Wybrane produkty

With everything in place
you create your own space
3L Office jest znakiem handlowym

3L Office Products
3L Office Products A/S jest międzynarodową firmą produkcyjną pochodzącą z Danii. Sami projektujemy, produkujemy
i dystrybujemy wysokiej jakości produkty biurowe od 1969 roku. Dziś, produkty 3L są sprzedawane w ponad 50 krajach
na całym świecie.
Nasza nowoczesna i przyjazna środowisku siedziba oraz zakłady produkcyjne znajdują się w jednym mieście. B&R,
produkcja i sprzedaż oraz dział marketingu znajduje się pod jednym dachem. Dzieki temu jesteśmy w stanie szybko
reagować na potrzeby naszych klientów, gdziekolwiek na świecie oni się znajdują.
Nasz szeroki asortyment składa się z ponad 250 produktów z których ogromna większość jest projektowana i produkowana
w Danii gdzie innowacyjny design, funkcjonalność i dbałość o szczegóły są bardzo wysoko cenione.
Jakość, innowacyjność i zrównoważony rozwój to kluczowe elementy naszej kultury. Jesteśmy powszechnie uznawani
jako jeden z wiodących producentów produktów biurowych w Europie.

3L i zrównoważony rozwój
- Nasze zaangażowanie w ochronę środowiska!

Mamy wizję!
Chcemy być najbardziej przyjaznym środowisku, dostawcom produktów biurowych na świecie.

Tak, mamy ambicję ale nie jest ona nierealna. Nieustannie dążąc do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko:
97% naszych produktów jest produkowane z ekologicznego polipropylenu lub PET, zamiast polichlorku winylu.
Nasze kleje nie zawierają rozpuszczalników i mają neutralne pH.
Ograniczamy nasze zapotrzebowanie na opakowania. Jeśli jest to możliwe, używamy tylko papieru z certyfikatem FSC oraz
opakowań z recyklingu.
Używany przez nas papier oraz karton pochodzi z recyklingu.
Dążymy do całkowitego wyeliminowania z naszej produkcji polichlorku winylu do końca 2013 roku co poskutkuje
uzyskaniem certyfikatu ISO 14001 w roku 2014.
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SAMOPRZYLEPNE

Kieszenie narożne
Przechowywanie dokumentów
w segregatorach i folderach.
Ref. 10021

Kieszenie do formatów A
Przechowywanie i ochrona grubych
broszur lub dużej liczby wydruków.
Ref. 10090

Listwy do archiwizacji
Do przechowywania dokumentów
w segregatorach bez potrzeby ich
dziurkowania.
Ref. 8804-50

Kieszenie na wizytówki,
otwierane z boku
Przechowywanie i prezentacja wizytówek.
Ref. 10106

Kieszenie na etykiety z wkładką formatu A5
Zorganizuj swoje biuro i zawartość własnych kartotek.
Ref. 10336

SAVE IT

ZABEZPIECZ DOKUMENT

SAMOPRZYLEPNE

Kieszenie na USB plus portfel
Bezpieczny, praktyczny i wygodny
sposób na przechowywanie USB.
Ref. 10250

SAMOPRZYLEPNE

Kieszenie na płyty CD/DVD

Kieszenie z klapką
na płyty CD/DVD

Uniwersalna i trwała ochrona płyt CD/
DVD. Idealne do przechowywania lub
przesyłania pocztą.
Ref. 10291 | Ref. 10295 (z klapką)

Praktyczna klapka chroni zawartość
przed wypadnięciem.
Ref. 6832-10

Podwójna kieszeń na karty
Chroń swój dowód osobisty, prawo jazdy i
inne ważne dokumenty.
Ref. 10635

NIE WYMAGA
LAMINOWANIA

Karty samolaminujące
Stylowa i przejrzysta prezentacja dokumentów lub zdjęć.
Ref. 11021 | Ref. 11051 (A4)

SAVE IT

www.3Loffice.com | 3L Office jest znakiem handlowym

SAMOPRZYLEPNE

Tunele indeksujące
na etykiety
Zakładki mogą być przycięte
w zależności od potrzeb.
Ref. 10502 | Ref. 10503

Dwustronne zakładki
indeksujące,
permanentne

Zakładki indeksujące,
permanentne
Organizuj i znakuj wszystkie
dokumenty.
Ref. 10512

Pisz po obu stronach zakładki.
Ref. 10532

Zakładki indeksujące MiniTabs,
wielokrotnego użytku
Doskonałe do indeksowania ważnych stron
w książkach i dokumentach.
Ref. 10574

Karteczki indeksujące, wielokrotnego użytku
Idealne do zaznaczania stron z komentarzami lub poprawkami.
Ref. 10558

MARK IT

OZNACZ DOKUMENT

SAMOPRZYLEPNE

Zestaw zakładek indeksujących,
wielokrotnego użytku
Zakładki wielokrotnego użytku,
które nie rozmazują tuszu
Ref. 10592 | Ref. 10594 (białe)

Zakładki indeksujące strzałki,
wielokrotnego użytku
Idealne do wskazywania ważnych informacji
lub dokładnego zaznaczenia słów bądź
obrazów. Ref. 10556

Zestaw zakładek
indeksujących z
papieru typu Craft
Trwałe zakładki z papieru
ceftyfikowanego przez FSC
Ref. 10597

SAMOPRZYLEPNE

Kolorowe karteczki
samoprzylepne
210 wymiennych arkuszy papieru
samoprzylepnego. Wybierz kolor
jakiego potrzebujesz i oderwij wzdłuż
perforacji. Ref. 10587

SAMOPRZYLEPNE

Dozownik na papier samoprzylepny
Łatwy i wygodny sposób robienia notatek, znaczenia stron, dokumentów i folderów.
Ref. 10583 (niebiesko/ żółty) | Ref. 10584 (różowo/zielony) | Ref. 10585 (żółto/ różowo/ niebieski)
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Identyfikatory kongresowe
samolaminujące
Duży format pozwala na umieszczenie
większej ilości informacji.
Ref. 11163

NIE WYMAGA
LAMINOWANIA

NIE WYMAGA
LAMINOWANIA

Identyfikatory magnetyczne
z wkładkami formatu A5

Samolaminujące karty
identyfikacyjne

Łatwe w użyciu i bezpieczne. Nie ma
ryzyka uszkodzenia ubrań.
Ref. 11216

Wysokiej jakości, bardzo trwały
identyfikator.
Ref. 11130 (poziomy)
Ref. 11146 (pionowy)

Identyfikatory na stół z
wkładkami formatu A5
Łatwy montaż wkładek.
Ref. 11186 (210 x 63 mm)

NIE WYMAGA
LAMINOWANIA

Etykiety bagażowe z miejscem na wizytówkę
Trwała identyfikacja bagażu.
Ref. 11120

NAME IT

NAZWIJ DOKUMENT

Dwustronne karty identyfikacyjne
Dwustronne karty identyfikacyjne w miejscem na
wizytówkę, kartę imienną lub bilet wstępu.
Ref. 11140

Identyfikatory dla gości
Wkłady mogą być wymieniane bez
konieczności wyjmowania klipsa lub
ściągacza.
Ref. 11202 (poziomy)
Ref. 11204 (pionowy)

Identyfikatory dla prasy
Idealne dla oficjeli, dziennikarzy prasowych,
personelu i obsługi dużych wydarzeń
sportowych czy koncertów.
Ref. 11169 (podwójny)
Ref. 11173 (A6)

Oprawa na kartę
identyfikacyjną z
klipsem, akrylowa
Praktyczny otwór na kciuk ułatwia
wsuwanie i wysuwanie kart
identyfikacyjnych.
Ref. 11320

Oprawa na dwie karty identyfikacyjne wraz ze zwijaną smyczką,
wykonana z przeźroczystego polipropylenu
Idealna do ochrony i prezentacji do 2 identyfikatorów lub innych magnetycznych kart
plastikowych, przydatna również na wyciągach narciarskich. Ref. 11333
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