3 metody zszywania: otwarte, zamknięte
i tapicerskie
• Głębokość wsuwania kartki: 65 mm
• System ładowania zszywek od góry
• Kolory: niebieski, czarny
• 5 lat gwarancji

DZIURKACZ MASTER
• Dziurkacz z ogranicznikiem formatu DIN
• Dziurkuje do 25 arkuszy papieru
(80 g/m2)
• Odstęp między dziurkami 80 mm
• Średnica otworów: 5,5 mm
• Kolor: niebieski, szary, czerwony, czarny
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NOVUS B 2
czarny

020-1255

1

20

niebieski

020-1260

1

20

szary

020-1259

1

20

• Poręczny zszywacz do użytku w domu
i małym biurze
• Metalowy mechanizm w plastikowej
obudowie
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie
czasowe i przekłucie
• Zawiera 200 zszywek typ 24/6 DIN SUPER

NOVUS B 4
czarny

020-1267

1

20

niebieski

020-1272

1

20

szary

020-1271

1

20

• Stabilny zszywacz biurowy do
codziennego użytku
• Metalowy mechanizm w błyszczącej
plastikowej obudowie
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie
czasowe i przekłucie
• Zawiera 200 zszywek typ 24/6 DIN
SUPER

NOVUS B 4FC

czarny

020-1423

1

20

niebieski

020-1468

1

20

szary

020-1467

1

20

• Wysokiej jakości zszywacz biurowy do
codziennego użytku
• Metalowy mechanizm w błyszczącej
plastikowej obudowie
• Posiada system pozwalający na zszycie 2
do 50 kartek bez wymiany zszywek przy
użyciu zszywek NOVUS 24/8 Super
• Opatentowany system bardzo płaskiego
zakleszczania zszywek (Flat-Clinch)
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie
czasowe i przekłucie
• Zawiera 200 zszywek typ 24/6 DIN SUPER

173

NOVUS B 8FC
POWER ON DEMAND
• Najwyższej klasy profesjonalny
zszywacz o dużej wydajności
• System Power on Demand umożliwia
zszywanie z naciskiem mniejszym o 70%
• Metalowy mechanizm z obudową
z błyszczącego plastiku
• Posiada system pozwalający na zszycie
2 do 50 kartek bez wymiany zszywek
przy użyciu zszywek NOVUS 24/8 Super
• Składane ramię pozwala na
oszczędność miejsca kiedy produkt nie
jest używany
• Bardzo pojemny magazynek,
umożliwiający pracę ciągłą
• Opatentowany system bardzo płaskiego
zakleszczania zszywek (Flat-Clinch)
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie
czasowe i przekłucie
• Zawiera 1000 zszywek typ 24/8 DIN
SUPER

czarny

020-1673

1

20

niebieski

020-1676

1

20

czarny

025-0296

1

20

niebieski

025-0300

1

20

szary

025-0299

1

20

czarny

025-0290

1

20

niebieski

025-0295

1

20

szary

025-0294

1

20

NOVUS B 216
• Atrakcyjny cenowo dziurkacz biurowy
• Wysuwany ogranicznik formatu z
czytelnym wskaźnikiem rozmiaru papieru
• Antypoślizgowa podstawa którą można
do połowy wysunąć dla opróżnienia
i łatwo zamknąć
• Metalowa podstawa i plastikowy
uchwyt

NOVUS B 225
• Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do
profesjonalnego użytku
• Wysuwany ogranicznik formatu z
czytelnym wskaźnikiem rozmiaru papieru
• Antypoślizgowa podstawa którą można
do połowy wysunąć dla opróżnienia i
łatwo zamknąć
• Metalowy mechanizm w lustrzanej
plastikowej obudowie
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NOVUS C 1

niebieski

020-1471

1

20

czarny

020-1469

1

20

• Lekki zszywacz biurowy, praktyczny
i poręczny przy wykonywaniu wszystkich
zadań
• Wyposażony w metalowy magazynek na
2 rodzaje zszywek(24/6 lub 26/6)
• Zszywa do 15 arkuszy papieru (80 g/m2)
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie
czasowe i przekłucie
• Głębokość wsuwania kartki: 65 mm
• System ładowania zszywek od góry
• 5 lat gwarancji
• Ciężar ok. 140 g

NOVUS C 2

niebieski

020-1474

1

20

czarny

020-1472

1

20

• Praktyczny zszywacz do użytku w domu
i małym biurze
• Metalowy mechanizm w plastikowej
obudowie
• Wyposażony w metalowy magazynek
na 2 rodzaje zszywek (24/6 lub 26/6)
• Zszywa do 25 arkuszy papieru (80 g/m2)
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie
czasowe i przekłucie
• Głębokość wsuwania kartki: 65 mm
• System ładowania zszywek od góry
• 5 lat gwarancji
• Ciężar ok. 175 g

NOVUS C 216

czarny

025-0378

1

20

niebieski

025-0379

1

20

• Ekonomiczny dziurkacz biurowy ogólnego
użytku
• Wysuwany ogranicznik formatu
z czytelnym wskaźnikiem rozmiaru papieru
• Dopasowany do zszywaczy NOVUS C1 i C2
• Antypoślizgowa podstawa, którą można
do połowy wysunąć dla opróżnienia
i łatwo zamknąć
• Metalowa podstawa i plastikowy uchwyt
• Możliwość dziurkowania: do 16 arkuszy
papieru (80 g/m2)
• Odstęp między dziurkami: 80 mm
• 5 lat gwarancji
• Ciężar ok. 190 g
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NOVUS E 15
• Kompaktowy zszywacz do użytku
w podróży
• Metalowy mechanizm w plastikowej
obudowie
• Posiada zintegrowany rozszywacz
• Zawiera 200 zszywek typ No.10

czarny

020-1760

1

20

niebieski

020-1762

1

20

czerwony

020-1761

1

20

zielony

020-1894

1

20

różowy

020-1895

1

20

turkusowy

020-1896

1

20

czarny

020-1764

1

20

niebieski

020-1766

1

20

czerwony

020-1765

1

20

zielony

020-1787

1

20

fioletowy

020-1788

1

20

różowy

020-1861

1

20

turkusowy

020-1862

1

20

czarny

020-1842

1

20

niebieski

020-1843

1

20

czerwony

020-1844

1

20

NOVUS E 25
• Poręczny zszywacz ogólnego
przeznaczenia
• Metalowy mechanizm w obudowie
z wysokiej jakości plastikowego
kompozytu
• Posiada zintegrowany plastikowy
rozszywacz
• Stabilna, antypoślizgowa podstawa
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie
czasowe i przekłucie
• Zawiera 200 zszywek typ 24/6 DIN
SUPER

NOVUS E 30
• Stabilny zszywacz do codziennego
użytku
• Metalowy mechanizm w plastikowometalowej obudowie
• Posiada zintegrowany metalowy
rozszywacz
• Stabilna, antypoślizgowa podstawa
• 3 metody zszywania: zszycie, zszycie
czasowe i przekłucie
• Zawiera 200 zszywek typ 24/6 DIN SUPER
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czarny

025-0542

1

20

niebieski

025-0544

1

20

czerwony

025-0543

1

20

zielony

025-0599

1

20

różowy

025-0600

1

20

turkusowy

025-0601

1

20

czarny

025-0538

1

20

niebieski

025-0540

1

20

czerwony

025-0539

1

20

zielony

025-0547

1

20

fioletowy

025-0548

1

20

różowy

025-0583

1

20

turkusowy

025-0584

1

20

NOVUS E 210
• Kompaktowy dziurkacz do użytku
w domu i małym biurze
• Wysuwany ogranicznik formatu z
czytelnym wskaźnikiem rozmiaru papieru
• Metalowa podstawa i plastikowy
uchwyt

NOVUS E 216
• Stabilny dziurkacz biurowy ogólnego
użytku
• Wysuwany ogranicznik formatu z
czytelnym wskaźnikiem rozmiaru papieru
• Antypoślizgowa podstawa, którą można
do połowy wysunąć dla opróżnienia
i łatwo zamknąć
• Metalowa podstawa i plastikowy
uchwyt

NOVUS E 225

czarny

025-0575

1

20

niebieski

025-0576

1

20

czerwony

025-0577

1

20

• Wysokiej jakości dziurkacz biurowy do
profesjonalnego użytku
• Wysuwany ogranicznik formatu z
czytelnym wskaźnikiem rozmiaru papieru
• Antypoślizgowa podstawa, którą można
do połowy wysunąć dla opróżnienia
i łatwo zamknąć
• Metalowy mechanizm w plastikowometalowej obudowie
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ZSZYWKI NOVUS MIEDZIOWANE
• Zszywki biurowe do najpopularniejszych
rodzajów zszywaczy
• Bardzo dobrze poddają się pracy
zszywacza
• Wykonane z najwyższej jakości
materiałów, zapewniają trwałe zszycie
• Zalecane do zszywaczy Novus i innych
markowych produktów

ZSZYWKI NOVUS OCYNKOWANE
• Zszywki biurowe do wszystkich rodzajów
zszywaczy
• Bardzo dobrze poddają się pracy
zszywacza
• Wykonane z najwyższej jakości
materiałów, zapewniają trwałe zszycie
• Zalecane do zszywaczy Novus i innych
markowych produktów

Zszywki 24/6
DIN x1000
Zszywki No.10
x 1000

040-0206

100

500

040-0207

100

500

Zszywki No.10
SUPER x 1000
Zszywki 24/6
DIN x1000
Zszywki 23/10
SUPER x1000
Zszywki 23/13
SUPER x1000
Zszywki 23/15
SUPER x1000
Zszywki 23/17
SUPER x1000
Zszywki 23/20
SUPER x1000
Zszywki 23/24
SUPER x1000
Zszywki 23/6
x1000
Zszywki 23/8
x1000
Zszywki 24/6

040-0003

20

800

040-0158

100

500

042-0531

50

042-0533

50

042-0044

50

042-0045

50

042-0240

50

042-0644

50

042-0039

50

042-0040

50

040-0026

100

Zszywki 24/8
SUPER x1000
Zszywki 26/6
x1000
Zszywki 26/8
SUPER x1000

040-0038

100

040-0056

100

040-0199

100

czarny

022-0044

10

DIN SUPER x1000

500

500

NOVUS B 80
• Atrakcyjny cenowo rozszywacz, który
powinien znaleźć się w każdej szufladzie
• Pasuje do wszystkich standardowych
zszywek i małych zszywek No.10
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NOŻYCZKI COMFORT-GRIP
• Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej
stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości
54 stopni w skali Rockwella
• Oszlifowane ostrza
• Wysokiej jakości rączki z polipropylenu
• Dla wygody użytkowania w uchwycie
wbudowana miękka w dotyku guma

NOŻYCZKI ECO
• Nożyczki ECO z wysokiej jakości
hartowanej stali szlachetnej, nierdzewnej,
o twardości 54 stopni w skali Rockwella
• Oszlifowane ostrza
• Wysokiej jakości rączki z niełamliwego
tworzywa ABS

nożyczki
domowe, 14cm
nożyczki do
papieru, 17,5cm
nożyczki do
papieru, 21cm
nożyczki do
papieru, 24,7cm

54405-21092

10

200

54407-12973

5

100

54408-21025

10

100

54410-21063

10

100

ECO nożyczki
domowe, 13cm
ECO nożyczki
domowe, 15cm
ECO nożyczki
domowe, 17cm
ECO nożyczki
domowe, 21cm
ECO nożyczki
domowe, 25cm

54605-20118

10

200

54606-20119

10

200

54607-12975

5

100

54608-20120

10

100

54610-20121

10

100

54618-20122

10

100

54305-12977

1

5

N

54307-12978

1

5

N

54308-12979

1

5

N

ECO nożyczki do
papieru, 21cm,
leworęczne

NOŻYCZKI TYTANOWE
• Nożyczki z wysokiej jakości hartowanej
stali szlachetnej, nierdzewnej, o twardości
54 stopni w skali Rockwella
• Ostrza z powłoką tytanową
• Dzięki nieprzywierającej powłoce ostrza
odporne na klej i taśmę
• Ergonomiczne uchwyty soft grip
• Długość 13 cm, 18 cm lub 20,4 cm
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nożyczki
domowe, 13cm
nożyczki
domowe, 18cm
nożyczki do
papieru, 20,4cm
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GILOTYNA 502

00502-20043

1

• Gilotyna ze stabilną, metalową podstawą.
Doskonała do przycinania zdjęć i małych
plików papieru
• Nóż górny i dolny ze stali, ręczny docisk
ciętego materiału i 2 nakładki kątowe
• Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi
narożnikami i antypoślizgową gumową
podstawą
• Praktyczne wpuszczane uchwyty
ułatwiają bezpieczne przenoszenie
• Długość cięcia: 320 mm
• Maksymalny cięty rozmiar papieru: A4
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość
kartek (70g/80g/m2): 8 / 6
• Maksymalna wysokość ciętego pliku:
0,8 mm
• Docisk ciętego materiału: ręczny

5

GILOTYNA 533

00533-21247

• Kompaktowa gilotyna A4 do użytku
hobbystycznego
• Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi
narożnikami i antypoślizgową gumową
podstawą
• Praktyczne wpuszczane uchwyty
ułatwiają bezpieczne przenoszenie
• Wymienny nóż górny z płaskim szlifem
i szlifowany nóż dolny ze stali Solingen
• Ręczny docisk ciętego materiału ze
zintegrowaną osłoną palców
• 2 nakładki kątowe i regulowany
ogranicznik tylny
• Długość cięcia: 340 mm
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość
kartek (70g/ 80g/m2): 15 / 12
• Maksymalna wysokość ciętego pliku:
1,5 mm

1

GILOTYNA 561

N

00561-21285

1

• Przyjazna dla użytkownika gilotyna do
profesjonalnego użytku
• Stabilny, metalowy blat z zaokrąglonymi
narożnikami i antypoślizgową gumową
podstawą
• Wymienny nóż górny i dolny ze stali
• Obrotowa opatentowana osłona ostrza
• 2 nakładki kątowe i regulowany
ogranicznik tylny
• Praktyczne wpuszczane uchwyty
ułatwiają bezpieczne przenoszenie
• Długość cięcia: 360 mm
• Maksymalny cięty rozmiar papieru: A4
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość
kartek (70g/80g/m2): 35 / 28
• Maksymalna wysokość ciętego pliku:
3,5 mm
• Docisk ciętego materiału: automatyczny

1

N
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TRYMER 350
• Trymer składający się ze stabilnej maty
do cięcia i linijki ze zintegrowanym
nożem
• Do przycinania zdjęć i małych plików
papieru
• Długość cięcia: 310 mm
• Maksymalny cięty rozmiar papieru: A4
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość
kartek (70 / 80g/m2): 3 / 2
• Maksymalna wysokość ciętego pliku:
0,3 mm
• Docisk ciętego materiału: ręczny

00350-20034

1

6

00507-20045

1

5

00448-20422

1

1

TRYMER 507
• Kompaktowy trymer do użytku
hobbystycznego
• Do przycinania zdjęć i małych plików
papieru
• Automatyczny docisk ciętego materiału
• Stabilny, metalowy blat
z antypoślizgową gumową podstawą
• Naniesione na blat nadruki
najpopularniejszych formatów papieru
i wizytówek
• Możliwość wyposażenia w zestaw
głowic tnących perforację, linię falistą
nieregularną oraz zygzak (dodatkowy
produkt Dahle 960)
• Długość cięcia: 320 mm
• Maksymalny cięty rozmiar papieru
DIN: A4
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość
kartek (70g / 80g/m2): 8 / 6
• Maksymalna wysokość ciętego pliku:
0,8 mm

TRYMER 448
• Przyjazny w użyciu trymer do użytku
profesjonalnego
• Stabilny, metalowy blat z
antypoślizgową gumową podstawą
• Praktyczne linie formatu na blacie
• Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy
z tworzywa sztucznego
• Szlifowany nóż dolny
• Wysokiej jakości ostrza z utwardzanej
stali
• 2 listwy ze skalą w mm
• Łatwa wymiana ostrzy
• Posiada dwie nakładki kątowe oraz
ogranicznik tylny
• Opcjonalnie dostępny praktyczny stół
z tacą na odpady (798)
• Trymer można zawiesić na ścianie
(posiada odpowiednie uchwyty)
• Automatyczny docisk ciętego materiału.
• Maksymalny cięty rozmiar papieru
DIN: A0
• Długość cięcia w mm: 1300
• Maksymalna cięta jednorazowo ilość
kartek (70g/m2 / 80g/m2): 20 / 16
• Maksymalna wysokość ciętego pliku:
2 mm
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NISZCZARKA DAHLE
PAPERSAFE 22017

• Kompaktowa niszczarka do użytku

N

22017-11101

1

w małym biurze i w domu
• Posiada funkcję automatycznego
start/stop oraz rewers
• Automatyczne odcięcie zasilania po
zdjęciu głowicy z kosza na ścinki
• Praktyczny wskaźnik zapełnienia kosza
przez okienko podglądu
• Górna część demontowalna
• Wymiary (Wys. x Szer. X Gł. ): 355 x 310
x 150
• Wlot (mm): 220
• Cięte kartki 70 g: 6
• Cięte kartki 80 g: 5
• Wym. ścinka (mm): 4x40
• Tajność DIN 32757/DIN 66399: 3/P-4
• Kosz (l): 12
• Zszywki/Spinacze: tak
• Prędkość (m/min): 5
• Głośność (dB): 61
• Moc (W): 180
• Waga (kg): 3,7

1

NISZCZARKA DAHLE
PAPERSAFE 22084

22084-11103

1

• Kompaktowa niszczarka do użytku w małym
biurze i w domu
• Posiada funkcję automatycznego start/stop
oraz rewers
• Automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu
głowicy z kosza na ścinki
• Osobne noże i pojemniki na pocięte płyty
CD/DVD i karty plastikowe
• Niszczenie płyt CD/DVD: 6 pasków po 2 cm
szerokości każdy
• Górna część demontowalna
• Wymiary (Wys. x Szer. x Gł. ): 420 x 345 x 250
• Wlot (mm): 226
• Cięte kartki 70g: 8
• Cięte kartki 80g: 7
• Wym. ścinka (mm): 4x45
• Tajność DIN 32757/ DIN 66399: 3/P-3,T-3,E-2
• Kosz (l): 25
• CD / DVD: TAK
• Karty plastikowe: TAK
• Zszywki/Spinacze: TAK
• Prędkość (m/min): 6
• Głośność (dB): 68
• Moc (W): 350
• Waga (kg): 6,3

2

N
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NISZCZARKA DAHLE
PAPERSAFE 22114
• Inteligentna niszczarka biurowa do średnich
obciążeń
• Posiada funkcję automatycznego start/stop
oraz rewers
• Automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu
głowicy z kosza na ścinki
• Elektroniczny wskaźnik zapełnienia
• Nie pobiera prądu podczas „czuwania“
• Osobne noże i pojemniki na pocięte płyty
CD/DVD i karty plastikowe
• Niszczenie płyt CD/DVD: 5 pasków po
2,4 cm szerokości każdy
• Wygodne kółka obrotowe
• Wyjmowany kontener na odpadki
• Wymiary (Wys. x Szer. x Gł. ): 570 x 375 x 280
• Wlot (mm): 230
• Cięte kartki 70g: 12
• Cięte kartki 80g: 10
• Wym. ścinka (mm): 4x48
• Tajność DIN 32757/DIN 66399: 3/P-3,T-3,E-2
• Kosz (l): 28
• Zszywki/Spinacze: tak
• Prędkość (m/min): 2,5
• Głośność (dB): 51
• Moc (W): 230
• Waga (kg): 11,7

22114-11105

1

22092-11104

1

NISZCZARKA DAHLE
PAPERSAFE 22092
• Kompaktowa niszczarka do użytku w małym
biurze i w domu
• Posiada funkcję automatycznego start/stop
oraz rewers
• Automatyczne odcięcie zasilania po zdjęciu
głowicy z kosza na ścinki
• Nie pobiera prądu podczas „czuwania“
• Osobne noże i pojemniki na pocięte płyty
CD/DVD i karty plastikowe
• Niszczenie płyt CD/DVD: 4 paski po 3 cm
szerokości każdy
• Wygodne kółka obrotowe
• Wyjmowany kontener na odpadki
• Wymiary (Wys. x Szer. x Gł. ): 425 x 320 x 195
• Wlot (mm): 218
• Cięte kartki 70 g: 12
• Cięte kartki 80 g: 10
• Wym. ścinka (mm): 4,5x35
• Tajność DIN 32757/DIN 66399: 3/P-4, T-4, E-3
• Kosz (l): 12
• Zszywki/Spinacze: tak
• Prędkość (m/min): 4
• Głośność (dB): 62
• Moc (W): 440
• Waga (kg): 6,5
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TAŚMA PAKOWA TESAPACK
STANDARD SOLVENT
66m x 48mm
• Do stosowania w przedziale temperatur
-25°C/+40°C.
• Polecana do lekkich i średnio ciężkich
opakowań.
• Grubość całkowita - 43 mic.
• Nośnik - PP; klej - kauczuk naturalny
(Solvent).

brązowa

04263-00156-07 TS

6

36

transparentna

04263-00154-07 TS

6

36

brązowa

55263-00002-00 TS

6

36

transparentna

55263-00000-00 TS

6

36

biała

04263-00169-07 TS 6

36

biała

55263-00001-00 TS

6

36

brązowa

57168-00000-05 TS

6

36

transparentna

57167-00000-05 TS

6

36

brązowa

58571-00000-00 TS

6

36

transparentna

58570-00000-00 TS

6

36

TAŚMA PAKOWA TESAPACK
STRONG CICHA 66m x 50mm
• Dobrej jakości taśma tesa do zamykania
średnio ciężkich przesyłek i opakowań.
• Silny nośnik z PP.
• Substancja klejąca nie zawiera
rozpuszczalników, z wysoką odpornością
na promieniowanie UV.
• Dobre zabezpieczenie zaklejonych
kartonów dzięki wysokiej odporności na
ścinanie.
• Równe, ciche odwijanie taśmy.
• Nadaje się do stosowania z wszystkimi
ręcznymi dyspenserami tesa®.

TAŚMA PAKOWA TESAPACK
BASIC 66m x 50mm
• Do stosowania w przedziale temperatur
+5°C/+25°C.
• Polecana do lekkich opakowań.
• Grubość całkowita - 39 mic.
• Nośnik - PP; klej - akryl.
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KLEJ W SPRAYU TESA

300 ml

60020-00000-01 TS 12

500 ml

60021-00000-01 TS 12

• tesa® Spray Glue PERMANENT 60020
to klej w sprayu wszechstronnego
zastosowania, przeznaczony do trwałego
łączenia materiałów takich jak: papier,
karton, filc, tkanina, folia, drewno, skóra,
polistyren i wiele rodzajów tworzyw
sztucznych.
• Do starannego, czystego, oszczędnego,
niezawodnego i szybkiego łączenia
dużych powierzchni.
• Odpowiedni do materiałów od
niskiego do średniego ciężaru i o lekko
nierównych powierzchniach.
• Precyzyjne i równe rozpylanie kleju.
• Szybkoschnący i odporny na wilgoć
oraz naprężenia mechaniczne i
termiczne.
• Nadaje się do łączenia materiału:
Styrofoam.
• Nie zawiera silikonu i rozpuszczalników
chlorowanych.

DYSPENSER TESAPACK
COMFORT

06400-00001-03 TS 20

• Dyspenser o bardzo wysokiej jakości.
• Kauczukowy uchwyt i metalowy
mechanizm aplikujący taśmę.
• Wysuwane ostrze chroni przed
skaleczeniem.
• Do wszystkich taśm pakowych o
szerokości do 50mm.

DYSPENSER TESAPACK
STANDARD

57395-00000-00 TS 18

• Dyspenser + taśma 50m:48mm.
• Solidny - wykonany z metalu.
• Posiada zabezpieczenie ostrza
chroniące przed skaleczeniem.
• Nadaje się do wszystkich taśm
pakowych o szerokości do 50mm.
• Idealny do prac biurowych i na
produkcji.
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DYSPENSER TESA PACK‘N‘GO
• Dyspenser taśmy tesa® pack‘n‘go®
zapewnia doskonałe wsparcie dla
okazjonalnych pakowaczy.
• Jest podręczny, łatwy w obsłudze
i posiada atrakcyjny wygląd!
• Ergonomiczny kształt pozwala na komfort
przy aplikacji.
• Dozownik jest odpowiedni dla wszystkich
taśm pakowych.
• Jest łatwy w użyciu i posiada uchwyt
antypoślizgowy.

niebieski

51112-00000-00 TS

1

8

różowy

51113-00000-00 TS

1

8

06300-00001-00 TS

1

20

56403-00000-01 TS

1

20

DYSPENSER TESAPACK
ECONOMY
• Ręczny dyspenser tesapack® do
niezawodnego, bezpiecznego i łatwego
zaklejania różnych opakowań.
• Solidna metalowa obudowa.
• Osłonięte ostrze dla bezpiecznego
użytkowania (ochrona przed zranieniem).
• Możliwość regulacji napięcia taśmy
• Odpowiedni do wszystkich taśm o
szerokości do 50mm

DYSPENSER TESAPACK CLASSIC
• Ręczny dyspenser tesapack® do pewnego,
niezawodnego i bezpiecznego zamykania
wszelkiego rodzaju opakowań.
• Wytrzymały dzięki solidnej metalowej
obudowie.
• Regulacja napięcia taśmy.
• Gumowa rolka dociskowa ułatwia
aplikację taśmy
• Bez taśmy w komplecie.
• Dyspenser 56403 nadaje się dla taśm o
szerokości do 50 mm
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DYSPENSER STACJONARNY
TESA EASY CUT COMPACT

różowy

53823-00000-01 TS

1

8

niebieski

53825-00000-01 TS

1

8

czarny

53827-00000-00 TS

1

8

• Dyspenser tesa desk z taśmą tesafilm
• dzięki wyposażeniu dyspensera
w podkładkę tesa® Stop Pad, taśmę
biurową tesafilm® można łatwo urwać
jedną ręką
• umieszczona na spodniej stronie
dyspensera podkładka zapobiega jego
ślizganiu i przesuwaniu się, stabilizując
urządzenie na powierzchni biurka
• ząbkowane ostrze do cięcia
• nowoczesny design

DYSPENSER TESAFILM
EASY CUT SMART

czarny

N
N
N

do luster
1,5m x 19mm
montażowa
1,5m x 19mm
ultra strong
1,5m x 19mm
do luster
5m x 19mm
indor
1,5 x 19mm
ultra strong
5m x 19mm

53902-00000-00 TS

1

• Dyspenser stacjonarny tesafilm® Easy
Cut SMART to inteligentne rozwiązanie
dla biur.
• Zintegrowana, innowacyjna podkładka •
Stop-Pad gwarantuje pewne mocowanie
do podłoża.
• Dyspenser do taśm maksymalnych
wymiarach 33 m : 19 mm.
• Łatwa obsługa jedną ręką
• Ząbkowane ostrze równo odcina taśmę
• Nowoczesny design
• Nie zajmuje dużo miejsca
• Lekki, dzięki zastosowaniu podkładki
Stop-Pad
• Podkładka Stop Pad po przemyciu
odzyskuje siłę przylegania
• Obudowa wykonana z tworzyw
sztucznych w 100% z recyklingu

18

55732-00004-04 TS 12

72

55743-00004-03 TS 12

72

55791-00003-01 TS 12

72

55733-00020-03 TS 12

72

55740-00004-03 TS 12

72

TAŚMA TESA POWERBOND
TRANSPARENTNA
• Przy pomocy super mocnej taśmy
montażowej tesa® Powerbond – można
wieszać ciężkie, płaskie przedmioty bez
konieczności wiercenia otworów
w ścianach czy stosowania gwoździ lub
śrub.
• Ta dwustronna taśma montażowa
idealnie przylega do stabilnych, gładkich
powierzchni takich jak kafelki, drewno
i większość tworzyw sztucznych.

55792-00003-01 TS 10

N
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TAŚMA UNIWERSALNA TESA
DWUSTRONNA
• Uniwersalna taśma dwustronna
z białej folii PP i z silnie klejącym klejem
z kauczuku syntetycznego.
• Szeroki zakres zastosowań: dwustronne
łączenie folii, plastiku, włókna czy kartonu,
mocowanie wykładzin i elementów
dekoracyjnych.

5m x 50mm

56170-00010-01 TS

6

36

10m x 50mm

56171-00009-01 TS

6

36

25m x 50mm

56172-00013-01 TS

6

24

TAŚMA BIUROWA TESAFILM
INVISIBILE
• Mleczna taśma samoprzylepna
umożliwia klejenie i naprawianie
dokumentów drukowanych i pisanych
ręcznie.
• Mozliwość pisania na taśmie.
• Łatwe odwijanie z rolki.
• Niewidoczna na białym papierze
i powierzchniach matowych.
• Urywalna ręcznie.
• Nośnik – PP; klej – bez rozpuszczalników.

33m x 19mm

57312-00007-02 TS 10

33m x 19mm +
dyspenser EasyCut

57414-00005-02 TS

10m x 19mm +
dyspenser EasyCut

57660-00000-01 TS 10

7

120
42
60

TAŚMA BIUROWA TESAFILM
ECO&CLEAR
• Wysoce przezroczysta taśma
samoprzylepna umożliwia dyskretne
łączenie, mocowanie, naprawianie
i pakowanie.
• Niewidoczna na większości powierzchni.
• Wykonana w 100% z tworzyw
pochodzących z recyklingu.
• Nośnik – PP, klej – bez rozpuszczalników.
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33m x 19mm +
dyspenser EasyCut

33m x 19mm

57069-00000-00 TS 10
57043-00000-00 TS

6

120
48

trójkątny, 12g

57272-00200-00 TS 12

144

trójkątny, 25g

57030-00200-00 TS 12

144

okrągły, 10g

57024-00200-00 TS 24

432

okrągły, 20g

57026-00200-00 TS 12
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KLEJ W SZTYFCIE ECOLOGO
• Umożliwia łatwe i czyste klejenie.
• Klei papier, tekturę, zdjęcia, tkaniny, filc,
korek itp.
• Plastik pochodzący w 100% z recyklingu.
• Nie zawiera rozpuszczalników.

KLEJ W SZTYFCIE BASIC

N

8g

58558-00000-00 TS 24

576

N

21g

58559-00000-00 TS 24

288

N

36g

58561-00000-00 TS 12

144

• Idealna pomoc dla szerokiej gamy
zastosowań w domu i biurze.
• Wygodna konstrukcja kleju w sztyfcie
umożliwia bezproblemowe i schludne
klejenie, dające gwarancję długotrwałego
efektu.
• Sztyft świetnie sprawdza się
na papierowych i tekturowych
powierzchniach – zarówno gładkich jak
i chropowatych.
• W ofercie tesa znajdują się kleje w trzech
gramaturach - 8, 21 i 36 gram.
• Idealny do klejenia papieru i tektury.
• Klei łatwo i czysto.
• Pozostałości kleju można zmyć ręcznie.

KLEJ W STEMPLU

N

blister

59099-00000-00 TS

1

8

N

display

59099-01-00

1

1

• Klej w steplu do papieru, tektury,
zdjęciaWyjątkowo mocny.
• Czyste, szybkie i trwałe klejenie.
• Czerwonawy ślad pokazuje, gdzie został
zastosowany klej.
• Wytrzymały nośnik (PET).
• Nie zawiera rozpuszczalników
• Ergonomicznie zaprojektowany dla
łatwości użytkowania.
• 10m = 1100 stempli.
• Rozmiar stempli 8,4 mm x 8,4 mm.

N
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KOREKTOR W TAŚMIE TESA
ECOLOGO
• Nowoczesny korektor jednorazowy
w taśmie z bocznym aplikatorem tesa®
pozwala na wygodną pracę osobom
lewo i praworęcznym.
• Wykonany w 100% z plastiku
pochodzącego z recyklingu.
• Do doskonałego, trwałego
korygowania.
• Ergonomiczny kształt, dzięki któremu
dozownik świetnie leży w dłoni.
• Aplikator boczny ułatwia precyzyjne
nanoszenie poprawek.
• Nośnik odporny na rozdarcie (folia PET).
• Automatyczny naciąg taśmy.
• Długość taśmy: 10m.
• Szerokość taśmy: 4.2mm

10m x 4,2mm

59811-00000-01 TS

5

120

DECO 16 szt.

58800-00016-00 TS

1

15

STRONG 10 szt.

58000-00132-01 TS

1

15

PLASTRY SAMOPRZYLEPNE
TESA POWERSTRIPS
• Plastry samoprzylepne duże tesa
Powerstrips to idealny sposób na
odwracalne mocowanie przedmiotów.
• Umożliwiają wieszanie bez uszkadzania
powierzchni i wiercenia otworów,
pozostawiając możliwość usunięcia
przedmiotu w dowolnej chwili bez
konsekwencji w postaci uszkodzonych
płytek lub szpecących dziur wymagających
gipsowania.
• Można je stosować na dowolnych
płaskich i stabilnych podłożach do
mocowania płaskich przedmiotów
z odpowiednią powierzchnią kontaktową.
• Przydatne przy ponownym mocowaniu
artykułów asortymentu wieszaków
i dużych haczyków tesa Powerstrips.

PŁATKI SAMOPRZYLEPNE TACK
• Wyjątkowo płaskie i transparentne
płatki samoprzylepne tesa® TACK w
kształcie pięcio- i sześciokątów.
• Proste i czyste mocowanie kartek
papieru.
• Nie pozostawiają tłustych śladów.
• Transparentne i cienkie.
• Do wielokrotnego użycia.
• Nie niszczą powierzchni podczas
usuwania.
• Inteligentna alternatywa dla magnesów
i pinezek.
• Odporne na działanie promieniowania
UV.
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59408-00000-00 TS 20

320

N

PLASTRY SAMOPRZYLEPNE
8 SZT. + HACZYKI 5 SZT.
TESA POWERSTRIPS DECO

58900-00017-00 TS 10

• Wygodna alternatywa dla wkrętów
i gwoździ.
• Solidne mocowanie przedmiotów do
większości powierzchni.
• Nie pozostawiają śladów/nie niszczą
powierzchni po usunięciu.
• Plastry duże utrzymują ciężar do 2kg na
gładkich powierzchniach.

160

MASA MOCUJĄCA

N

58530-00000-00 TS

1

• Masa mocująca do szybkiego
i wygodnego przymocowywania
przedmiotów.
• Mocowanie przedmiotów, takich jak
plakaty, zdjęcia, rysunki do gładkich
i stablinych powierzchni nigdy nie było
tak proste!
• Masa pozwala również na mocowanie
kabli, długopisów lub innych luźnych
przedmiotów w gospodarstwie
domowym.

16

N
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PANEL PREZENTACYJNY A4
OTWARCIE Z GÓRY
• Panele wykonane są według
opatentowanej technologii firmy Tarifold.
• Specjalny stalowy drut powleczony
kolorowym tworzywem powoduje, że
panele są z jednej strony bardzo elastyczne
a zarazem wytrzymałe na wszelkiego
rodzaju zgięcia, z kolei matowy materiał
PVC eliminuje refleksy świetlne ułatwiając
czytanie nawet przy bezpośrednio
padającym świetle.
• Dostarczane są w opakowaniach po 10
sztuk wraz z 5 zakładkami indeksującymi
umożliwiającymi organizację
prezentowanych treści.

szary

114000 TR

1

niebieski

114001 TR

1

biały

114002 TR

1

czerwony

114003 TR

1

żółty

114004 TR

1

zielony

114005 TR

1

czarny

114007 TR

1

mix kolorów

114009 TR

1

szary

113000 TR

1

niebieski

113001 TR

1

czerwony

113003 TR

1

żółty

113004 TR

1

zielony

113005 TR

1

czarny

113007 TR

1

mix kolorów

113009 TR

1

A4

214000 TR

1

A3

213000 TR

1

PANEL PREZENTACYJNY A3
OTWARCIE Z GÓRY
• Panele wykonane są według
opatentowanej technologii firmy Tarifold.
• Specjalny stalowy drut powleczony
kolorowym tworzywem powoduje, że
panele są z jednej strony bardzo elastyczne
a zarazem wytrzymałe na wszelkiego
rodzaju zgięcia, z kolei matowy materiał
PVC eliminuje refleksy świetlne ułatwiając
czytanie nawet przy bezpośrednio
padającym świetle.
• Dostarczane są w opakowaniach po 10
sztuk wraz z 5 zakładkami indeksującymi
umożliwiającymi organizację
prezentowanych treści.

UCHWYT NAŚCIENNY
• Wytrzymały metalowy produkt nadający
się świetnie do środowisk przemysłowych.
• Do mocowania na ścianie.
• Dzięki możliwości rozbudowy stanowi
idealny nośnik nawet dla dużej ilości
informacji.
• Dostarczany bez paneli.
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PODSTAWA BIURKOWA

224100 TR

1

• Wytrzymała, wykonana z metalu
podstawa biurkowa, przystosowana do
10 obrotowych paneli prezentacyjnych
A4 Tarifold Technic.
• Optymalna dla oczu dzięki
zastosowanemu kątowi nachylenia.
• Łatwość rozbudowy (poprzez dodanie
1 lub 2 elementów do elementu
centralnego) do pojemności 20 lub 30
paneli zapewnia istotne powiększenie
możliwości prezentacyjnych.
• Specjalne otwory montażowe
umożliwiają mocowanie do ściany.

NAŚCIENNY SYSTEM
PREZENTACYJNY A4
Z 10 PANELAMI

szary

714300 TR

1

niebieski

714301 TR

1

mix kolorów

714309 TR

1

• Naścienny system prezentacyjny
Tarifold.
• Przeznaczony do montowania na
pionowych powierzchniach.
• Wykonany z twardego tworzywa
w szarym, neutralnym kolorze.
• W komplecie 10 obrotowych
paneli prezentacyjnych, 5 zakładek
indeksujących i materiały do montażu.
• Możliwość szeregowego łączenia
elementów w jeden ciąg.

BIURKOWY SYSTEM
PREZENTACYJNY A4
Z 10 PANELAMI

szary

734300 TR

1

niebieski

734301 TR

1

mix kolorów

734309 TR

1

• Biurkowy system prezentacyjny idealny do każdego biura.
• Łatwy w montażu.
• Wersja podstawowa z 10 obrotowymi
panelami prezentacyjnymi.
• Istnieje możliwość rozbudowy
do 20 lub nawet 30 paneli poprzez
dodanie 1 lub 2 systemów naściennych
obok elementu centalnego lub przy
zastosowaniu elementu do rozbudowy nieograniczona rozbudowa.
• Wielofunkcyjna podstawa - świetnie
nadaje się również na piórnik.
• Elementy systemu mogą być
wykorzystywane w innych produktach
linii Tarifold.
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NAŚCIENNY SYSTEM
PREZENTACYJNY A4
CANDY LINE
• System przeznaczony do montowania na
pionowych powierzchniach.
• Ramki paneli wykonane z drutu
stalowego, dzięki czemu zachowują
one sztywność i zapewniają estetykę
przedstawienia treści oraz łatwość
czytania.
• Kolorowe ramki w żywych
półprzezroczystych kolorach przyciągają
uwagę, a zakładki indeksujące pozwalają
na lepszą organizację treści.
• System składa się z 10 obrotowych paneli
prezentacyjnych w danym kolorze, 5
zakładek indeksujących oraz materiałów
montażowych.
• Dzięki szeregowemu łączeniu elementów
możliwa jest ekspozycja dużej ilości
informacji.

błękitny
transparentny

414171 TR

1

24

żółty transparentny

414174 TR

1

24

zielony
transparentny
fioletowy
transparentny

414175 TR

1

24

414178 TR

1

24

czarny

194607 TR

1

MAGNETYCZNY PANEL
PREZENTACYJNY A4
• Służy do umieszczenia informacji na
powierzchniach metalowych.
• Magnetyczny pasek przy górnej krawędzi
ramki zapewnia przyczepność do podłoża.
• Idealnie sprawdza się w magazynach lub
sklepach AGD i RTV.
• Możliwa dwustronna prezentacja treści.
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120 x 45 mm,
niebieski
120 x 45 mm,
czerwony
120 x 45 mm,
żółty

194811 TR

5

194813 TR

5

194814 TR

5

A4, niebieski

194831 TR

10

A4, czerwony

194833 TR

10

A4, żółty

194834 TR

10

A5, niebieski

194821 TR

10

A5, czerwony

194823 TR

10

A5, żółty

194824 TR

10

A6, niebieski

194841 TR

10

A6, czerwony

194843 TR

10

A6, żółty

194844 TR

10

194801 TR

5

194803 TR

5

194804 TR

5

120 x 45 mm,
niebieski
120 x 45 mm,
czerwony
120 x 45 mm,
żółty

194861 TR

5

194863 TR

5

194864 TR

5

A4, niebieski

194881 TR

10

A4, czerwony

194883 TR

10

A4, żółty

194884 TR

10

A5, niebieski

194871 TR

10

A5, czerwony

194873 TR

10

A5, żółty

194874 TR

10

A6, niebieski

194891 TR

10

A6, czerwony

194893 TR

10

A6, żółty

194894 TR

10

194851 TR

5

194853 TR

5

194854 TR

5

80 x 45 mm,
niebieski
80 x 45 mm,
czerwony
80 x 45 mm,
żółty

80 x 45 mm,
niebieski
80 x 45 mm,
czerwony
80 x 45 mm,
żółty

MAGNETYCZNY
IDENTYFIKATOR NAŚCIENNY
• Bardzo mocne ramki z tworzywa ABS.
• Dzięki różnorodności kolorów
i formatów w efektywny sposób
wyróżniają informacje.
• Z magnetycznymi plecami.
• Prezentowanie możliwe w pionie
i poziomie.
• W 3 kolorach do wyboru: niebieskim,
czerwonym i żółtym.

SAMOPRZYLEPNY
IDENTYFIKATOR NAŚCIENNY
• Bardzo mocne ramki z tworzywa ABS.
• Dzięki różnorodności kolorów
i formatów w efektywny sposób
wyróżniają informacje.
• Z samoprzylepnymi plecami.
• Prezentowanie możliwe w pionie i
poziomie.
• W 3 kolorach do wyboru: niebieskim,
czerwonym i żółtym.
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PANEL PREZENTACYJNY
Z USZKIEM A4 PIONOWY
• Panele wykonane są według
opatentowanej technologii firmy Tarifold.
• Specjalny stalowy drut powleczony
kolorowym tworzywem powoduje, że
panele są z jednej strony bardzo
elastyczne, a zarazem wytrzymałe na
wszelkiego rodzaju zgięcia.
• Matowy materiał PVC eliminuje refleksy
świetlne ułatwiając czytanie.
• W górnej części panelu znajduje
się metalowe uszko umożliwiające
zawieszenie panelu na haczyku.
• 5 sztuk paneli w każdym opakowaniu.

niebieski

154501 TR

1

biały

154502 TR

1

czerwony

154503 TR

1

żółty

154504 TR

1

zielony

154505 TR

1

czarny

154507 TR

1

mix kolorów

154509 TR

1

A4

194680 TR

1

A4, czerwona

194770 TR

1

KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA
KANG EASY LOAD
• Samoprzylepna kieszeń z narożnym
zamknięciem.
• Doskonała prezentacja zarówno w pozycji
pionowej jak i poziomej.
• Dostępna w rozmiarze A4.
• Kieszeń wykonana z usztywnionego
PVC.
• Pojemność kieszeni: do 10 arkuszy
papieru o wadze 80 g.
• 5 sztuk paneli w każdym opakowaniu.

KIESZEŃ MAGNETYCZNA
KANG EASY CLIC
• Uniwersalna, przezroczysta kieszeń
A4 z klipsem magnetycznym otwierana
po przekątnej.
• Tył kieszeni pokryty warstwą
specjalnego kleju umożliwiającego
wielokrotne przyklejanie kieszeni do
czystych powierzchni bez pozostawiania
śladów.
• 5 sztuk kieszeni w każdym opakowaniu.
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KIESZEŃ MAGNETO SAFETY W
KOLORACH BEZPIECZEŃSTWA
samoprzylepna,
czerwono-biała
samoprzylepna,
czarno-żółta
samoprzylepna,
zielono-biała
magnetyczna,
czerwono-biała
magnetyczna,
zielono-biała

194973 TR

1

194974 TR

1

194975 TR

1

194923 TR

1

194925 TR

1

• Kieszeń samoprzylepna bądź
magnetyczna w kolorach bezpieczeństwa
w rozmiarze A4.
• Szeroki pasek magnetyczny umożliwia
szybkie i łatwe wprowadzanie
dokumentów.
• Zaokrąglone krawędzie sprawiają, że
ramka jest oryginalna.
• Do stosowania zarówno w pionie jak
i poziomie.
• Drobnoziarnista, antyodblaskowa
powierzchnia poprawia jakość odczytu.

KIESZEŃ NA PROSPEKTY
Z USZKIEM

354001

1

• Pozwala umieścić obszerne dokumenty,
broszury czy ulotki tam, gdzie każdy
będzie miał do nich dostęp.
• Idealne do poczekalni,
ogólnodostępnych pomieszczeń
i korytarzy.
• Panel z 2 cm, grubą, usztywnioną
kieszenią.
• Pojemność do 180 arkuszy A4.
• Do montażu pionowego.
• Panele wyposażone w bardzo
wytrzymały, metalowy uchwyt.
• 5 sztuk kieszeni w każdym opakowaniu.

KIESZEŃ MAGNETYCZNA
KANG EASY LOAD

A5

194691 TR

1

A4

194690 TR

1

A3

194692 TR

1

• Dzięki całkowitemu pokryciu pleców
magnetyczną powierzchnią kieszeń ta
spełnia większość potrzeb
prezentacji dokumentów.
• Doskonała prezentacja zarówno
w pozycji pionowej jak i poziomej.
• Dostępna w 3 rozmiarach umożliwia
prezentację większości formatów
dokumentów.
• Kieszeń wykonana z usztywnionego
PVC.
• Pojemność kieszeni: do 10 arkuszy
papieru o wadze 80 g.
• 5 sztuk paneli w każdym opakowaniu
formatu A4 i A5 oraz jeden panel
w opakowaniu formatu A3.
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TECZKA KOPERTOWA
TARIFOLD A4 12 SZT.
• Teczka kopertowa marki Tarifold w
formacie A4.
• Segreguj, chroń i prezentuj swoje
dokumenty jednocześnie dbając o swoje
zmysły - oto wyzwanie serii t-collection.
• Daj się pochłonąć miłym i przyjemnym
w dotyku materiałom.
• Idealne zarówno do transportu
dokumentów jak i do biurowej
archiwizacji.
• Bardzo modne pastelowe kolory.
• Zamknięcie na zatrzask.

mix kolorów

510209 TR

5

360

mix kolorów

510229 TR

5

360

mix kolorów

510279 TR

6

120

TECZKA KOPERTOWA
Z PERFORACJĄ TARIFOLD
A4 12 SZT.
• Teczka kopertowa marki Tarifold w
formacie A4.
• Segreguj, chroń i prezentuj swoje
dokumenty jednocześnie dbając o swoje
zmysły - oto wyzwanie serii t-collection.
• Daj się pochłonąć miłym i przyjemnym
w dotyku materiałom.
• Idealne zarówno do transportu
dokumentów jak i do biurowej
archiwizacji.
• Bardzo modne pastelowe kolory.
• Zamknięcie na zatrzask.

TECZKA KOPERTOWA
CZEKOWA TARIFOLD 250/135
6 SZT.
• Teczka kopertowa marki Tarifold w
formacie A4.
• Segreguj, chroń i prezentuj swoje
dokumenty jednocześnie dbając o swoje
zmysły - oto wyzwanie serii t-collection.
• Daj się pochłonąć miłym i przyjemnym
w dotyku materiałom.
• Idealne zarówno do transportu
dokumentów jak i do biurowej
archiwizacji.
• Bardzo modne pastelowe kolory.
• Zamknięcie na zatrzask.
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TECZKA KOPERTOWA
TARIFOLD A5 6 SZT.

mix kolorów

510259 TR

10

120

• Teczka kopertowa marki Tarifold w
formacie A4.
• Segreguj, chroń i prezentuj swoje
dokumenty jednocześnie dbając o swoje
zmysły - oto wyzwanie serii t-collection.
• Daj się pochłonąć miłym i przyjemnym
w dotyku materiałom.
• Idealne zarówno do transportu
dokumentów jak i do biurowej
archiwizacji.
• Bardzo modne pastelowe kolory.
• Zamknięcie na zatrzask.

FOLDER PREZENTACYJNY
TARIFOLD A4 12 SZT.

mix

511009 TR

5

360

• Segreguj, chroń i prezentuj swoje
dokumenty jednocześnie dbając o swoje
zmysły - oto wyzwanie serii t-collection.
• Daj się pochłonąć miłym i przyjemnym
w dotyku materiałom.
• Idealne zarówno do transportu
dokumentów jak i do biurowej
archiwizacji.
• Bardzo modne pastelowe kolory.

FOLDER PREZENTACYJNY
TARIFOLD Z KLAPKĄ A4 12 SZT.
niebieski

511101 TR

5

360

żółty

511104 TR

5

360

zielony

511105 TR

5

360

mix

511109 TR

5

360

• Segreguj, chroń i prezentuj swoje
dokumenty jednocześnie dbając o swoje
zmysły - oto wyzwanie serii t-collection.
• Daj się pochłonąć miłym i przyjemnym
w dotyku materiałom.
• Idealne zarówno do transportu
dokumentów jak i do biurowej
archiwizacji.
• Bardzo modne pastelowe kolory.
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LISTWY DO ARCHIWIZACJI 3L
• Samoprzylepne, przezroczyste listwy
do mocowania dokumentów formatu A4
i A5, umożliwiają wpięcie pojedynczych
kartek oraz folderów do segregatora
lub skoroszytu bez konieczności ich
dziurkowania.
• Uniwersalna perforacja pasuje do
każdego skoroszytu i segregatora,
zarówno pierścieniowego jak
i z mechanizmem dźwigniowym.

A5

8802-50

50

A4

8804-25

25

A4

8804-50

50

A6

10080

5

A5

10085

10

A4

10090

10

6832-10

10

60mm x 95mm

10106

10

105mm x 60mm

10116

10

105mm x 60mm

6825-10

10

KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA 3L
OTWIERANA Z GÓRY
• Umożliwia mocowanie dowolnego
rodzaju dokumentów formatu A4,
A5 lub A6 do prawie każdej płaskiej
powierzchni.
• Doskonała do ekspozycji materiałów
prezentacyjnych, promocyjnych
i sprzedażowych, a także broszur,
instrukcji, oznaczeń oraz folderów
informacyjnych.

KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA 3L
NA CD/DVD Z KLAPKĄ
• Kieszeń na płyty CD/DVD 3L.
• Samoprzylepna, zamykana na klapkę
kieszeń do przechowywania i przesyłania
płyt CD/DVD.
• Pojemność: do 4 płyt jednocześnie.
• Możliwość przyklejania do większości
powierzchni.
• Opakowanie 10 szt.

KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA 3L
NA WIZYTÓWKI
• Samoprzylepna kieszeń na wizytówki,
dostępna w 3 wariantach: z otwarciem z
boku, wzdłuż lub z klapką zabezpieczającą
wizytówkę przed wysunięciem.
• Niezastąpiona przy załączaniu kontaktu
na ofertach lub materiałach.
• Opakowanie 10 szt.
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12mm x 25mm

10520

72

12mm x 25mm

10521

72

12mm x 40mm

10522

48

12mm x 40mm

10523

48

12mm x 25mm

10511

72

12mm x 40mm

10512

48

12mm x 40mm

10513

48

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE 3L
• Samoprzylepne zakładki indeksujące.
• Dostępne w wersji permanentnej
do jednorazowego trwałego znakowania
(1051x) oraz w wersji do wielokrotnego
użytku (1052x).
• Do szybkiego oznaczania np. stron
w katalogach lub książkach.
• Modele w kolorze białym: 10511, 10513,
10521, 10523.
• Modele w miksie kolorów: 10512,
10520, 10522

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE 3L
DWUSTRONNE

12mm x 40mm

10532

24

12mm x 40mm

10533

24

• Samoprzylepne karteczki
indeksujące 3L.
• W wersji permanentnej do
jednorazowego trwałego znakowania.
• Z miejscem na dopiski i komentarze
z przodu i tyłu kartki.
• Do szybkiego oznaczania np. stron
w katalogach lub książkach.
• Dostępne w kolorze białym (10533) oraz
w miksie kolorów (10532).

KARTA SAMOLAMINUJĄCA 3L
A4

11051

6

24

A5

11042

10

60

A7

11031

10

120

66mm x 100mm

11024

27

66mm x 100mm

11021

10

120

A4 z paskiem

15051

6

24

• Karta samolaminująca do laminacji
ręcznej 3L.
• Gwarantuje profesjonalną, stylową
prezentację dokumentów i fotografii.
• Chroni przed kurzem, brudem,
tłuszczem, plamami i wilgocią, a także
przed utratą kolorów.
• Nie wymaga użycia laminatora.
• Wykonana z wysoce przezroczystej,
sztywnej folii.
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