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GWARANCJI

5 LAT

Segregator 180°, szer. 80 i 50 mm

Przekładki do nadruku, 

A4 Maxi

Teczka kartonowa z gumką

Pojemnik z 4 lub 5 szufl adami Półka na dokumenty Pojemnik na dokumenty

Segregator Active WOW 180° Notatniki Teczki 
polipropylenowe

na dokumenty

Pudełko z przegródkami

 Click & Store

www.leitz.com

Wyróżnĳ  się z tłumu. Wybierz fantastyczną   
kolekcję WOW! Najwyższej jakości produkty  
w palecie żywych kolorów.

POKAŻ SWOJE KOLORY WOW

 
Różowy Niebieski Zielony

 
Pomarańczowy Fioletowy

Turkusowy
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Podajnik klejącej Kosz na śmieci Brulion Minigłośnik z bluetooth

Skoroszyt z klpsem Teczka z przegródkami Półka na 
dokumenty

 Laminator Home Offi ce

30 GWARANCJI

10  LAT
GWARANCJI

10  LAT
10

Nożyczki powlekane 
tytanem

Pudła Click & Store

różne rozmiary

Piórnik z ładowarką 
indukcyjną

Zszywacz i dziurkacz

do 10 lub 30 kartek

Pojemnik 

na czasopisma

Kubek ze wzmacniaczem 
dźwięku
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28 
Rubinowa 

czerwień

69 
Tytanowy 

błękit

53
Pistacjowa 

zieleń

94 
Satynowa 

czerń

04
Arktyczna 

biel

30

Dziurkacz Style,
do 30 kartek

30

Zszywacz Style, 
do 30 kartek

Półka 
na dokumenty Style

DP

Segregator Leitz 
180° Active Style

Teczka z gumką Style, 
15 i 30 mm

250

Teczka
z 6 przegródkami Style

80

40

Album ofertowy Style,
20 i 40 koszulek

80

Notatniki Style 
w twardej okładce

str. 284 str. 296

str. 452 str. 400

str. 463

str. 366

str. 465

str. 475
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LEITZ STYLE – 
POKAŻ SWOJĄ DBAŁOŚĆ O DETALE!
Dobór wyrafinowanych akcesoriów świadczy 
o naszym stylu. Nowa kolekcja Style 
z cynkowym wykończeniem na wybranych 
elementach prezentuje się szczególnie pięknie.  

C

Stylowa, kompaktowa, cynkowa 
podstawka. Zaprojektowana z myślą 
o stworzeniu wygodnego miejsca 
zarówno do odłozenia, jak i ładowania 
Twojego smartfona.

Leitz Style   
podstawka pod telefon

B Leitz Style podstawka pod tablet
Stylowa, kompaktowa, cynkowa podstawka. 
Zaprojektowana z myślą o stworzeniu 
wygodnego miejsca zarówno do odłozenia, 
jak i ładowania Twojego tableta.

D Kubek na długopisy Leitz Style
Płaski kształt idealnie odpowiada na 
potrzeby oszczędnego gospodarowania 
miejscem w nowoczesnym biurze.

G Półka na dokumenty Leitz Style
Stylowa półka na dokumenty z miejscem na 
długopis. A4

A

Aby zapewnić perfekcyjne warunki do pracy, supernowoczesna, sterowana 
za pomocą aplikacji lampka ze światłem ledowym dostosowuje automatycznie poziom jasności 
i kolor światła do warunków panujących w otoczeniu.

Leitz Style lampka na biurko Smart LED

GWARANCJI

3 LATA

F Ładowarka Leitz Style 
na 2 porty USB
Wysokiej klasy, bardzo efektywna 
ładowarka do jednoczesnego 
ładowania 2 urządzeń mobilnych. GWARANCJI

3 LATA

E Ładowarka Leitz Style na 3 porty USB
Stylowa, niewielkich rozmiarów 
ładowarka do jednoczesnego 
ładowania 3 urządzeń. GWARANCJI

3 LATA

NOWOŚĆ

Opis Srebrny
Arktyczna 

biel

Rubinowa 

czerwień

Pistacjowa 

zieleń

Tytanowy 

błękit

Satynowa 

czerń

Cena 

netto

Cena 

brutto

A   Lampka na biurko Smart LED 264488 a 264489 a 264490 a 264491 a 264492 a 2.018,16 2.482,34

B   Podstawka pod tablet 264472 a 211,12 259,68

C   Podstawka pod telefon 264471 a 158,81 195,34

D   Kubek na długopisy 264466 a 264467 a 264468 a 264469 a 264470 a 115,49 142,05

E   Ładowarka Leitz Style na 3 porty USB 264483 a 264484 a 264485 a 264486 a 264487 a 304,07 374,01

F   Ładowarka Leitz Style na 2 porty USB 264478 a 264479 a 264480 a 264481 a 264482 a 366,07 450,27

G   Półka na dokumenty 264461 a 264462 a 264463 a 264464 a 264465 a 141,40 173,92

Oprawa oświetleniowa z wbudowanymi 
energooszczędnymi lampami LED 
odpowiadającymi klasie A do A++. Lampy są 
zamontowane na stałe, nie można ich wymieniać. 

FG

E

B CD A

B CA

D E

GF

Pistacjowa 
zieleń

Rubinowa 
czerwień  

Tytanowy 
błękit 

Satynowa 
czerń

Arktyczna 
biel  
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SEGREGATOR LEITZ 180° ACTIVE SOLID
• ergonomiczny, wykonany z lekkiego materiału,  z lekkiego, niezwykle wytrzymałego 

materiału PP/Polyfoamu;

• opatentowany, unikalny mechanizm 180° umożliwiający o 50% szersze otwarcie i o 

20% szybsze segregowanie dokumentów;

• ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia;

• wewnętrzna kieszeń do wkładania dokumentów, CD lub wizytówek;

• zaokrąglony grzbiet i uchwyt na długopis ułatwiają użytkowanie w podróży;

• szerokość grzbietu 82 mm - mieści 500 kartek A4 (80 g/m²);

• szerokość grzbietu 65 mm - 350 kartek A4 (80 g/m²).

Nr katalog. Kolor Szerkość grzbietu Cena netto Cena brutto

264632 a biały 82 mm 49,16 60,47
264633 a czerwony 82 mm 49,16 60,47
264634 a niebieski 82 mm 49,16 60,47
264635 a zielony 82 mm 49,16 60,47
264636 a czarny 82 mm 49,16 60,47
264637 a biały 65 mm 49,16 60,47
264638 a czerwony 65 mm 49,16 60,47
264639 a niebieski 65 mm 49,16 60,47
264640 a zielony 65 mm 49,16 60,47
264641 a czarny 65 mm 49,16 60,47

SEGREGATOR LEITZ 180° SOLID
• wykonany z lekkiego i wytrzymałego polyfoamu;

• duża, wymienna etykieta widoczna od strony grzbietu i okładki;

• opatentowany, unikalny mechanizm 180° umożliwiający o 50% szersze otwarcie i o 

20% szybsze segregowanie dokumentów;

• ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia;

• szerokość grzbietu 82 mm, mieści 500 kartek A4 (80 g/m²);

• szerokość  grzbietu 65 mm - 350 kartek A4 (80 g/m²).

Nr katalog. Kolor Szerkość grzbietu Cena netto Cena brutto

264446 a biały 82 mm 43,65 53,69
264447 a czerwony 82 mm 43,65 53,69
264448 a niebieski 82 mm 43,65 53,69
264449 a zielony 82 mm 43,65 53,69
264450 a czarny 82 mm 43,65 53,69
264451 a biały 65 mm 43,65 53,69
264452 a czerwony 65 mm 43,65 53,69
264453 a niebieski 65 mm 43,65 53,69
264454 a zielony 65 mm 43,65 53,69
264455 a czarny 65 mm 43,65 53,69

JAKI JEST TWÓJ 
FIRMOWY KOLOR?

Jakikolwiek kolor wybierzesz, upewnij się czy na pewno twoje biuro 

jest kompletnie wyposażone.

Już teraz możesz wyposażyć swoje biuro w wysokiej jakości produkty 

idealnie pasujące do koloru twojej fi rmy. Stwórz jak najlepsze wrażenie 

z Leitz.
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KOŁONOTATNIKI LEITZ OFFICE
• 90 kartek najwyższej jakości papieru 90 g/m² w kratkę;

• oprawa spiralna umożliwiająca otwieranie 360°;

• okładka z polipropylenu lub laminowanego kartonu;

• występuje w wersjach z okładką z PP lub za laminowanego kartonu i w formatach A5 

oraz A4; 

• kolory: żółty, czerwony, niebieski, zielony, szary.

• Więcej informacji o kołonotatnikach offi ce na stronie 365.

GWARANCJI

5 LAT

DP

GWARANCJI

5 LAT
DP
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TECZKA Z GUMKĄ LEITZ SOLID 15 MM
• przeznaczona do codziennego przechowywania dokumentów i luźnych 

kartek;

• wykonana z PP;

• mieści 150 kartek A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264617 a biały 15,60 19,19
264618 a czerwony 15,60 19,19
264619 a niebieski 15,60 19,19
264620 a zielony 15,60 19,19
264621 a czarny 15,60 19,19

TECZKA Z GUMKĄ LEITZ SOLID 30 MM 
• wykonana z PP; 

• mieści 250 kartek A4;

• ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas 

przenoszenia. 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264642 a biały 27,79 34,18
264643 a czerwony 27,79 34,18
264644 a niebieski 27,79 34,18
264645 a zielony 27,79 34,18
264646 a czarny 27,79 34,18

TECZKA Z PRZEKŁADKAMI LEITZ SOLID
• idealna do sortowania;

• wykonana z PP;

• mieści 200 kartek A4;

• posiada 6/12 przekładek z indeksami do łatwego sortowania, 3 dodatkowe klapki 

wewnątrz;

• tylnej okładki do przechowywania luźnych dokumentów.

Nr katalog. Kolor Rodzaj Cena netto Cena brutto

264647 a biały 6 przekładek 30,47 37,48
264648 a czerwony 6 przekładek 30,47 37,48
264649 a niebieski 6 przekładek 30,47 37,48
264650 a zielony 6 przekładek 30,47 37,48
264651 a czarny 6 przekładek 30,47 37,48
264652 a biały 12 przekładek 40,23 49,48
264656 a czarny 12 przekładek 40,23 49,48

TECZKA Z PRZEGRÓDKAMI LEITZ SOLID
• wykonana z PP;

• mieści 250 kartek A4;

• posiada 6 przestronnych poszerzanych przegródek z indeksami dla łatwej 

identyfi kacji zawartości.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264657 a biały 42,16 51,86
264658 a czerwony 42,16 51,86
264659 a niebieski 42,16 51,86
264660 a zielony 42,16 51,86
264661 a czarny 42,16 51,86

ALBUM OFERTOWY LEITZ SOLID
• wykonany z PP;

• 20 lub 40 koszulek do prezentacji i porządkowania dokumentów;

• mieści 40/80 kartek A4;

• posiada przezroczyste koszulki wklejone w grzbiet;

• etykieta na grzbiecie do opisu zawartości.

Nr katalog. Kolor Rodzaj Cena netto Cena brutto

264622 a biały 20 koszulek 15,81 19,45
264623 a czerwony 20 koszulek 15,81 19,45
264624 a niebieski 20 koszulek 15,81 19,45
264625 a zielony 20 koszulek 15,81 19,45
264626 a czarny 20 koszulek 15,81 19,45
264627 a biały 40 koszulek 21,56 26,52
264631 a czarny 40 koszulek 21,56 26,52

DESKA Z KLIPSEM I OKŁADKĄ LEITZ SOLID
• deska z wysokiej jakości polifoamu;

• idealna do bezpiecznego przytrzymania dokumentów;

• mocny metalowy klips bezpiecznie trzyma kartki;

• mieści do 75 kartek A4 (80 g/m²).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264612 a biały 33,88 41,67
264613 a czerwony 33,88 41,67
264614 a niebieski 33,88 41,67
264615 a zielony 33,88 41,67
264616 a czarny 33,88 41,67

ID 300 MMMMSOL

LID 15 MMSO
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TECZKA Z PRZEGRÓDKAMI I RĄCZKĄ VIVIDA

12 przekładek z indeksem do opisu.
Mieści 350 kartek A4 (80 gsm).

ALBUM OFERTOWY VIVIDA 

Etykieta na grzbiecie do opisu zawartości.

 624017

 624015

 624016

 624019

 624020

 624018

 624024

 624022

TECZKA Z PRZEGRÓDKAMI VIVIDA

Kieszeń na wizytówki na przedniej okładce.
Mieści 300 kartek A4 (80 gsm).

TECZKA Z GUMKĄ VIVIDA 15 MM

Ozdobne zamknięcie zabezpieczające 
dokumenty podczas przenoszenia.

Mieści 150 kartek A4 (80 gsm).

POJEMNIK NA CZASOPISMA VIVIDA

Posiada niski grzbiet 256 mm, co znacznie 
ułatwia identyfi kację zawartości.

 624043

 624040

 624042

 624041

 624045

 624044

 624049

 624047

 624048

 624051

 624052

 624050

 21440

 623937

 623935

 623938

 623936

 623702

 623605

 623926

 623607

 623927

 623925

 623608

 623952

 623948

 623947

 623950

 623946

 623945

TECZKA SEGREGUJĄCA VIVIDA

Przekładki w różnorodnych kolorach VIVIDA.
Wymienny indeks na przedniej okładce.

PÓŁKA NA DOKUMENTY VIVIDA

Duże wcięcie z przodu ułatwia dostęp 
do dokumentów.

6 przekładek: 624029
12 przekładek: 624030

TECZKA Z GUMKĄ VIVIDA 40 MM

Ozdobne, zapięcie zabezpieczające 
dokumenty podczas przenoszenia.
Mieści 350 kartek A4 (80 gsm).

KOSZ NA ŚMIECI EUROPOST VIVIDA

Pojemność 14 litrów. Nasycone, intensywne 
kolory. Unikalny wzór w kratkę w dolnej 
części korpusu.

40 

koszulek

20 

koszulek

 623999 623992

 623997 623990

 – 623991

 – 623994

 – 623995

 – 623993

Dostępne albumy na 60, 80 i 100 koszulek w okładce w kolorze 
czarnym

str. 451

str. 464

str. 475

str. 455

str. 466

str. 466

str. 501

str. 464

str. 472
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KUBEK NA DŁUGOPISY LEITZ WOW 
ZE WZMACNIACZEM DŹWIĘKU

Przykuwające wzrok, stylowe, metaliczne kolory 
z połyskliwym wykończeniem. Z funkcją pod-
głaśniania dźwięku. W unikalnym, dwubarwnym 
zestawieniu kolorystycznym.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264585 a biały 31,51 38,76
264587 a niebieski 31,51 38,76
264586 a różowy 31,51 38,76
264588 a zielony 31,51 38,76

PODAJNIK LEITZ WOW DO TAŚMY KLEJĄCEJ

Atrakcyjnie zaprojektowany podajnik taśmy klejącej 
umożliwiający wygodną obsługę jedną ręką.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264589 a biały 63,56 78,18
264591 a niebieski 63,56 78,18
264590 a różowy 63,56 78,18
264592 a zielony 63,56 78,18

POJEMNIK LEITZ WOW NA CZASOPISMA, 
DWUKOLOROWY 

Idealny do przechowywania czasopism i wszelkiego 
rodzaju katalogów.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264597 a biały 56,93 70,02
264599 a niebieski 56,93 70,02
264598 a różowy 56,93 70,02
264600 a zielony 56,93 70,02

PIÓRNIK LEITZ WOW Z ŁADOWARKĄ INDUKCYJNĄ

Unikalny piórnik z funkcją ładowania telefonu bez konieczności użycia kabla. 
Łatwy w użyciu: lampka LED wskazuje, że telefon został ułożony we właści-
wej do ładowania pozycji. Oszczędność energii: po naładowaniu smartfona 
urządzenie przestaje ładować.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264593 a biały 168,93 207,78
264595 a niebieski 168,93 207,78
264594 a różowy 168,93 207,78
264596 a zielony 168,93 207,78

PRZENOŚNY MINIGŁOŚNIK 
LEITZ WOW BLUETOOTH

Niewielkich rozmiarów, przenośny głośnik. Czy-
sty, intensywny i bogaty dźwięk. Słuchaj swojej 
ulubionej muzyki i prowadź telekonferencje przez 
swojego smartfona, gdziekolwiek jesteś i kiedy-
kolwiek chcesz.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264601 a biały 266,88 328,26
264603 a niebieski 266,88 328,26
264602 a różowy 266,88 328,26
264604 a zielony 266,88 328,26

PÓŁKA LEITZ WOW 
NA DOKUMENTY, DWUKOLOROWA

Prosty sposób na porządkowanie dokumentów, 
czasopism i folderów. Z możliwością ustawiania 
półek w pionie jedna na drugiej.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264581 a biały 42,81 52,66
264583 a niebieski 42,81 52,66
264582 a różowy 42,81 52,66
264584 a zielony 42,81 52,66

NOWOŚĆ
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Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

264749 a Kubek na długopisy ze wzmacniaczem dźwięku 31,51 38,76
264751 a Piórnik z ładowarką indukcyjną 168,93 207,78
264750 a Podajnik taśmy klejącej 63,56 78,18
264747 a Półka na dokumenty 42,81 52,66
264748 a Pojemnik na czasopisma 56,93 70,02
263861 a Pojemnik z 4 szufladami 441,77 543,38
263863 a Pojemnik z 5 szufladami 452,05 556,02
264055 a Przenośny minigłośnik z Bluetoothem 266,88 328,26
265056 a Organizer 23,63 29,06

www.leitz.com

Podajnik taśmy klejącej

Pojemnik na czasopisma 

Kubek na długopisy ze 
wzmacniaczem dźwięku

Półka na dokumenty, 
dwukolorowa

Piórnik z ładowarką indukcyjną

Pojemnik              
z szufl adami 

Przenośny 
minigłośnik                 
z Bluetoothem

Kolekcja produktów na Twoim 
biurku łącząca 2 odcienie czerni 
będzie wyrazistym przekazem 
Twojej osobowości.

Leitz                
Organizer 
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Uchwyt na długopis

LEITZ URBAN CHIC 
TWÓJ ŚWIAT, TWOJE WYBORY

Możliwość szerszego otwierania 

dzięki opatentowanemu 

mechanizmowi 180°

Wewnętrzne kieszenie 

do przechowywania luźnych 

kartek

Ozdobne zamknięcie zabezpiecza dokumenty, 

gdy musisz je wziąć ze sobą

Wyraziste wzornictwo

Wykonany z polipropylenu/polyfoamu w dwóch 

efektownych kolorach

Zaokrąglony grzbiet umożliwia wygodne 

przenoszenie
GWARANCJI

5 LAT

www.leitz.com

ZESTAW DZIURKACZ I ZSZYWACZ MINI LEITZ 
URBAN CHIC
Małe i poręczne, w ciekawym połączeniu 2 kolorów nada-

jących ton miejskiego szyku. Idealne, by w razie potrzeby 

wziąć je ze sobą. W zestawie ze zszywkami. Do 10 kartek.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264580 a ciemnoszary 67,05 82,47
264579 a czerwony 67,05 82,47

SEGREGATOR LEITZ 180° ACTIVE URBAN CHIC

Przeznaczony do stosowania podczas przemieszczania się. Mechanizm 180°. Wy-
konany z odpornego i lekkiego tworzywa ułatwiającego codzienne użytkowanie.
Nr katalog. Grzbiet/Pojemność Kolor Cena netto Cena brutto

264565 a 82 mm, 500 kartek A4 (80 g/m²) ciemnoszary 51,58 63,44
264562 a 82 mm, 500 kartek A4 (80 g/m²) czerwony 51,58 63,44
264564 a 82 mm, 500 kartek A4 (80 g/m²) fioletowy 51,58 63,44
264563 a 82 mm, 500 kartek A4 (80 g/m²) jasnoniebieski 51,58 63,44
264561 a 82 mm, 500 kartek A4 (80 g/m²) różowy 51,58 63,44
264570 a 65 mm, 350 kartek A4 (80 g/m²) ciemnoszary 51,58 63,44
264567 a 65 mm, 350 kartek A4 (80 g/m²) czerwony 51,58 63,44
264569 a 65 mm, 350 kartek A4 (80 g/m²) fioletowy 51,58 63,44
264568 a 65 mm, 350 kartek A4 (80 g/m²) jasnoniebieski 51,58 63,44
264566 a 65 mm, 350 kartek A4 (80 g/m²) różowy 51,58 63,44

+
+

Idealne do utrzymania perfekcyjnego 
porządku PP. Poszerzene przegródki. 
Mieści 250 kartek A4.

Do przechowywania obszernych 
dokumentów. PP. Mieści 
250 kartek A4.

Z linijką w formie zakładki i ze zintegrowaną 
kieszenią. 
Kartonowa 
okładka. 
70 kartek.

GWARANCJI

3 LATA

TECZKI I KOŁONOTATNIKI LEITZ ACTIVE URBAN CHIC
Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

264576 a Teczka z gumką 15 mm ciemnoszary 19,00 23,37
264575 a Teczka z gumką 15 mm czerwony 19,00 23,37
264574 a Teczka z gumką PP 30 mm ciemnoszary 32,58 40,07
264573 a Teczka z gumką PP 30 mm czerwony 32,58 40,07
264572 a Teczka z przegródkami ciemnoszary 47,67 58,63
264571 a Teczka z przegródkami czerwony 47,67 58,63
264577 a Kołonotatnik A4 w kratkę mix kolorów 26,07 32,07
264578 a Kołonotatnik A5 w kratkę mix kolorów 20,67 25,42

Do przechowywania na co dzień. PP. 
Mieści 150 kartek A4.
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SEGREGATORY RINGOWE A4 ELBA ART

• Wykonane z nieprzejrzystego PP

• 4 ringi typu „O” o średnicy 15 mm lub 30 mm

• Szerokość grzbietu: 20 i 40 mm

•  20 mm: grubość 500 μm lub 40 mm: grubość 1000 μm

• Pojemność do 100 lub 250 kartek

• Etykieta opisowa na grzbiecie

•  Miks kolorów: różowy, niebieski, pomarańczowy, zielony, 
biały i czarny

Nr katalog. Szerokość grzbietu Cena netto Cena brutto

135086 a 20 mm 20,02 24,62
135087 a 40 mm 31,95 39,30

TECZKI SEGREGUJĄCE ELBA ART

•  Wykonane z nieprzejrzystego PP o grubości 
500 μm

• A4 / 12 przekładek

• Zamykane na gumki

• Papierowe indeksy do opisu

•  Miks kolorów: różowy, niebieski, pomarańczowy, 
zielony, biały i czarny

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

135085 a miks kolorów 66,57 81,88

 •  Błyszcząca powierzchnia 
okładek

  •  Eleganckie tłoczenie

GET ORGANISED,
QUITE AN
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Kolekcja ART
Nr katalog. Ilość Kolor Cena netto Cena brutto

135088 a 20 koszulek miks kolorów 25,48 31,34
135089 a 40 koszulek miks koloów 36,25 44,59
135090 a 60 koszulek miks kolorów 52,59 64,69

Kolekcja ART
Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

135091 a A4 miks kolorów 44,32 54,51
135092 a A5 miks kolorów 35,45 43,60
135093 a DL  miks kolorów 28,36 34,88

ALBUMY OFERTOWE ELBA ART 

•  Wykonane z nieprzejrzystego PP o grubości 500 μm

•  20, 40 lub 60 kieszeni o grubości 55 μm

•  Z narożnym wycięciem ułatwiającym wkładanie 
dokumentów

•  Miks kolorów: różowy, niebieski, pomarańczowy, zielony, 
biały i czarny

• Format: A4

TECZKI KOPERTOWE ELBA ART 

• Zapięcie na zatrzask

• Format: DL, A5, A4

•  ART – kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy,  różowy, 
biały i czarny

TECZKI NA DOKUMENTY ELBA ART

•  Wykonana z nieprzejrzystego PP o grubości 700 μm

•  Tecza wąska zamykana na gumkę, teczka szeroka na zatrzask

•  Etykieta opisowa na grzbiecie

•  Miks kolorów: różowy, niebieski, pomarańczowy; zielony biały 
i czarny

Kolekcja ART
Nr katalog. Grzbiet/Pojemność Kolor Cena netto Cena brutto

135082 a szeroka 24x32, 25 mm miks kolorów 25,84 31,78
135083 a szeroka 24x32, 40 mm miks kolorów 30,68 37,74
135084 a wąska A4 miks kolorów 17,43 21,44
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TECZKA SZEROKA NA DOKUMENTY ELBA URBAN
• wykonana z polipropylenu o grubości 650 mic.;

• etykieta opisowa na grzbiecie;

• zamykana na gumki w kolorze teczki;

• format A4+, 24x32 cm;

• szerokość grzbietu: 25 i 40 mm.

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

136106 a 25 mm czarny 16,98 20,89
136107 a 25 mm czerwony 16,98 20,89
136108 a 25 mm przezroczysty niebieski 16,98 20,89
136109 a 25 mm przezroczysty różowy 16,98 20,89
136110 a 40 mm czarny 20,75 25,52
136111 a 40 mm czerwony 20,75 25,52
136112 a 40 mm przezroczysty niebieski 20,75 25,52
136113 a 40 mm przezroczysty różowy 20,75 25,52

ALBUM OFERTOWY ELBA URBAN
• wykonany z polipropylenu o grubości 450 mic.;

• 20 lub 40 kieszeni o grubości 50 mic.;

• format: A4.

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

136173 a 20 kieszeni czarny 12,39 15,24
136174 a 20 kieszeni czerwony 12,39 15,24
136175 a 20 kieszeni przezroczysty niebieski 12,39 15,24
136176 a 20 kieszeni przezroczysty różowy 12,39 15,24
136177 a 40 kieszeni czarny 17,75 21,83
136178 a 40 kieszeni czerwony 17,75 21,83
136179 a 40 kieszeni przezroczysty niebieski 17,75 21,83
136180 a 40 kieszeni przezroczysty różowy 17,75 21,83

TECZKA HARMONIJKOWA ELBA URBAN
• wykonana z polipropylenu o grubości 650 mic.;

• etykieta opisowa na grzbiecie;

• etykiety opisowe do przegródek;

• zamykana na gumki w kolorze teczki;

• kieszonka na wizytówkę;

• 8 lub 13 przegródek;

• format: A4+.

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

136165 a 8 przegródek czarny 26,43 32,51
136166 a 8 przegródek czerwony 26,43 32,51
136167 a 8 przegródek przezroczysty niebieski 26,43 32,51
136168 a 8 przegródek przezroczysty różowy 26,43 32,51
136169 a 13 przegródek czarny 30,95 38,07
136170 a 13 przegródek czerwony 30,95 38,07
136171 a 13 przegródek przezroczysty niebieski 30,95 38,07
136172 a 13 przegródek przezroczysty różowy 30,95 38,07

TECZKA WĄSKA NA DOKUMENTY ELBA URBAN
• wykonana z polipropylenu o grubości 450 mic.;

• etykieta opisowa na grzbiecie;

• zamykana na gumki w kolorze teczki;

• 3 wewnętrzne skrzydła;

• format A4+, 24x32 cm;

• szerokość grzbietu: 25 mm.

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

136102 a 25 mm czarny 9,07 11,16
136103 a 25 mm czerwony 9,07 11,16
136104 a 25 mm przezroczysty niebieski 9,07 11,16
136105 a 25 mm przezroczysty różowy 9,07 11,16

ELBA Urban
Kolekcja teczek i albumów z unikalnym wzorem 
imitującym labirynt w stonowanej kolorystyce 
a jednocześnie pasującej zarówno do biura jak i domu.
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ALBUM OFERTOWY NA SPIRALI ELBA URBAN
• Wykonany z polipropylenu o grubości 450 mic.

• Na spirali, zamykany na gumkę w kolorze albumu

• 20 lub 40 koszulek o grubości 50 mic.

• Format: A4

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

136118 a 20 koszulek czarny 16,98 20,89
136119 a 20 koszulek czerwony 16,98 20,89
136120 a 20 koszulek przezroczysty niebieski 16,98 20,89
136121 a 20 koszulek przezroczysty różowy 16,98 20,89
136122 a 40 koszulek czarny 24,55 30,20
136123 a 40 koszulek czerwony 24,55 30,20
136124 a 40 koszulek przezroczysty niebieski 24,55 30,20
136125 a 40 koszulek przezroczysty różowy 24,55 30,20

TECZKA KOPERTOWA NA ZATRZASK ELBA URBAN
• Wykonana z polipropylenu o grubości 300 mic.

• Zamykana na zatrzask

• Zaokrąglone rogi

• Kolory: czarny, czerwony, pomarańczowy, zielony, niebieski

•  Kolory przezroczyste: różowy, zielony, pomarańczowy, niebieski, 

fi oletowy

• Formaty: A3, A4, A5, A6, DL

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

136155 a A3 nieprzezroczysta 31,61 38,88
136156 a A3 przezroczysta 31,77 39,08
136153 a A4 nieprzezroczysta 23,70 29,15
136154 a A4 przezroczysta 28,68 35,28
136130 a A5 nieprzezroczysta 19,32 23,76
136152 a A5 przezroczysta 21,89 26,92
136128 a A6 nieprzezroczysta 14,48 17,81
136129 a A6 przezroczysta 17,20 21,16
136126 a DL nieprzezroczysta 14,93 18,36
136127 a DL przezroczysta 17,36 21,35

TECZKA KOPERTOWA 
NA RZEP ELBA
•  Wykonana z polipropylenu 

o grubości 200 mic.

• Zamykana na rzep

•  Kolory przezroczyste: 

niebieski, fi oletowy, żółty,

pomarańczowy, limonkowy, czerwony 

• Formaty: A4, A5, A6, DL

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

136159 a A4 bezbarwna 27,39 33,69
136160 a A5 kolorowa 25,66 31,56
136161 a A5 bezbarwna 22,11 27,20
136164 a A6 kolorowa 16,32 20,07
136162 a DL kolorowa 16,93 20,82
136163 a DL bezbarwna 21,14 26,00

SKOROSZYT Z KLIPEM ELBA URBAN
• Wykonany z polipropylenu o grubości 450 mic.

• Klips zaciskowy

• Format: A4

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

136114 a czarny 9,43 11,60
136115 a czerwony 9,43 11,60
136116 a przezroczysty niebieski 9,43 11,60
136117 a przezroczysty różowy 9,43 11,60

TECZKA KOPERTOWA 
Z PERFORACJĄ NA RZEP ELBA
• Wykonana z polipropylenu 

o grubości 200 mic.

• Zamykana na rzep

• z perforacją do segregatora

•  Kolory przezroczyste: niebieski, 

fi oletowy, pomarańczowy, 

limonkowy, czerwony, żółty

• Format: A4

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

136157 a kolorowa 27,93 34,35
136158 a bezbarwna 27,93 34,35

przezroczyste

nieprzezroczyste
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TECZKA BOX
• grzbiet o szerokości 55 mm; 

• wyposażona w okienko do opisu na grzbiecie oraz okienko na wizytówkę; 

• zamykana na rzep; 

• wzmocniony uchwyt na palec.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280559 a czarny 17,91 22,03
280560 a malinowa 17,91 22,03
280561 a biały 17,91 22,03
280562 a srebrny 17,91 22,03
280599 a niebieska 17,91 22,03

ALBUM OFERTOWY
• okładka wykonana z mocnego PP o grubości 0,7 mm; 

• album prezentacyjny 40 wyposażony w kieszeń z nacię-

ciami na wizytówkę.

20 koszulek
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280539 a czarny 12,05 14,82
280540 a malinowy 12,05 14,82
280541 a biały 12,05 14,82
280542 a srebrny 12,05 14,82
280594 a niebieski 12,05 14,82
40 koszulek
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280543 a czarny 18,47 22,72
280544 a malinowy 18,47 22,72
280545 a biały 18,47 22,72
280546 a srebrny 18,47 22,72
280595 a niebieski 18,47 22,72

KOLEKCJA TAI CHI PANTA PLAST
Seria oparta na modnych motywach kwiatowych, w nowej gamie kolorystycznej dopasowanej do indywidualnych potrzeb 

klienta. Kolekcja wykonana z trwałych materiałów pozwalających na idealną ochronę przechowywanych dokumentów.

FOLDER A4 Z 6 PRZEGRODAMI
• wykonany z mocnego PP o grubości 0,7 mm;

• wyposażona w 6 kieszeni ułatwiających archiwizację;

• zapięcie na gumkę.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280547 a czarny 25,44 31,29
280548 a malinowy 25,44 31,29
280549 a biały 25,44 31,29
280550 a srebrny 25,44 31,29
280597 a niebieski 25,44 31,29

SKOROSZYT Z KLIPSEM
• przód wykonany z miękkiego, ekologicznego polipropylenu o grubości 0,18 mm; 

• twarda tylna ściana o grubości 0,4 mm; 

• wyposażony w klip zaciskowy przytrzymujący notatki; 

• pojemność: 30 kartek.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280551 a czarny 4,23 5,20
280552 a malinowy 4,23 5,20
280553 a biały 4,23 5,20
280554 a srebrny 4,23 5,20
280598 a niebieski 4,23 5,20

TECZKA KOPERTOWA A4
• wykonana z kolorowego transparentnego PP o grubości 0,18 mm; 

• wyposażona w kieszeń zapinaną na napę.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280555 a czarny 3,21 3,95
280556 a malinowa 3,21 3,95
280557 a biały 3,21 3,95
280558 a srebrny 3,21 3,95
280596 a niebieska 3,21 3,95
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SEGREGATOR LEITZ 180° WOW
Przyciągający wzrok segregator, w  intensywnych kolorach, z efektownym dwukolorowym wykończeniem. Błyszcząca, miła 

w dotyku laminowana powierzchnia nadaje wysokiej jakości wygląd. 

•  Opatentowany, unikalny mechanizm 180° umożliwiający o 50% szersze otwarcie i o 20% szybsze segregowanie doku-

mentów 

•  Szerokość grzbietu 80/50 mm, mieści 600/350 kartek A4 (80 gsm) 

•  5 lat gwarancji na mechanizm

Unikalne cechy
•  3 koszulki do przechowywania •  

podczas przenoszenia
a

•  o  
e

 

 Segregatory 
z linii Active dla 

mobilnych 
ludzi

Grzbiet 50 mm
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263347 a  biały perłowy 28,16 34,64
263348 a  różowy 28,16 34,64
263289 a  niebieski 28,16 34,64
263290 a  pomarańczowy 28,16 34,64
263291 a  zielony 28,16 34,64
264241 a turkusowy 28,16 34,64
264242 a fioletowy 28,16 34,64

Grzbiet 85 mm
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263284 a  biały perłowy 28,16 34,64
263285 a  różowy 28,16 34,64
263286 a  niebieski 28,16 34,64
263287 a  pomarańczowy 28,16 34,64
263288 a  zielony 28,16 34,64
264239 a turkusowy 28,16 34,64
264240 a fioletowy 28,16 34,64

SEGREGATOR LEITZ 180° ACTIVE STYLE
•  Innowacyjny  segregator, w nowoczesnym designie ze szczotkowanym wykończeniem, oraz srebrnymi okuciami. 

•  Opatentowany, unikalny mechanizm 180° umożliwiający o 50% szersze otwarcie i o 20% szybsze segregowanie doku-

mentów. 

•  Ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia. Wewnętrzna kieszeń do wkładania doku-

mentów, CD lub wizytówek. 

•  Zaokrąglony grzbiet i uchwyt na długopis ułatwiają użytkowanie w podróży. 

•  5 lat gwarancji na mechanizm

Grzbiet 75 mm – mieści do 500 kartek

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263992 a biały 56,88 69,96
263993 a ciemnoczerwony 56,88 69,96
263994 a seledynowy 56,88 69,96
263995 a niebieski 56,88 69,96
263996 a czarny 56,88 69,96

Grzbiet 50 mm – mieści do 350 kartek

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263997 a biały 56,88 69,96
263998 a ciemnoczerwony 56,88 69,96
263999 a seledynowy 56,88 69,96
264000 a niebieski 56,88 69,96
264001 a czarny 56,88 69,96

SEGREGATOR LEITZ 180° ACTIVE WOW
•  Innowacyjny segregator, w intensywnych kolorach, z efektownym dwukolorowym wykończeniem. Wykonany z lekkiego 

polipropylenu/polifoamu.

•  Opatentowany mechanizm 180° umożliwiający o 50% szersze otwarcie i o 20% szybsze segregowanie dokumentów. 

•  Ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia.

•  Wewnętrzna kieszeń do przechowywania dokumentów, CD i wizytówek. 

•  5 lat gwarancji na mechanizm

Grzbiet 50 mm – mieści do 350 kartek

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264137 a różowy 54,72 67,31
264138 a niebieski 54,72 67,31
264139 a pomarańczowy 54,72 67,31
264140 a turkusowy 54,72 67,31
264141 a fioletowy 54,72 67,31
264142 a zielony 54,72 67,31

Grzbiet 75 mm – mieści do 500 kartek

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264131 a różowy 54,72 67,31
264132 a niebieski 54,72 67,31
264133 a pomarańczowy 54,72 67,31
264134 a turkusowy 54,72 67,31
264135 a fioletowy 54,72 67,31
264136 a zielony 54,72 67,31
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Grzbiet 85 mm
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263765 a  niebieski 29,67 36,49
263766 a  czerwony 29,67 36,49
262843 a  żółty 29,67 36,49
262839 a  zielony 29,67 36,49
260923 a  czarny 29,67 36,49
263821 a  biały 29,67 36,49
263822 a  jasny czerwony 29,67 36,49
263823 a  jasny niebieski 29,67 36,49
263824 a  jasny zielony 29,67 36,49
263825 a  ciemny niebieski 29,67 36,49

Grzbiet 50 mm
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262841 a  żółty 29,67 36,49
262842 a  czerwony 29,67 36,49
263767 a  niebieski 29,67 36,49
262844 a  zielony 29,67 36,49
262845 a  czarny 29,67 36,49
263826 a  biały 29,67 36,49
263827 a  jasny czerwony 29,67 36,49
263828 a  jasny niebieski 29,67 36,49
263829 a  jasny zielony 29,67 36,49
263830 a  ciemny niebieski 29,67 36,49

SEGREGATOR LEITZ A4 Z MECHANIZMEM 180°
Wysokiej jakości segregator do użytku biurowego.

•  Opatentowany, unikalny mechanizm 180° 

•  Okładka z odpornego polipropylenu na zewnątrz oraz laminowanego kartonu wewnątrz 

zapewnia zwiększoną wytrzymałość 

•  Otwór na palec na grzbiecie, dwa otwory do blokady okładki i metalowe okucia na 

dolnych krawędziach zapewniają bezpieczne przechowywanie i łatwe użytkowanie 

•  Grzbiet 80/50 mm; mieści 600/350 kartek A4 

Kolory WOW
dla Twojego 

biura

Opatentowany mechanizm 180° 
•  

; 
   .

W
•  •   

.

SEGREGATOR RINGOWY LEITZ STYLE SOFTCLICK
Innowacyjny i wyjątkowy segregator ofertowy, w nowoczes-

nym designie ze szczotkowanym wykończeniem, w intrygu-

jących kolorach uzupełnionych srebrnymi okuciami. 

•  Wykonany z lekkiego materiału, polyfoamu; niezwykle 

wytrzymały, okładka z wytłoczonym wzorem.

•  Mechanizm 4-ringowy, z ringami w kształcie litery „D”.

•  Opatentowany mechanizm SoftClick ułatwiający 

otwieranie i bezpieczne zamykanie za pomocą jednego 

przycisku.

•  Wewnętrzna kieszeń do wkładania dokumentów, CD lub 

wizytówek.

•  Ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów 

podczas przenoszenia.

•  Zaokrąglony grzbiet i uchwyt na długopis ułatwiają 

użytkowanie w podróży.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264257 a biały 59,84 73,60
264258 a ciemnoczerwony 59,84 73,60
264259 a seledynowy 59,84 73,60
264260 a niebieski 59,84 73,60
264261 a czarny 59,84 73,60

SEGREGATOR RINGOWY LEITZ WOW SOFTCLICK
Innowacyjny segregator ringowy w atrakcyjnym stylu WOW. 

•  Wykonany z lekkiego polipropylenu/polifoamu, niezwykle 

trwały, okładka z wytłoczonym wzorem.

•  Mechanizm 4-ringowy, z ringami w kształcie litery „D”.

•  Wewnętrzna kieszeń do przechowywania dokumentów, 

CD i wizytówek.

•  Ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów 

podczas przenoszenia.

•  Zaokrąglony grzbiet i uchwyt na długopis ułatwiają 

użytkowanie w podróży. 

•  Opatentowany mechanizm SoftClick ułatwiający 

otwieranie i bezpieczne zamykanie za pomocą jednego 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264143 a różowy 55,51 68,28
264144 a niebieski 55,51 68,28
264145 a pomarańczowy 55,51 68,28
264146 a turkusowy 55,51 68,28
264147 a fioletowy 55,51 68,28
264148 a zielony 55,51 68,28

•  5 lat gwarancji na mechanizm 

•  Zaprojektuj i wydrukuj swoje etykiety ze strony www.esselte-easyprint.com 

•  Szerokość grzbietu 52 mm. Mieści 280 kartek A4 (80 

gsm)

•  3 lata gwarancji na mechanizm.

przycisku. 

•  Mieści 280 kartek A4 (80 gsm).

•  3 lata gwarancji na mechanizm.
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No.1 SIŁA ZAMKNIĘCIA MECHANIZMU
•  Mocniejszy mechanizm gwarantujący pewne 

otwieranie i zamykanie mechanizmu nawet 

do 10 000 razy

No.1 w STABILNOŚCI
•  Wysokiej jakości segregator zapewniający 

długotrwałe i bezproblemowe stosowanie

No.1 w JAKOŚCI WYKOŃCZENIA
•  Folia idealnie przylega do kartonu, bez 

pomarszczeń i bąbli 

•  Metalowe okucia zapewniające zwiększoną 

wytrzymałość

QZ 1376

Nowe kolory 
VIVIDA

SEGREGATOR NO.1 ESSELTE
• na grzbiecie kieszeń na wymienne etykiety służące do 

opisu zawartości;

• otwory blokujące przednią okładkę, otwór na palec na 

grzbiecie i metalowe okucia na dolnych krawędziach 

ułatwiają użytkowanie i bezpieczne przechowywanie 

dokumentów;

• grzbiet 75/50 mm; mieści 500/350 kartek A4;

• grzbiet 80 mm mieści 600 kartek (80 gsm);

• certyfi kat FSC 

• zaprojektuj i wydrukuj swoje etykiety ze strony www.

esselte-eastprint.com

www.esselte-easyprint.com

Segregator bankowy

A4 50 mm 75 mm

żółty 260015 a 260002 a

jasnoniebieski 260074 a 260072 a

jasnozielony 260075 a 260073 a

fuksja 260094 a 260079 a

czerwony 260017 a 260004 a

pomarańczowy 260018 a 260005 a

niebieski 260019 a 260006 a

zielony 260020 a 260007 a

szary 260022 a 260009 a

cena netto 16,93 16,93

cena brutto 20,82 20,82

A4 50 mm 75 mm

Vivida niebieski 263455 a 263451 a

Vivida czerwony 263456 a 263452 a

Vivida zielony 263457 a 263453 a

Vivida żółty 263458 a 263454 a

Vivida biały 260014 a 260001 a

Vivida czarny 260021 a 260008 a

cena netto 16,91 16,91

cena brutto 20,80 20,80

A5 75 mm Bankowy 75 mm

czerwony 260028 a 260033 a

niebieski 260029 a 260034 a

zielony 260030 a -

czarny 260031 a 260035 a

cena netto 15,45 20,73

cena brutto 19,00 25,50

A4 50 mm 75 mm

bordowy 260024 a 260011 a

fioletowy 260025 a 260012 a

turkusowy 260026 a 260013 a

kawowy 262570 a 262573 a

beżowy 262571 a 262574 a

Solea jasnoniebieski 260082 a 260076 a

Solea różowy 260083 a 260078 a

Solea fioletowy 260092 a 260080 a

Solea jasnopomarańczowy 260093 a 260081 a

cena netto 16,93 16,93

cena brutto 20,82 20,82

Segregator A5
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SEGREGATOR Z MECHANIZMEM EKONOMICZNYM A4 ESSELTE
• wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefi ną, wewnątrz papierem jasnoszarym;

• szerokość grzbietu 75 i 50 mm;

• dwustronna etykieta; możliwość wydrukowania przygotowanej przez siebie etykiety – szablon dostępny na 

stronie www.esselte.com/easyprint; 

• dolne krawędzie segregatora wzmocnione są niklowanymi okuciami; 

• na grzbiecie znajduje się otwór na palec.

Nr katalog. Kolor Rozmiar Cena netto Cena brutto

260526 a żółty 75 mm 10,09 12,41
260527 a czerwony 75 mm 10,09 12,41
260528 a niebieski 75 mm 10,09 12,41
260529 a zielony 75 mm 10,09 12,41
260530 a czarny 75 mm 10,09 12,41
260900 a bordowy 75 mm 10,09 12,41
260901 a fioletowy 75 mm 10,09 12,41
260902 a turkusowy 75 mm 10,09 12,41
260531 a żółty 50 mm 10,09 12,41
260532 a czerwony 50 mm 10,09 12,41
260533 a niebieski 50 mm 10,09 12,41
260534 a zielony 50 mm 10,09 12,41
260535 a czarny 50 mm 10,09 12,41
260903 a bordowy 50 mm 10,09 12,41
260904 a fioletowy 50 mm 10,09 12,41
260905 a turkusowy 50 mm 10,09 12,41

SEGREGATOR COMBI ESSELTE
• segregator A4 z mechanizmem na 4 kół ka w kształcie 

litery „D”; 

• szerokość grzbietu 4 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

260057 a czer wo ny 24,20 29,77
260058 a nie bie ski 24,20 29,77
260059 a zie lo ny 24,20 29,77
260060 a czar ny 24,20 29,77

SEGREGATOR PANORAMA ESSELTE
• format A4; 

• mechanizm na 4 kółka w kształcie litery D (30 mm); 

• kieszeń na okładce i na grzbiecie;

• grzbiet 50 mm; 

• szablon do zadruku wkładek na stronie www.esselte.

com/easyprint.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

260061 a biały 20,14 24,77
260063 a niebieski 20,14 24,77
260064 a czarny 20,14 24,77

SEGREGATOR KARTONOWY TOGO ESSELTE
• wykonany jest z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz 

papierem marmurkowym; wewnątrz papierem jasno-

szarym;

• dolne krawędzie segregatora wzmocnione są niklowany-

mi okuciami;

• na grzbiecie znajduje się otwór na palec;

• format A4, szerokość grzbietu 75 mm; 

• kolor: marmurek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

261500 a 9,59 11,80

SEGREGATOR Z MECHANIZMEM EKONOMICZNY A4 ESSELTE
• wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefi ną, wewnątrz 

papierem jasnoszarym;

• szerokość grzbietu 75 i 50 mm;

• dwustronna etykieta; 

• możliwość wydrukowania przygotowanej przez siebie etykiety – szablon 

dostępny na stronie www.esselte.com/easyprint; 

• dolne krawędzie segregatora wzmocnione są niklowanymi okuciami; 

• na grzbiecie znajduje się otwór na palec.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263845 a czerwony 17,98 22,12
263846 a niebieski 17,98 22,12
263847 a zielony 17,98 22,12
263848 a czarny 17,98 22,12
263849 a szary 17,98 22,12
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SEGREGATOR RINGOWY ESSELTE
• w żywych kolorach i w atrakcyjnym stylu VIVIDA; 

• standardowy mechanizm z ringami w kształcie koła 

zapewnia łatwe przekładanie kartek; 

• na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą do łatwego 

opisu zawartości; 

• mieści 190 kartek A4 (80 gsm); 

• certyfi kat FSC.

Kolor
Numer katalog.

A4 2 ringi

Numer katalog.

A4 4 ringi

Numer katalog.

A5 2 ringi

biały 260036 a 260046 a ---
żółty 260037 a 260047 a ---
czerwony 260039 a 260049 a 260449 a
niebieski 260040 a 260050 a 260450 a
zielony 260041 a 260051 a 260451 a
czarny 260042 a 260052 a 260452 a
szary 260043 a 260053 a ---
bordowy 260045 a 260055 a ---
Cena netto 13,89 15,16 13,73
Cena brutto 17,08 18,65 16,89

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262552 a nie bie ski 10,34 12,72
262553 a czer wo ny 10,34 12,72
262554 a zie lo ny 10,34 12,72
262555 a żół ty 10,34 12,72
262556 a czar ny 10,34 12,72

SEGREGATOR KARTONOWY RINGOWY 
Z DWOMA KÓŁKAMI ESSELTE

• kartonowy; 

• oklejony na zewnątrz koloro-

wym, wewnątrz jasnoszarym 

papierem;

• samoprzylepna etykieta na 

grzbiecie; 

• 2 kółka 25 mm; 

• grzbiet 40 mm;

• format A4.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263335 a  49x158 mm, standardowe, 10x5 szt. 38,25 47,05
263336 a  29x158 mm, standardowe, 10x8 szt. 38,25 47,05
263337 a  59x192 mm, samoprzylepne,10x4 szt. 46,20 56,83
263338 a  36x192 mm, samoprzylepne, 10x6 szt. 44,00 54,12
264713 a 30x158 mm, standardowe 9,89 12,16
264714 a 50x158, standardowe 9,89 12,16

ETYKIETY GRZBIETOWE NA SEGREGATOR 
ESSELTE
• kartonowe etykiety do samodzielnego drukowania 

w drukarce; 

• pasują do segregatorów Esselte no. 1 Power i 

ekonomicznych; 

• etykiety w dwóch wersjach: standardowej lub 

samoprzylepne; 

• kolor biały, po 10 arkuszy w opakowaniu;

• dedykowany specjalny program na stronie www. 

esselte.com/easyprint.

SEGREGATOR KARTONOWY KOLOROWY ESSELTE
• segregator A4 z mechanizmem; 

• oklejony na zewnątrz kolorowym, a wewnątrz jasnoszarym papierem; 

• samoprzylepna etykieta na grzbiecie; 

• na dolnych krawędziach metalowe okucia, na grzbiecie otwór na palec; 

• dwa otwory na przedniej okładce; 

• grzbiet 75 mm lub 50 mm.

Kolor Numer katalog. – grzbiet 75 mm Numer katalog. – grzbiet 50 mm

niebieski 262073 a 262077 a
czerwony 262074 a 262078 a
zielony 262072 a 262071 a
żółty 262075 a 262080 a
czarny 262076 a 262081 a
Cena netto 9,95 9,95
Cena brutto 12,24 12,24

SEGREGATOR RINGOWY LEITZ WOW
• mechanizm ringowy w kształcie litery „D” zapewniający większą pojemność;

• mieści do 230 kartek; 

• błyszcząca, elegancka laminowana powierzchnia nadaje wysokiej jakości wygląd; 

• szerokość grzbietu 25 mm.

Kolor 2 ringi 4 ringi

biały 263253 a 263258 a
różowy 263254 a 263259 a
niebieski 263255 a 263260 a
pomarańczowy 263256 a 263261 a
zielony 263257 a 263262 a
turkusowy 264243 a 264245 a
fioletowy 264244 a 264246 a
Cena netto 19,28 21,12
Cena brutto 23,71 25,98
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SEGREGATOR COLORPLUS
• wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz 

folią, wewnątrz wyklejka papierowa;

• klasyczny mechanizm dźwigniowy; 

• dwustronna wymienna etykieta opisowa; 

• dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną; 

• na grzbiecie znajduje się otwór na palec; 

• format A4; 

• dostępny w dwóch szerokościach grzbietu: 75 i 50 mm.

Kolor Grzbiet 75 mm Grzbiet 50 mm

czarny 259066 a 259078 a
czerwony 259067 a 259079 a
bordowy 259068 a 259080 a
niebieski 259069 a 259081 a
jasny niebieski 259070 a 259082 a
turkusowy 259071 a 259083 a
zielony 259072 a 259084 a
żółty 259073 a 259085 a
pomarańczowy 259074 a 259086 a
fioletowy 259075 a 259087 a
szary 259076 a 259088 a
biały 259077 a 259089 a
Cena netto 6,99 6,99
Cena brutto 8,60 8,60

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

132526 a biały/fioletowy 18,95 23,31
132527 a biały/różowy 18,95 23,31
132528 a biały/oliwkowy 18,95 23,31
132529 a czarny/biały 18,95 23,31
132530 a czarny/fioletowy 18,95 23,31
132531 a czarny/różowy 18,95 23,31
132532 a czarny/oliwkowy 18,95 23,31
132533 a oliwkowy/różowy 18,95 23,31
132534 a fioletowy/oliwkowy 18,95 23,31

SEGREGATOR DŹWIGNIOWY ELBA MY COLOUR
• 9 różnych wariantów kolorystycznych;

• kolorowe, wymienne, dwustronne etykiety opisowe; 

• oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PP; 

• dwa okute otwory RADO na przedniej okładce; 

• wzmocnione technologią STRONG LINE dolne krawędzie 

nie narażają mebli na porysowanie.

SEGREGATOR DŹWIGNIOWY ELBA PRO+
• mocny, nowy mechanizm dociskający; 

• oklejony z dwóch stron folią polipropylenową;

• wymienna etykieta na grzbiecie; 

• metalowe okucia na dolnych krawędziach; 

• logo tłoczone na grzbiecie.

Kolor Grzbiet 80 mm Grzbiet 50 mm

żółty 133035 a 133048 a
zielony 133036 a 133049 a
jasnoniebieski 133037 a 133050 a
jasnozielony 133038 a 133051 a
niebieski 133040 a 133053 a
pomarańczowy 133041 a 133054 a
różowy 133042 a 133055 a
czerwony 133043 a 133056 a
czarny 133044 a 133057 a
turkusowy 133045 a 133058 a
fioletowy 133046 a 133059 a
Cena netto 15,25 15,25
Cena brutto 18,76 18,76



SEGREGATORY 

DŹWIGNIOWE A4

-  wykonane z tektury pokrytej ekologiczną folią 
polipropylenową o strukturze płótna (100 μm)

- grubość kartonu: 2,1 mm
- gramatura kartonu: 1290 g/m2

- dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
-  pod mechanizmem dźwigniowym 

umieszczony jest numer kontrolny
- wzmocniony otwór na palec

- 2 lata gwarancji na mechanizm
- wymienna, obustronna etykieta grzbietowa

- wymiary: 285 x 320 x 50 mm lub 75 mm

SEGREGATORY DONAU MASTER

Kolor Grzbiet 50 mm Grzbiet 75 mm
czarny 560014 a 560001 a
czerwony 560015 a 560002 a
bordowy – 560003 a
zielony 560016 a 560004 a
niebieski 560017 a 560005 a
żółty 560018 a 560006 a
pomarańczowy – 560007 a
szary 560019 a 560008 a
ciemnoniebieski 560020 a 560009 a
granatowy 560021 a 560010 a
fi oletowy 560022 a 560011 a
turkusowy 560023 a 560012 a
jasnozielony – 560013 a
Cena netto 12,39 12,39
Cena brutto 15,24 15,24

Kolor Grzbiet 50 mm Grzbiet 75 mm
czarny 560042 a 560024 a
brązowy 560043 a 560025 a
czerwony 560044 a 560026 a
bordowy 560045 a 560027 a
zielony 560046 a 560028 a
biały 560047 a 560029 a
niebieski 560048 a 560030 a
żółty 560049 a 560031 a
pomarańczowy 560050 a 560032 a
szary 560051 a 560033 a
ciemnoniebieski 560052 a 560034 a
granatowy 560053 a 560035 a
fi oletowy 560054 a 560036 a
turkusowy 560055 a 560037 a
różowy 560056 a 560038 a
złoty – 560039 a
jasnozielony 560057 a 560040 a
miedziany 560058 a 560041 a
Cena netto 9,55 9,55
Cena brutto 11,75 11,75

SEGREGATORY DONAU PREMIUM
- wykonane z tektury obustronnie pokrytej 

ekologiczną folią polipropylenową 
o strukturze płótna (100 μm)

- grubość kartonu: 2,1 mm
- gramatura kartonu: 1290 g/m2

- dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
- pod mechanizmem dźwigniowym
umieszczony jest numer kontrolny

- wyposażone w dolną listwę wzmacniającą
- wzmocniony otwór na palec

- 2 lata gwarancji na mechanizm
- wymienna, obustronna 

etykieta grzbietowa
- wymiary: 285 x 320 
x 50 mm lub 75 mm
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SEGREGATORY 

DŹWIGNIOWE I RINGOWE

-   wykonane z utwardzonego 
kartonu z recyclingu

- grubość kartonu: 1,8 mm
- gramatura kartonu: 1080 g/m2

-  dźwignia wysokiej jakości 
z dociskaczem

-  pod mechanizmem dźwigniowym
umieszczony numer kontrolny

- wzmocniony otwór na palec
- 2 lata gwarancji na mechanizm
-  wymiary: 285 x 320 x 75 mm
-  Activ-S wyposażony w dolną

listwę wzmacniającą

SEGREGATORY 
KARTNOWE DONAU ARCHIV

-  wykonane z tektury o grubości 1,9 
mm i gramaturze 1170 g/m2

-  pokryte ekologiczną folią polipropy-
lenową o strukturze płótna (100 μm)

-  2 lub 4-pierścieniowy 
mechanizm w kształcie litery O

- średnica pierścieni: 25 mm
-  wymienna, obustronna 

etykieta grzbietowa
- wymiary: 40 x 320 x 262 mm
- 2 lata gwarancji na mechanizm

SEGREGATORY 
RINGOWE DONAU PP A4/40

- samoprzylepne lub wsuwane (dwustronne)
-  przeznaczone do segregatorów o grzbiecie 50 mm lub 75 mm

ETYKIETY
DONAU

 NA SEGREGATORY

-  dźwignia wysokiej jakości 
z dociskaczem

- samoprzylepne lub wsuwane (dw
-  przeznaczone do segregatorów o

N

ORY

2-ringowe

4-ringowe

-  wykonane z tektury o grubości
1,9 mm i gramaturze 1170 g/m2

-  pokryte ekologiczną folią polipropy-
lenową o strukturze płótna (100 μm)

- wymiary: 35 x 320 x 265 mm

-  2 lub 4-pierścieniowy mechanizm 
w kształcie litery O

- średnica pierścieni: 20 mm
- 2 lata gwarancji na mechanizm

SEGREGATORY 
RINGOWE DONAU PP A4/35

Kolor Grzbiet 2-ringowe Cena netto Cena brutto

czarny

35 mm

560063 a 8,93 10,98
czerwony 560064 a 8,93 10,98
zielony 560065 a 8,93 10,98
niebieski 560066 a 8,93 10,98
żółty 560067 a 8,93 10,98
granatowy 560068 a 8,93 10,98

Kolor Grzbiet 2-ringowe Cena netto Cena brutto

czarny

40 mm

560070 a 9,52 11,71
czerwony 560071 a 9,52 11,71
zielony 560072 a 9,52 11,71
niebieski 560073 a 9,52 11,71

Kolor Grzbiet ARCHIV Cena netto Cena brutto

szary 75 mm 560061 a 7,70 9,47

Nr katalog. Kolor Rodzaj Rozmiar Opakowanie Cena netto Cena brutto

560092 a biały wąskie samoprzylepne 33 x 153 mm

20 szt.

21,91 26,95
560093 a biały szerokie samoprzylepne 54 x 153 mm 21,91 26,95
560094 a biały wąskie wsuwane 28 x 153 mm 18,34 22,56
560095 a biały szerokie wsuwane 48 x 153 mm 18,34 22,56

-  wykonane z tektury pokrytej ekolo-
giczną folią polipropylenową 
o strukturze płótna (100 μm)

- grubość kartonu: 2,1 mm
- gramatura kartonu: 1290 g/m2

-  dźwignia z dociskaczem

-  pod mechanizmem dźwigniowym
umieszczony numer kontrolny

- wzmocniony otwór na palec
- 2 lata gwarancji na mechanizm
-  wymienna etykieta grzbietowa
- wymiary: 225 x 235 x 75 mm

SEGREGATORY DONAU MASTER A5

Nr katalog. Kolor Grzbiet Cena netto Cena brutto
560085 a czarny

75 mm

10,61 13,05
560086 a czerwony 10,61 13,05
560087 a zielony 10,61 13,05
560088 a niebieski 10,61 13,05
560089 a żółty 10,61 13,05
560090 a ciemnoniebieski 10,61 13,05
560091 a granatowy 10,61 13,05

2-ringowe

4-ringowe
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SEGREGATOR DŹWIGNIOWY BANTEX CLASSIC
• mocny mechanizm dociskający; 

• oklejony na zewnątrz folią, wewnątrz wyklejka papierowa; 

• dwustronna wymienna etykieta opisowa, w kolorze segregatora; 

• dwa okute otwory „Rado” na przedniej okładce;

• dolne krawędzie wzmocnione metalową szyną.

Kolor Grzbiet 75 mm Grzbiet 50 mm

granatowy 131988 a 131995a
niebieski 131993 a 132001a
żółty 131990 a 131997a
zielony 131989 a 131996a
czarny 133005 a 132000a
czerwony 131992 a 131999a
Cena netto 8,61 8,61
Cena brutto 10,59 10,59

SEGREGATOR DŹWIGNIOWY XXL BANTEX
• wykonany z PP, z papierową wyklejką wewnątrz; 

• dwustronna wymienna etykieta na grzbiecie w kolorze segregatora; 

• okuty otwór na palec; 

• dolne krawędzie segregatora wzmocnione są metalowymi szynami;

• szerszy grzbiet i mechanizm zapewniają większą o 15% pojemność segregatora.

SEGREGATOR EKOLOGICZNY XXL A4/8
1046, szerokość grzbietu 8 cm
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

130329 a granatowy 10,86 13,36
130330 a szary 10,86 13,36
130331 a żółty 10,86 13,36
130332 a biały 10,86 13,36
130333 a czerwony 10,86 13,36
130334 a czarny 10,86 13,36
130335 a jasnozielony 10,86 13,36
130336 a jasnoniebieski 10,86 13,36
130337 a fioletowy 10,86 13,36
130338 a turkusowy 10,86 13,36
131719 a antracytowy 10,86 13,36
131648 a bordowy 10,86 13,36

SEGREGATOR EKOLOGICZNY A4/5
1047, szerokość grzbietu 5 cm.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

130339 a granatowy 10,86 13,36
130340 a szary 10,86 13,36
130341 a żółty 10,86 13,36
130342 a biały 10,86 13,36
130343 a czerwony 10,86 13,36
130344 a czarny 10,86 13,36
130345 a jasnozielony 10,86 13,36
130346 a jasnoniebieski 10,86 13,36
130347 a fioletowy 10,86 13,36
130348 a turkusowy 10,86 13,36
131720 a antracytowy 10,86 13,36
131721 a bordowy 10,86 13,36

SEGREGATOR RINGOWY ELBA
• oklejony na zewnątrz i wewnątrz folią PVC; 

• dwustronna wymienna etykieta opisowa; 

• ringowy mechanizm w kształcie litery D o wysokości 30 mm; 

• szerokość grzbietu 5,5 cm; 

• format A3; 

• pojemność do 400 kartek;

• kolor czarny.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132554 a poziomy 63,68 78,33
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Kolor Grzbiet 75 mm Grzbiet 50 mm

czerwony 680133 a 680152 a
czarny 680134 a 680153 a
niebieski 680135 a 680154 a
fioletowy 680136 a 680155 a
turkusowy 680137 a 680156 a
zielony 680138 a 680157 a
biały 680139 a 680158 a
żółty 680140 a 680159 a
popielaty 680141 a 680160 a
pastelowy różowy 680142 a 680161 a
różowy 680143 a 680162 a
pastelowy błękitny 680144 a 680163 a
waniliowy 680145 a 680164 a
kakaowy 680146 a 680165 a
jasnozielony 680147 a 680166 a
pomarańczowy 680148 a 680167 a
bordowy 680149 a 680168 a
jasnoniebieski 680150 a 680169 a
czekoladowy 680151 a 680170 a
Cena netto 7,40 7,40
Cena brutto 9,10 9,10

SEGREGATOR DŹWIGNIOWY FCK VAUPE
• wykonany z twardej 2 mm tektury; 

• przeznaczony do formatu A4;

• wyposażony w praktyczny, wysokiej klasy mechanizm dźwigniowy; 

• szerokość grzbietu 50 lub 75 mm;

• oklejony folią polipropylenową z połyskiem, oklejka posiada wytłoczona fakturę lnu; 

• wnętrze segregatora pokryte odpornym na zabrudzenia papierem UWS; 

• dolne krawędzie zostały dodatkowo wzmocnione metalowymi okuciami; 

• posiada okuty otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki, oraz funkcjonalne „łezki” na przedniej 

okładce zapobiegające niepotrzebnemu otwieraniu się segregatora.

Kolor grzbiet 75 mm grzbiet 50 mm

czerwony 680171 a 680176 a
czarny 680172 a 680177 a
niebieski 680173 a 680178 a
zielony 680174 a 680179 a
żółty 680175 a 680180 a
fioletowy 680229 a 680234 a
popielaty 680230 a 680235 a
pomarańczowy 680231 a 680236 a
bordowy 680232 a 680237 a
jasnoniebieski 680233 a 680238 a
turkusowy 680256 a 680261 a
biały 680257 a 680262 a
różowy 680258 a 680263 a
granatowy 680259 a 680264 a
błękitny 680260 a 680265 a
Cena netto 7,49 7,49
Cena brutto 9,21 9,21

SEGREGATOR RINGOWY A4/4 VAUPE
• wykonany z twardej 1,8 mm tektury; 

• wyposażony w praktyczny, wysokiej klasy mechanizm 

ringowy o wysokości 25mm na 2 lub 4 ringi; 

• przeznaczony do formatu A4; 

• grzbiet o szerokości 40 mm; 

• oklejony folią polipropylenową z połyskiem, oklejka 

posiada wytłoczona fakturę lnu; 

• wnętrze segregatora pokryte odpornym na zabrudzenia 

papierem UWS;

• posiada wymienną etykietę do opisu.

Kolor 2 ringi 4 ringi

czerwony 680181 a 680192 a
czarny 680013 a 680193 a
niebieski 680182 a 680194 a
fioletowy 680183 a 680195 a
turkusowy 680184 a 680196 a
zielony 680185 a 680197 a
żółty 680186 a 680198 a
popielaty 680187 a 680199 a
różowy 680188 a 680200 a
jasnozielony 680189 a 680201 a
pomarańczowy 680190 a 680202 a
jasnoniebieski 680191 a 680203 a
Cena netto 8,65 9,60
Cena brutto 10,64 11,81

Kolor 2 ringi 4 ringi

czerwony 680204 a 680212 a
czarny 680205 a 680213 a
niebieski 680206 a 680214 a
fioletowy 680207 a 680215 a
turkusowy 680208 a 680216 a
zielony 680209 a 680217 a
żółty 680210 a 680218 a
popielaty 680211 a 680219 a
pomarańczowy 680239 a 680240 a
Cena netto 8,05 9,12
Cena brutto 9,90 11,22

SEGREGATOR RINGOWY A4/2 VAUPE
• wykonany z twardej 1,8 mm tektury;

• wyposażony w praktyczny, wysokiej klasy 

mechanizm ringowy o wysokości 16 mm 

na 2 lub 4 ringi; 

• przeznaczony do formatu A4; 

• grzbiet o szerokości 25 mm;

• oklejony folią polipropylenową; 

• wnętrze segregatora pokryte odpornym na 

zabrudzenia papierem UWS.

SEGREGATOR BIZNES VAUPE
• wykonany z twardej 2 mm tektury; 

• przeznaczony do formatu A4;

• wyposażony w praktyczny, wysokiej klasy mechanizm dźwigniowy; 

• szerokość grzbietu 50 lub 75 mm;

• oklejony matową folią polipropylenową;

• posiada okuty otwór na palec ułatwiający wyjmowanie segregatora z półki, oraz funkcjonalne „łezki” na przedniej 

okładce zapobiegające niepotrzebnemu otwieraniu się segregatora;

• wzmocniony metalowymi okuciami dolnej krawędzi.
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SEGREGATOR MARMUREK 
VAUPE
• ekologiczny segregator wyko-

nany z twardej 2 mm tektury, 

wyposażony w mechanizm 

dźwigniowy;

• przeznaczony do formatu A4; 

• szerokość grzbietu 50 lub 

75mm; 

• pokryty oklejką papierową w 

czarno –beżowy marmurek; 

• posiada samoprzylepną 

etykietę do opisu.

Nr katalog. Grzbiet/rodzaj Cena netto Cena brutto

680220 a grzbiet 75 mm, okuty 6,49 7,98
680222 a grzbiet 50 mm, okuty 6,49 7,98
680221 a grzbiet 75 mm, bez okuć 6,33 7,79
680223 a grzbiet 50 mm, bez okuć 6,33 7,79

SEGREGATOR TJ ECO VAUPE
• wykonany z twardej 2 mm tektury jasnej, niepowlekany; 

• szerokość grzbietu 50, 75 lub 80 mm; 

• mechanizm dźwigniowy z dociskiem; 

• metalowe oczko grzbietowe; 

• metalowe okucia owalne na przedniej okładce; 

• samoprzylepna etykieta do opisu; 

• do formatu A3, A4 i A5.

Nr katalog. Format/szerokość grzbietu Cena netto Cena brutto

680224 a A3/80 mm 32,88 40,44
680225 a A5/75 mm 7,44 9,15
680254 a A4/75 mm 6,33 7,79
680255 a A4/50 mm 6,33 7,79

TJ ECO VAUPE
d j 2 t kt j j i l k

SERIA EKOLOGICZNA ELBA 2ND LIFE
• ekologiczna seria 2nd Life w 100% pochodząca z 

recyklingu; 

• w skład kolekcji wchodzą: segregator ringowy, album 

ofertowy oraz teczka z gumką;

• produkty występują w czterech kolorach: białym, niebie-

skim, zielonym i fi oletowym.

SEGREGATOR RINGOWY
• format A4+; 

• szerokość grzbietu: 20 i 40 mm;

• 4 ringi typu O o średnicy 15/ 30 mm; 

• Wykonany z przejrzystego PP o grubości 800μ; 

• pojemność do 100/ 250 kartek; 

• etykieta opisowa na grzbiecie.

Nr katalog. Szerokość grzbietu Cena netto Cena brutto

133029 a 20 14,16 17,42
133028 a 40 22,57 27,76

ALBUM OFERTOWY
• format A4; 

• w środku 20 / 40 kieszeni z PP o grubości 55μ z naroż-

nym wycięciem ułatwiającym wkładanie dokumentów; 

• wykonany z przejrzystego PP o grubości 500μ

Nr katalog. Ilość koszulek Cena netto Cena brutto

133030 a 20 14,95 18,39
133031 a 40 22,41 27,56

TECZKA Z GUMKĄ
• wykonana z przejrzystego PP o grubości 500μ; 

• 3 wewnętrzne skrzydła i etykieta opisowa na grzbiecie;

• zamykana na czarne gumki; 

• teczka w formacie 24 x 32 cm posiada grzbiet o 

szerokości 25 mm.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

133033 a A4 12,95 15,93
133032 a 24 x 32 cm 21,23 26,11
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Kolor Grzbiet 2,5 cm Grzbiet 4 cm Grzbiet 4,5 cm Grzbiet 5,5 cm Grzbiet 6,5 cm Grzbiet 8,5 cm

czarny 180114 a 180124 a 180134 a 180144 a 180154 a 180164 a
granatowy 180115 a 180125 a 180135 a 180145 a 180155 a 180165 a
niebieski 180116 a 180126 a 180136 a 180146 a 180156 a 180166 a
jasnozielony 180117 a 180127 a 180137 a 180147 a 180157 a 180167 a
ciemnozielony 180118 a 180128 a 180138 a 180148 a 180158 a 180168 a
czerwony 180119 a 180129 a 180139 a 180149 a 180159 a 180169 a
bordowy 180120 a 180130 a 180140 a 180150 a 180160 a 180170 a
szary 180121 a 180131 a 180141 a 180151 a 180161 a 180171 a
żółty 180122 a 180132 a 180142 a 180152 a 180162 a 180172 a
biały 180123 a 180133 a 180143 a 180153 a 180163 a 180173 a
Cena netto 15,32 15,89 16,55 17,37 18,93 23,10
Cena brutto 18,84 19,54 20,36 21,37 23,28 28,41

SEGREGATOR OFERTOWY PANORAMA BIURFOL
• wykonany z wysokiej jakości folii PCV z przezroczystymi kieszeniami na przedniej okładce i grzbiecie,

• wyposażony w mechanizm 4-ringowy; 

• produkowany jest w kilku wersjach różniących się szerokością grzbietu: 2,5 cm, 4 cm, 4,5 cm, 5,5 cm, 6,5 

cm, 8,5 cm.

SEGREGATOR HERLITZ Q.FILE STANDARD
• okładka wykonana z tektury powlekanej okleiną PP; 

• posiada klasyczny mechanizm dźwigniowy i listwę 

zaciskową; 

• satynowana okleina wewnętrzna w kolorze szarym; 

• wymienna etykieta grzbietowa, wtapiana kieszeń; 

• stabilizujące okucia dolne i metalowa oprawa oczek 

chwytnych;

• format A4.

Kolor Grzbiet 8 cm Grzbiet 5 cm

czarny 060517 a 060527 a
biały 060518 a 060528 a
niebieski 060519 a 060529 a
czerwony 060520 a 060530 a
zielony 060521 a 060531 a
żółty 060522 a 060532 a
popielaty 060523 a 060533 a
turkusowy 060524 a 060534 a
aqua 060525 a 060535 a
pomarańczowy 060526 a 060536 a
jagodowy 061121 a 061122 a
Cena netto 10,45 10,45
Cena brutto 12,85 12,85

SEGREGATOR OFERTOWY PANORAMA ESSELTE
segregator ofertowy ze skóropodobnym tłoczeniem, laminowany po obu stronach przyjazną 

dla środowiska folią polipropylenową (PP), zgrzewaną na krawędziach dla uzyskania gładkiej 

powierzchni, bez pęcherzyków powietrza i pofałdowań;

mechanizm 4-ringowy w kształcie litery „D”;

2 kieszenie na zewnętrznych okładkach do wsunięcia spersonalizowanych projektów.

Nr katalog. Grzbiet Kolor Cena netto Cena brutto

263962 a 63 mm biały 21,14 26,00
264676 a 63 mm niebieski 21,14 26,00
264779 a 77 mm biały 24,02 29,54
264780 a 86 mm biały 27,45 33,76

Nr katalog. Grzbiet Cena netto Cena brutto

264777 a 37 mm 25,74 31,66
263965 a 44 mm 26,37 32,44
264778 a 50 mm 28,47 35,02
263966 a 77 mm 35,91 44,17

• uniwersalny segregator ofertowy 

w formacie A4 Maxi odpowiedni dla 

dokumentów przechowywanych w ko-

szulkach;

• laminowany po obu stronach przyjazną 

dla środowiska folią polipropylenową 

(PP) ze skóropodobnym tłoczeniem, 

zgrzewaną na krawędziach dla uzyskania 

gładkiej powierzchni bez pęcherzyków 

powietrza i pofałdowań;

• mechanizm 4-ringowy, z ringami 

w kształcie litery „D”;

• 3 kieszenie zewnętrzne służące do per-

sonalizacji, 3 kieszenie wewnętrzne do 

przechowywania luźnych dokumentów;

• certyfi kat FSC®;

• kolor biały.

SEGREGATOR OFERTOWY 
PANORAMA STANDARD LEITZ
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WPINKI DO SEGREGATORÓW
• zastosowanie: wpinanie laminowa-

nych arkuszy, wpinanie oprawianych 

grzbietami przeźroczy lub zdjęć, 

dokładanie wizytówek, wpięcie 

dokumentów, które nie pasują do 

standardowych „koszulek“; 

• dziurkowane – do plików oprawio-

nych;

• bindownicą; 

• samoprzylepne np. do zalaminowanych dokumentów lub termookładek; 

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

080588 a dziurkowane 68,41 84,14
080589 a samoprzylepne 68,41 84,14

LISTWY DO ARCHIWIZACJI 3L
• samoprzylepne, przezroczyste listwy do mocowania dokumentów; 

• uniwersalna perforacja pozwala na wpięcie do każdego segregatora; 

• produkt dostosowany do dokumentów w formacie A4 i A5.

Nr katalog. Format Opakowanie Cena netto Cena brutto

030452 a A5 50 szt. 35,95 44,22
030453 a A4 25 szt. 33,81 41,59
030454 a A4 50 szt. 50,19 61,73

LISTWA SAMOPRZYLEPNA Q-CONNECT
• wykonana z odpornego na pęknięcia poliestru;

• przejrzysta część samoprzylepna;

• część do wpinania z uniwersalną perforacją;

• idealna do zastosowania dla dokumentów lub katalogów przechowywanych w segrega-

torach;

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

561126 a A5 20,61 25,35
561127 a A4 37,34 45,93

PRZEKŁADKI PLASTIKOWE DO NADRUKU 
LEITZ
• przekładki do wielokrotnego użytku z kartą do 

indywidualnego zadruku na komputerze;

• bardzo wytrzymałe, PP;

• możliwość wydruku spisu treści z komputera 

za pośrednictwem formularza umieszczonego 

na stronie: www.leitz.com/easyprint;

• format A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

264752 a 1-31 24,44 30,06

PRZEKŁADKI PLASTIKOWE DO NADRUKU LEITZ STYLE
• przekładki do wielokrotnego użytku, bardzo wytrzymałe, w wyrafi nowanej kolorystyce;

• z kartą do indywidualnego zadruku na komputerze;

• format A4 Maxi pozwala na szybki dostęp do dokumentów, nawet w przypadku przecho-

wywania ich w koszulkach;

• multiperforacja umożliwiająca wpinanie do segregatora.

• możliwość wydruku spisu treści z komputera za pośrednictwem formularza umieszczo-

nego na stronie: www.leitz.com/easyprint.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

264756 a 1-5 20,30 24,97
264757 a 1-6 23,23 28,57
264753 a 1-10 30,00 36,90
264754 a 1-12 35,49 43,65
264755 a 1-20 42,65 52,46

PRZEKŁADKI KARTONOWE LEITZ
• gładkie; 

• gramatura 160 g/m²; 

• indeksy i perforacja wzmocnione folią; 

• karta informacyjno-opisowa; 

• format A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

261346 a 5 ko lo rów 12,23 15,04
261347 a 10 ko lo rów 19,48 23,96



ARCHIWIZACJA I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW 11

413

przekładki

PRZEKŁADKI DO NADRUKU LEITZ 
WOW
• przezroczyste PP; 

• format A4 Maxi;

• z kartą do indywidualnego nadruku na 

komputerze; 

• format A4+ pozwala na szybki dostęp do 

dokumentów;

• multiperforacja umożliwiająca wpinanie 

do segregatora;

• możliwość wydruku spisu treści z 

komputera za pośrednictwem formularza 

umieszczonego na stronie: www.leitz.

com/easyprint.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

263722 a 1-5 20,30 24,97
263723 a 1-6 23,26 28,61
263724 a 1-10 30,00 36,90
263725 a 1-12 35,51 43,68
264758 a 1-20 42,65 52,46

PRZEKŁADKI PLASTIKOWE SZARE ESSELTE
• przekładki w kolorze szarym;

• wierzchnia karta z wydzielonymi, dużymi powierzchniami na opisy;

• format A4+ pozwala na szybki dostęp do dokumentów, nawet w przypadku przechowy-

wania ich w koszulkach;

• wzmocniony perforowany pasek na karcie opisowo-informacyjnej;

• multiperforacja umożliwiająca wpinanie do segregatora.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

264672 a 1-12 9,09 11,18
264350 a 1-20 12,00 14,76
264673 a 1-31 20,59 25,33

PRZEKŁADKI KARTONOWE Z KARTĄ OPISOWĄ MYLAR ESSELTE
• mocne, wytrzymałe przekładki, z wzmocnieniem z folii Mylar;

• utrzymane w żywej tonacji kolorystycznej;

• wierzchnia karta z wydzielonymi, dużymi powierzchniami na opisy;

• karton o gramaturze 160 gsm;

• format A4;

• wzmocniony perforowany pasek na karcie opisowo-informacyjnej;

• multiperforacja umożliwiająca wpinanie do segregatora.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

264760 a 6 kart 8,84 10,87
264759 a 12 kart 14,16 17,42

PRZEKŁADKI PLASTIKOWE MULTICOLOR MAXI ESSELTE
• wykonane ze sztywnego PP o bajecznych odcieniach kolorystycznych (opalizujący fi olet, 

stonowany róż, turkus i efektowne odcienie szarości); 

• lekko przezroczyste karty, z kartą informacyjno--opisową, której pasek z perforacją jest 

wzmocniony folią; 

• multiperforowane – pasują do każdego segregatora; 

• format A4 MAXI, umożliwia segregowanie dokumentów w koszulkach.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

263002 a 6 kart 21,16 26,03
263003 a 12 kart 34,70 42,68

PRZEKŁADKI Z MOŻLIWOŚCIĄ NADRUKOWYWANIA TEKSTU NA KARTĘ OPISOWĄ 
ESSELTE
• wykonane z grubego i sztywnego PP (karta 350 mic; przekładki 300 mic);

• przezroczysta, plastikowa karta opisowa;

• pod kartę opisową wkładasz zadrukowaną według schematu kartkę A4; 

• szablon do zadrukowania kartki dostępny jest na stronie www.esselte.com/easyprint; 

• format A4 Ma xi (305 x 245 mm).

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

262676 a 1-5 19,95 24,54
262677 a 1-6 22,84 28,09
262678 a 1-10 29,48 36,26
262679 a 1-12 34,89 42,91

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

262592 a 1-5 10,48 12,89
262593 a 1-10 15,11 18,59
262594 a 1-12 17,82 21,92
262595 a 1-31 32,91 40,48

• w formacie A4 Ma xi (297 x 245 mm); 

• laminowana z dwóch stron karta 

informacyjna; 

• można po niej pisać i wielokrotnie 

korygować napisany tekst, używając do 

ścierania tekstu

• plastikowej gumki (do opisywania 

zalecamy używania permanentnych 

cienkopisów, markerów lub długopisów 

kulkowych);

• laminowane, kolorowe indeksy.

PRZEKŁADKI KARTONOWE MYLAR Z LAMINOWANĄ KARTĄ OPISOWĄ ESSELTE
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PRZEKŁADKI KARTONOWE ESSELTE
• funkcjonalne przekładki ze sztywnego kartonu;

• karta do spisu treści; 

• uniwersalna perforacja brzegu pasuje do każdego 

segregatora;

• w 5 kolorach;

• gładkie;

• format A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

261343 a 10 kart 8,00 9,84
261344 a 5 kart 4,86 5,98
262691 a 12 kart 8,86 10,90

PRZEKŁADKI KARTONOWE MYLAR ESSELTE
• z grubego, białego kartonu 160 g/m²; 

• specjalnie wzmocnione, kolorowe wypustki indeksowe; 

• wzmocniony, perforowany pasek na karcie informacyjno -opisowej; 

• multiperforacja pasująca do każdego segregatora; 

• format A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

261348 a 1-5 8,91 10,96
261349 a 1-10 12,84 15,79
261350 a 1-12 15,32 18,84
261351 a 1-20 21,86 26,89
261352 a 1-31 28,18 34,66
261353 a A -Z 21,86 26,89

PRZEKŁADKI PLASTIKOWE PP A4/A4 MAXI ESSELTE
• uniwersalna perforacja brzegu; 

• w 5 kolorach; 

• karta do spisu treści; 

• gładkie; w przekładkach MAXI dokumenty przechowywa-

ne w koszulkach nie zasłaniają ich indeksów.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

260089 a A5/5 5,91 7,27
260087 a A4/5 5,59 6,88
260088 a A4/10 9,98 12,28
262680 a A4/12 10,82 13,31
262681 a A4/20 17,00 20,91
260090 a A4 MAXI/5 8,32 10,23
260091 a A4 MAXI/10 12,73 15,66

Przekładki numeryczne A4
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

262682 a 1-5 5,70 7,01
262683 a 1-6 6,30 7,75
262684 a 1-10 8,00 9,84
262685 a 1-12 8,48 10,43
262686 a 1-31 18,66 22,95
262687 a 1-54 30,30 37,27
262688 a 12 miesięcy 12,11 14,90
Przekładki alfabetyczne A4
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

262689 a A-Z 12,59 15,49
262690 a A-Z A4 MAXI 14,77 18,17

PRZEKŁADKI KARTONOWE 1/3 A4 ESSELTE
• przeznaczone do najprostszego segregowania doku-

mentów; 

• wykonane z grubego ekologicznego kartonu 190 gsm; 

• format 1/3 A4; 

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263773 a żółte 11,68 14,37
263774 a czerwone 11,68 14,37
263775 a niebieskie 11,68 14,37
263776 a zielone 11,68 14,37
264345 a pomarańczowe 11,68 14,37
264348 a mix kolorów 11,68 14,37
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PRZEKŁADKI KARTONOWE Z KOLOROWYMI 
INDEKSAMI Z NADRUKIEM MYLAR ELBA
• wykonane z grubego białego kartonu 160 g/m²;

• kolorowe indeksy wzmacniane przez laminowanie;

• uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w 

każdym segregatorze;

• w komplecie dodatkowa strona informacyjno-opisowa; 

• format A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132252 a  1-12 13,39 16,47
132253 a  1-31 24,84 30,55
132254 a A-Z 21,59 26,56

PRZEKŁADKI KARTONOWE Z KOLOROWYMI 
INDEKSAMI MYLAR ELBA
• wykonane z grubego białego kartonu 160 g/m²; 

• kolorowe indeksy wzmacniane przez laminowanie;

• uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w 

każdym segregatorze; 

• w komplecie dodatkowa strona informacyjno-opisowa.

Format A4
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132255 a  6 kart 8,52 10,48
132256 a  12 kart 12,32 15,15
Format A4+
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132257 a  6 kart 9,39 11,55
132258 a  12 kart 13,39 16,47

PRZEKŁADKI Z KOLOROWEGO PP 
Z NADRUKOWANYMI INDEKSAMI ELBA
• wykonane z kolorowego, mocnego i elastycznego 

plastiku; 

• indeks z nadrukiem w kolorze strony;

• uniwersalna perforacja pozwala użyć przekładek w 

każdym segregatorze; 

• format A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132305 a  1-12 11,73 14,43
132306 a  A-Z 18,20 22,39
132307 a  1-31 28,07 34,53

PRZEKŁADKI INDEKSUJĄCE KARTONOWE 1/3 A4 ELBA
• wykonane z wytrzymałego kolorowego kartonu; 

• długość MAXI zabezpiecza dodatkowe miejsce na opisy; 

• w opakowaniu 100 sztuk; 

• format 10,5 x 24 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131784 a  żółte 10,09 12,41
131785 a  niebieskie 10,09 12,41
131787 a  zielone 10,09 12,41
132294 a  różowe 10,09 12,41

PRZEKŁADKI Z KOLOROWEGO PP ELBA
• wykonane z kolorowego, mocnego i elastycznego PP; 

• uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze; 

• w komplecie dodatkowa strona informacyjno – opisowa; 

• dodatkowe wzmocnienie perforacji strony opisowej Strong Line; 

• możliwość personalizacji za pomocą aplikacji www.elbaprint.com; format: A4, A4+.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132581 a A4 10 kart 9,66 11,88
130176 a  A4 20 kart 17,52 21,55
132300 a  A4+ 5 kart 9,00 11,07
132304 a  A4+ 12 kart 9,82 12,08
132302 a A4+ 10 kart 8,91 10,96
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SAMOPRZYLEPNE PRZEKŁADKI INDEKSUJĄCE ELBA
• transparentne samoprzylepne naklejki indeksujące PP z kolorowymi brzegami

• łączące funkcjonalność karteczek post-it z samoprzylepnymi przekładkami;

• dzięki ergonomicznym zaczepom naklejki mogą być używane zarówno w kołonotatni-

kach,

• w segregatorach ringowych, jak i w postaci zakładki; 

• idealne do użycia w notebookach i kalendarzach; 

• opakowanie zawiera 50 naklejek w 5 kolorach: limonka, pomarańczowy, niebieski, 

fi oletowy i bordo.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

132521 a 21,68 26,67

PRZEKŁADKI KARTONOWE Z PERFORACJĄ STRONG LINE NUMERYCZNE ELBA
• z perforacją Strong Line numeryczne Elba wykonane z mocnego i elastycznego polipropylenu

• 120μ w kolorze białym; 

• uniwersalna europerforacja pozwoli na użycie przekładek w każdym segregatorze, a dodatkowa strona informacyjno-

-opisowa zapewni możliwość opisania produktu

• specjalne wzmocnienie perforacji strony opisowej Strong Line podniesie trwałość i odporność na zniszczenia produktu; 

• atutem jest możliwość personalizacji za pomocą aplikacji ww.elbaprint.com.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132744 a 1-10 8,75 10,76
132745 a 1-12 8,95 11,01
132746 a 1-15 10,00 12,30
132748 a 1-31 20,32 24,99
132749 a A-Z 11,25 13,84

PRZEKŁADKI DO BINDOWANIA ELBA FOR BUSINESS
• nieperforowane przekładki nadające się do zbindowania wraz z dokumentem;

• posiadają charakterystyczny i profesjonalny wygląd; 

• sprzedawane w komplecie z przednią i tylną okładką w formacie A4; 

• odporne na zniszczenia nawet przy codziennym użytkowaniu; 

• możliwość nadrukowania informacji na indeksach.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132525 a 5 kart 17,45 21,46

ANIA ELBA FOR BUSINESS

PRZEKŁADKI KARTONOWE Z KOLOROWYMI INDEKSAMI ELBA
• wykonane z kolorowego kartonu; 

• indeks w kolorze strony; 

• uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze; 

• format A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

130444 a  5 kart 5,32 6,54
130446 a  10 kart 8,86 10,90

PRZEKŁADKI KOLOROWE PP MAXI Z NADRUKOWANYMI INDEKSAMI ELBA
• wykonane z mocnego, elastycznego, kolorowego PP; 

• uniwersalna perforacja umożliwia wpięcie do każdego segregatora; trwałe i odporne na 

zanieczyszczenie;

• możliwość personalizacji za pomocą aplikacji www.elbaprint.com;

• format: A4+.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132577 a 1-10 7,61 9,36
132578 a 1-12 10,39 12,78
132579 a 1-31 28,73 35,34
132580 a A-Z 15,16 18,65
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PPRZEKŁADKI KARTONOWE 1/3 A4 DONAU
• wykonane z kartonu o gramaturze 190 gsm; 

• do wpinania w pionie oraz w poziomie; 

• dziurkowanie: 4 (dziurki w odstępie 80 mm); 

• rozmiar przekładki: 235x105 mm; 

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560108 a czerwone 13,77 16,94
560109 a zielone 13,77 16,94
560110 a białe 13,77 16,94
560111 a niebieskie 13,77 16,94
560112 a żółte 13,77 16,94
560113 a pomarańczowe 13,77 16,94
560114 a szare 13,77 16,94
560115 a jasnoróżowe 13,77 16,94
560116 a mix kolorów 13,77 16,94

PRZEKŁADKI INDEKSUJĄCE GRAND
• materiał: polipropylen; 

• 5 lub 10 kolorowych przekładek; 

• format A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

020754 a 5 kart 3,65 4,49
020755 a 10 kart 7,00 8,61

PRZEKŁADKI KARTONOWE Q-CONNECT MYLAR
• wykonane z białego kartonu o gramaturze 170 gsm; 

• plastikowy, kolorowy indeks pokryty folią MYLAR; 

• pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze białym;

• dziurkowanie: 11 (ze wzmocnionym obszarem europerforacji); 

• format A4;

• mix kolorów.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

560102 a 1-5 6,05 7,44
560103 a 1-10 9,48 11,66
560104 a 1-12 10,64 13,09
560105 a 1-20 18,66 22,95
560106 a 1-31 24,41 30,02
560107 a A-Z 21,27 26,16

PRZEKŁADKI PP DONAU
• wykonane z ekologicznego polipropylenu o grubości 120 μm; 

• pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze białym; 

• dziurkowanie: 11; 

• format: A4; 

• mix kolorów.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

560099 a 1-5 5,36 6,59
560100 a 1-10 7,93 9,75
560101 a 1-31 15,05 18,51

PRZEKŁADKI OFFICE PRODUCTS
• wykonane z kartonu o gramaturze 170 gsm, uzyskanego na drodze recyklingu;

• pierwsza karta opisowa z numerami w kolorze szarym;

• dziurkowanie: 11;

• format: A4;

• rozmiar przekładki: 227x297mm;

• mix kolorów.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

561113 a 5 kart 4,02 4,94
561114 a 10 kart 6,30 7,75
561115 a 12 kart 7,26 8,93

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

561116 a 5 kart 7,14 8,78
561117 a 10 kart 11,07 13,62
561118 a 12 kart 12,79 15,73

• wykonane z kartonu o gramaturze 170 gsm;

• białe z kolorowymi, laminowanymi 

indeksami;

• pierwsza karta opisowa z numerami w 

kolorze białym;

• indeks wykonany z ekologicznego 

polipropylenu o grubości 80μm;

• dziurkowanie: 11;

• format: A4;

• rozmiar przekładki: 227x297mm;

• mix kolorów.

PRZEKŁADKI Z LAMINOWANYMI INDEKSAMI OFFICE PRODUCTS
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SKOROSZYT Z PERFORACJĄ ESSELTE VIVIDA
• format A4 z paskiem multiperforowanym umożliwiającym wpięcie do każdego rodzaju 

segregatora; wysuwany, papierowy pasek do opisu zawartości; 

• wykonany z folii PP; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Kolor
Cena netto 

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

264520 a żółty 1,75 2,15
264360 a czerwony 1,75 2,15
262424 a niebieski 1,75 2,15
264521 a zielony 1,75 2,15
264522 a czarny 1,75 2,15

bez europerforacji – opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

280341 a granatowy 0,70 0,86
280342 a czerwony 0,70 0,86
280343 a niebieski 0,70 0,86
280344 a zielony 0,70 0,86
280345 a żółty 0,70 0,86
280346 a czarny 0,70 0,86
280529 a pomarańczowy 0,70 0,86

SKOROSZYT PANTA PLAST
• wykonany z folii PP; 

• wysokoprzezroczysta przednia okładka, tylna kolorowa; 

• na grzbiecie papierowy pasek do opisu; 

• zaokrąglone wąsy; 

• dostępny w wersji z europerforacją na grzbiecie do 

wpięcia w segregator A4 lub bez; 

• pojemność 2 cm (200 kartek).

z europerforacją – opakowanie 20 szt.

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

280190 a  granatowy 0,70 0,86
280191 a  czerwony 0,70 0,86
280192 a  niebieski 0,70 0,86
280193 a  zielony 0,70 0,86
280194 a  żółty 0,70 0,86
280195 a  czarny 0,70 0,86
280089 a pomarańczowy 0,70 0,86

bez europerfora – opakowani 10

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

262776 a czarny 1,16 1,43
262777 a czerwony 1,16 1,43
262778 a niebieski 1,16 1,43
262779 a zielony 1,16 1,43
262780 a szary 1,16 1,43
262781 a żółty 1,16 1,43

• format A4;

• przezroczysta przednia okładka umożli-

wia szybkie odszukanie odpowiedniego 

skoroszytu; 

• kolorowa tylna okładka i grzbiet; 

• biały wyciągany pasek pozwala opisać 

zawartość skoroszytu; 

• wykonany z folii PP; 

• opakowanie 25 szt.

SKOROSZYT MIĘKKI ESSELTE

SKOROSZYT MIĘKKI 
COLORPLUS
• wykonany z folii PP;

• przednia okładka przezroczy-

sta, tylna kolorowa;

• wysuwany pasek do opisu 

zawartości;

• opakowanie 20 szt.

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

259131 a czarny 0,67 0,82
259132 a niebieski 0,67 0,82
259133 a czerwony 0,67 0,82
259134 a zielony 0,67 0,82
259135 a biały 0,67 0,82
259136 a żółty 0,67 0,82
259137 a różowy 0,67 0,82
259138 a szary 0,67 0,82
259139 a pomarańczowy 0,67 0,82
259140 a granatowy 0,67 0,82
259141 a fioletowy 0,67 0,82

SKOROSZYT MIĘKKI Z PERFORACJĄ 
COLORPLUS
• wykonany z folii PP;

• europerforacja umożliwiająca wpięcie 

do segregatora;

• przednia okładka przezroczysta, tylna 

kolorowa;

• wysuwany pasek do opisu zawartości;

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

259120 a czarny 0,67 0,82
259121 a niebieski 0,67 0,82
259122 a czerwony 0,67 0,82
259123 a zielony 0,67 0,82
259124 a biały 0,67 0,82
259125 a żółty 0,67 0,82
259126 a różowy 0,67 0,82
259127 a szary 0,67 0,82
259128 a pomarańczowy 0,67 0,82
259129 a granatowy 0,67 0,82
259130 a fioletowy 0,67 0,82
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Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

132586 a granatowy 0,89 1,09
132587 a zielony 0,89 1,09
132588 a szary 0,89 1,09
132589 a żółty 0,89 1,09
132590 a biały 0,89 1,09
132591 a czerwony 0,89 1,09
132592 a czarny 0,89 1,09
132593 a niebieski 0,89 1,09
132594 a pomarańczowy 0,89 1,09
132595 a jasnozielony 0,89 1,09
132596 a różowy 0,89 1,09
132597 a jasnoniebieski 0,89 1,09

SKOROSZYT Z PERFORACJĄ 
EVO BANTEX
• wykonany z folii PP; 

• przezroczysta przednia okładka, kolorowa tylna; 

• na grzbiecie wymienny papierowy pasek do opisu; 

• zaokrąglone rogi, metalowe wąsy; 

• standardowa perforacja na grzbiecie do wpięcia w segregator; 

• format A4.

SKOROSZYT STANDARD BANTEX
• przezroczysta przednia okładka, 

kolorowa tylna; 

• na grzbiecie wymienny, papierowy 

pasek do opisu; 

• zaokrąglone rogi; 

• metalowe wąsy; 

• format: A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

130191 a gra na to wy 0,86 1,06
130193 a zie lo ny 0,86 1,06
130194 a sza ry 0,86 1,06
131644 a po ma rań czo wy 0,86 1,06
130197 a czer wo ny 0,86 1,06
130198 a czar ny 0,86 1,06
130199 a ja sno nie bie ski 0,86 1,06
130195 a żół ty 0,86 1,06
132585 a biały 0,86 1,06

SKOROSZYT PP Z PERFORACJĄ OFFICE PRODUCTS
• wykonany z polipropylenu; 

• strona przednia transparentna – grubość: 100 μm;

• strona tylna kolorowa – grubość: 170 μm; 

• mieści ok. 200 kartek;

• posiada 11 dziurek do wpięcia do segregatora; 

• wymienny, dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy; 

• format: A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560117 a czarny 0,81 1,00
560118 a czerwony 0,81 1,00
560119 a zielony 0,81 1,00
560120 a biały 0,81 1,00
560121 a niebieski 0,81 1,00
560122 a żółty 0,81 1,00
560123 a pomarańczowy 0,81 1,00
560124 a szary 0,81 1,00
560125 a jasnoniebieski 0,81 1,00
560126 a jasnozielony 0,81 1,00

EX

wy 
ACJĄ 

kładka, kolorowa tylna; 

SKOROSZYT Z LISTWĄ BOCZNĄ PANTA PLAST
• przód wykonany z wysoko przezroczystego PP; 

• spód wykonany z twardego PP; 

• wyposażony w listwę zaciskową; 

• pojemność: 30 kartek.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280563 a czarny 4,23 5,20
280564 a niebieski 4,23 5,20
280565 a zielony 4,23 5,20
280566 a czerwony 4,23 5,20

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560894 a niebieski 0,74 0,91
560895 a zielony 0,74 0,91
560893 a czerwony 0,74 0,91
560892 a czarny 0,74 0,91
560896 a żółty 0,74 0,91
560897 a pomarańczowy 0,74 0,91
561119 a jasnoniebieski 0,74 0,91
560898 a biały 0,74 0,91
560899 a szary 0,74 0,91
560900 a jasnozielony 0,74 0,91

SKOROSZYT PP OFFICE PRODUCTS
• ekonomiczny, wykonany z polipropylenu, 

miękki;

• strona przednia transparentna - grubość 

PP: 100μm;

• strona tylna kolorowa - grubość: 170μm;

• mieści ok. 200 kartek;

• niewpinany;

• wymienny, dwustronnie zapisywalny 

pasek brzegowy;

• kieszonka umożliwiająca wymianę paska;

• format: A4.
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SKOROSZYT TWARDY PRESTIGE BIURFOL
• folia PVC, przód bardzo twardy przezroczysty 

250 mic., 

• tył bardzo twardy kolorowy 300 mic.; 

• poszerzony, przystosowany do wpięcia 

koszulek; 

• w środku blaszka i wąs o długości 16,5 cm, 

umożliwiający wpięcie dokumentów do 2 cm; 

• wymienny, papierowy pasek do opisu, dwa 

wycięcia ułatwiające wysuwanie paska; 

• zaokrąglone rogi obu okładek; 

• format A4 maxi.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

180238 a czerwony 5,41 6,65
180239 a zielony 5,41 6,65
180240 a niebieski 5,41 6,65

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

180253 a nie bie ski 0,84 1,03
180251 a czer wo ny 0,84 1,03
180252 a zie lo ny 0,84 1,03
180254 a żół ty 0,84 1,03
180255 a czar ny 0,84 1,03
180256 a bia ły 0,84 1,03
180258 a szary 0,84 1,03
180257 a pomarańczowy 0,84 1,03
180259 a granatowy 0,84 1,03

SKOROSZYT Z PERFORACJĄ DO AKT OSOBOWYCH BIUROFOL
• folia PVC, przód i tył twardy kolorowy;

• boczna perforacja umożliwiająca wpięcie 

do segregatora z dowolnym ringiem; 

• w środku trzy zakładki z blaszką i 

wąsem; 

• wymienny, papierowy wkład 

A, B i C; 

• wymienny, papierowy pa-

sek do opisu na grzbiecie; 

• dwa wycięcia ułatwiające 

wysuwanie paska; 

• zaokrąglone rogi obu okładek; 

• format A4; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

180228 a czerwony 4,59 5,65
180229 a zielony 4,59 5,65
180230 a niebieski 4,59 5,65
180231 a żółty 4,59 5,65
180232 a czarny 4,59 5,65
180233 a biały 4,59 5,65
180234 a szary 4,59 5,65
180235 a pomarańczowy 4,59 5,65

ją p ę

ringiem; 

szką i

k;

Cena netto

za 1 szt

Cena brutto

za 1 szt

SKOROSZYT TWARDY 
ST – 01 BIURFOL
• przednia okładka przezroczysta 

twarda, druga kolorowa z 

mocnego i sztywnego PCV; 

• papierowy pasek do opisu; 

• wycięcia ułatwiające wysuwa-

nie paska;

• zaokrąglone rogi obu okładek; 

• format A4;

• opakowanie 20 szt.

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

180394 a niebieski 0,84 1,03
180390 a czerwony 0,84 1,03
180391 a zielony 0,84 1,03
180434 a żółty 0,84 1,03
180392 a czarny 0,84 1,03
180472 a biały 0,84 1,03
180396 a szary 0,84 1,03
180395 a pomarańczowy 0,84 1,03
180393 a granatowy 0,84 1,03

SKOROSZYT TWARDY Z PERFORACJĄ 
ST – 02 BIS BIURFOL
• wykonany z mocnego, sztywnego PCV; 

• przednia okładka przezroczysta, twarda;

• tylna kolorowa; papierowy pasek do 

opisu; zaokrąglone rogi obu okładek;

• boczna perforacja umożliwiająca wpięcie 

do segregatora z dowolnym ringiem;

• format A4; 

• opakowanie 20 szt.

SKOROSZYT MIĘKKI Z PERFORACJĄ 
SPP - 01 BIURFOL
• wykonany z miękkiego polipropylenu; 

przednia okładka przezroczysta, tylna 

kolorowa;

• europerforacja umożliwiająca wpięcie 

do segregatora;

• wewnątrz klasyczny mechanizm z wą-

sem i listwą skutecznie zabezpieczający 

wpiętą zawartość;

• na bocznej krawędzi wysuwany pasek 

do opisu zawartości;

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt

Cena brutto

za 1 szt.

180843 a czarny 0,68 0,84
180844 a niebieski 0,68 0,84
180845 a czerwony 0,68 0,84
180846 a zielony 0,68 0,84
180847 a biały 0,68 0,84
180848 a żółty 0,68 0,84
180849 a różowy 0,68 0,84
180850 a szary 0,68 0,84
180851 a pomarańczowy 0,68 0,84
180852 a granatowy 0,68 0,84
180534 a fioletowy 0,68 0,84

JĄ 

;

a 

e

ą-

ący

ek 

SKOROSZYT MIĘKKI SPP - 00 
BIURFOL
• wykonany z miękkiego 

polipropylenu; przednia okładka 

przezroczysta, tylna kolorowa;

• wewnątrz klasyczny mechanizm 

z wąsem i listwą skutecznie za-

bezpieczający wpiętą zawartość;

• na bocznej krawędzi wysuwany 

pasek do opisu zawartości;

• opakowanie 20 szt.

Nr katalog. Kolor
Cena netto

za 1 szt

Cena brutto

za 1 szt.

180453 a czerwony 0,68 0,84
180454 a zielony 0,68 0,84
180455 a niebieski 0,68 0,84
180456 a żółty 0,68 0,84
180457 a czarny 0,68 0,84
180458 a biały 0,68 0,84
180459 a szary 0,68 0,84
180460 a pomarańczowy 0,68 0,84
180461 a granatowy 0,68 0,84
180462 a różowy 0,68 0,84
180463 a fioletowy 0,68 0,84
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SKOROSZYT Z KLIPSEM LEITZ WOW
• skoroszyt ColorClip wykonany z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu 

WOW, z białym klipsem; 

• idealny do przenoszenia i prezentacji dokumentów; 

• zamykany klipsem bezpiecznie przytrzymującym dokumenty;

• mieści 30 kartek A4 (80 gsm).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264197 a różowy 13,30 16,36
264198 a niebieski 13,30 16,36
264199 a pomarańczowy 13,30 16,36
264200 a turkusowy 13,30 16,36
264201 a fioletowy 13,30 16,36
264202 a zielony 13,30 16,36

SKOROSZYT LEITZ WOW
• mechanizm skoroszytowy umożliwiający spinanie przedziurkowanych dokumentów;

• mieści do 250 kartek.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263243 a biały 6,47 7,96
263244 a różowy 6,47 7,96
263245 a niebieski 6,47 7,96
263247 a pomarańczowy 6,47 7,96
263246 a zielony 6,47 7,96
264247 a turkusowy 6,47 7,96
264248 a fioletowy 6,47 7,96

SKOROSZYT Z KLIPSEM LEITZ STYLE COLORCLIP PROFESSIONAL
• wykonany z polipropylenu, z opatentowaną warstwową konstrukcją klipsa z metalu i 

plastiku; okładka z lekko szczotkowanym wykończeniem; 

• skoroszyt idealnie nadaje się do wykorzystania przy składaniu ofert, aplikacji o pracę i 

prezentacji. opatentowana konstrukcja klipsa poprawia siłę zacisku w celu zabezpiecze-

nia przechowywanych dokumentów;

• mieści 40 kartek A4 (80 gsm).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264456 a biały 12,93 15,90
264457 a ciemnoczerwony 12,93 15,90
264458 a seledynowy 12,93 15,90
264459 a niebieski 12,93 15,90
264460 a czarny 12,93 15,90

SKOROSZYT Z KLIPSEM LEITZ MAGIC
• klips z dużą siłą docisku do bezpiecznego przytrzymania dokumentów; 

• całkowicie otwierana przednia okładka umożliwia wygodne czytanie dokumentów; 

• dostępny z półprzezroczystymi okładkami i klipsami; 

• mieści 30 kartek (80 gsm).

Nr katalog. Kolor klipsa Cena netto Cena brutto

263850 a czerwony 9,67 11,89
263851 a jasny niebieski 9,67 11,89
263852 a niebieski 9,67 11,89
263853 a pomarańczowy 9,67 11,89
263854 a zielony 9,67 11,89
263855 a szary 9,67 11,89

Pojemność 30 kartek
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160008 a czarny 7,66 9,42
160009 a biały 7,66 9,42
160010 a czerwony 7,66 9,42
160011 a żółty 7,66 9,42
160012 a zielony 7,66 9,42
160013 a niebieski 7,66 9,42
160014 a granatowy 7,66 9,42
160015 a szary 7,66 9,42

Pojemność 60 kartek
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160016 a czarny 8,86 10,90
160017 a biały 8,86 10,90
160018 a czerwony 8,86 10,90
160019 a żółty 8,86 10,90
160020 a zielony 8,86 10,90
160021 a niebieski 8,86 10,90
160022 a granatowy 8,86 10,90
160023 a szary 8,86 10,90

SKOROSZYT Z KLIPSEM 
DURACLIP ORIGINAL 
DURABLE
• zaciskowy A4 umożli-

wiający przechowywanie 

dokumentów bez potrzeby 

dziurkowania; 

• przezroczysta okładka; 

• pojemność do 30 lub do 60 

kartek.

TECZKA SKOROSZYTOWA 
PLUS ZERO MAX
• teczka z plastikowymi wąsami; 

• mieści do 800 kartek (dwu-

krotnie więcej niż standardowy 

segregator);

• dzięki regulacji szerokości grzbietu przy prze-

chowywaniu mniejszej ilości kartek zajmuje odpowiednio 

mniej miejsca na półce; 

• perforacja na okładce umożliwia związanie; 

• teczka w kolorze szarym jest bezkwasowa - produkt wykonany z materiałów pochodzą-

cych z recyclingu, przeznaczona również do przechowywania dokumentów w koszulkach.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

700083 a niebieska 15,30 18,82
700084 a szara 15,30 18,82
700085 a zielona 15,30 18,82
700279 a beżowa 15,30 18,82
700297 a różowa 15,30 18,82
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SKOROSZYT HAKOWY A4 ELBA
• wysokiej jakości skoroszyt do przechowywania dokumentów A4; 

• zaczep hakowy umożliwia łatwe wpięcie do segregatora; 

• wykonany z kartonu 250 g/m² barwionego w masie; 

• metalowe zapięcia skoroszytowe.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131471 a nie bie ski 3,20 3,94
131469 a kre mo wy 3,20 3,94
131468 a żół ty 3,20 3,94
131474 a zie lo ny 3,20 3,94
131473 a sza ry 3,20 3,94
131472 a po ma rań czo wy 3,20 3,94
131470 a czer wo ny 3,20 3,94

SKOROSZYT HAKOWY 1/2 A4 ELBA
• wysokiej jakości skoroszyt do przechowywania dokumentów A4; 

• zaczep hakowy umożliwia łatwe wpięcie do segregatora; 

• wykonany z kartonu 250 g/m² barwionego w masie; 

• metalowe zapięcia skoroszytowe.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131477 a nie bie ski 2,82 3,47
131475 a kre mo wy 2,82 3,47
131481 a żół ty 2,82 3,47
131480 a zie lo ny 2,82 3,47
131479 a sza ry 2,82 3,47
131478 a po ma rań czo wy 2,82 3,47
131476 a czer wo ny 2,82 3,47

SKOROSZYT OCZKOWY 1/2 A4 ELBA
• wykonany z wysoko gatunkowego kartonu 250 g/m² barwionego w masie; 

• na frontowej okładce nadrukowane pole do opisów; 

• rozstaw otworów oczkowych na grzbiecie 6 cm i 8 cm; 

• zastosowanie połowy przedniej strony umożliwia wgląd do dokumentów bez konieczno-

ści otwierania skoroszytu.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131495 a żółty 2,20 2,71
131494 a zielony 2,20 2,71
131491 a niebieski 2,20 2,71
131489 a kremowy 2,20 2,71
131492 a pomarańczowy 2,20 2,71
131490 a czerwony 2,20 2,71
131493 a szary 2,20 2,71

PASEK SKOROSZYTOWY ELBA
• wykonany z folii PP; 

• posiada metalowe wąsy;

• perforacja szerokości 6 i 8 cm umożliwiająca wpięcie do 

segregatora; 

• opakowanie 250 szt.;

• mix kolorystyczny.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131411 a 58,14 71,51

PASEK SKOROSZYTOWY DURABLE
• mechanizm skoroszytowy „wąsy” – wpinany;

• opakowanie 25 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160731 a czarny 3,22 3,96
160732 a czerwony 3,22 3,96
160733 a zielony 3,22 3,96
160734 a granatowy 3,22 3,96
160735 a biały 3,22 3,96
160736 a żółty 3,22 3,96
160737 a niebieski 3,22 3,96

PASEK SKOROSZYTOWY PROFICE
• estetyczny pasek uzupełniający skoroszytowy z metalo-

wymi wąsami i listewką dociskową; 

• opakowanie 25 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

030547 a białe 3,23 3,97
030559 a zielone 3,23 3,97
030560 a czerwone 3,23 3,97
030561 a niebieskie 3,23 3,97
030562 a czarne 3,23 3,97

T HAKOWY 1/2 A4 ELBA
kości skoroszyt do przechowywania dokumentów A4; 

HAKOWY A4 ELBA
ści skoroszyt do przechowywania dokumentów A4;

SKOROSZYT OCZKOWY A4 ELBA
• wykonany z wysoko gatunkowego kartonu 250 g/m² barwionego w masie; 

• na frontowej okładce nadrukowane pole do opisów; 

• rozstaw otworów oczkowych na grzbiecie 6 cm i 8 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131488 a żółty 2,66 3,27
131487 a zielony 2,66 3,27
131484 a niebieski 2,66 3,27
131482 a kremowy 2,66 3,27
131485 a pomarańczowy 2,66 3,27
131483 a czerwony 2,66 3,27
131486 a szary 2,66 3,27

OCZKOWY A4 ELBA

OCZKOWY 1/2 A4 ELBA
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SKOROSZYT TEKTUROWY ZWYKŁY 
KIEL-TECH
• z wysokiej jakości bezkwasowego kartonu o pH 

8±0,5 w gramaturze 250g;

• dostępny w wersji z nadrukiem lub bez 

nadruku;

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370032 a z nadrukiem 0,59 0,73
370055 a bez nadruku 0,59 0,73

SKOROSZYT TEKTUROWY OCZKOWY PEŁNY KIEL-TECH
• z wysokiej jakości bezkwasowego kartonu o pH 8±0,5 w gramaturze 250g;

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370033 a 0,70 0,86

SKOROSZYT TEKTUROWY OCZKOWY POŁÓWKA KIEL-TECH
• z wysokiej jakości bezkwasowego kartonu o pH 8±0,5 w gramaturze 250g;

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370034 a 0,68 0,84 SKOROSZYT TEKTUROWY ZAWIESZKOWY POŁÓWKA KIEL-TECH
• z wysokiej jakości bezkwasowego kartonu o pH 8±0,5 w gramaturze 250g;

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370036 a 0,75 0,92

SKOROSZYT TEKTUROWY ZAWIESZKOWY PEŁNY KIEL-TECH
• z wysokiej jakości bezkwasowego kartonu o pH 8±0,5 w gramaturze 250g;

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370035 a 0,82 1,01

ROWY ZAWIESZKOWY POŁÓWKA
zkwasow

WY ZAWIESZKOWY PEŁNY KIEL-TECH

u o pH

Cena netto za 1 szt. C

SKOROSZYT TEKTUROWY BARBARA
• wykonany z ekologicznej biało-szarej 

tektury o klasie GD, bezkwasowej o 

pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicznej 

powyżej 0,4 mol/kg.;

• opakowanie 50 szt.

skoroszyt zwykły

Nr katalog. Gramatura
Cena netto

za i szt.

Cena brutto

za i szt.

420026 a 250 g/m² 0,59 0,73
420027 a 300 g/m² 0,64 0,79
420028 a 350 g/m² 0,70 0,86
skoroszyt zawieszany

Nr katalog. Gramatura
Cena netto

za i szt.

Cena brutto

za i szt.

420029 a 250 g/m² 0,77 0,95
420030 a 300 g/m² 0,91 1,12
420031 a 350 g/m² 0,95 1,17
skoroszyt oczko

Nr katalog. Gramatura
Cena netto

za i szt.

Cena brutto

za i szt.

420032 a 250 g/m² 0,68 0,84
420033 a 300 g/m² 0,80 0,98
420034 a 350 g/m² 0,86 1,06

SKOROSZYT TEKTUROWY LUX BARBARA
• wykonany z luksusowej tektury biało-białej o klasie GC2;

• podwójnie powlekany, wysoka gładkość, świetne właściwości drukowe po obu stronach;

• format A4;

• gramatura 250 g/m²;

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Rodzaj
Cena netto

za i szt.

Cena brutto

za i szt.

420003 a zwykły 0,93 1,14
420004 a oczko pełny 1,09 1,34
420005 a zawieszkowy pełny 1,16 1,43

GC2

A
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KOSZULKI POSZERZANE 
NA KATALOGI LEITZ
• z mocnej folii PVC; 

• poszerzana krawędź, dzięki czemu 

mieszczą katalogi i pliki do 200 

kartek;

• format A4; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

260071 a 74,49 91,62

KOSZULKI NA KATALOGI 
Z KLAPKĄ LEITZ
• z poszerzanym brzegiem - mieści 

do 200 kartek; 

• zamykane od góry klapką, co 

zabezpiecza dokumenty przed 

wypadaniem; 

• multiperforowane – pasują do 

każdego segregatora; 

• pasek perforowany wzmocniony; 

• wykonane z mocnej folii PVC; 

• grubość 170 mic.; 

• format A4; 

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

263339 a 56,81 69,88

KOSZULKI NA KATALOGI A4 Z METALOWĄ KRAWĘDZIĄ LEITZ
• wykonane z mocnej folii PVC o grubości 170 mic.; 

• poszerzany brzeg umożliwia przechowywanie katalogów, cenników i grubych ofert 

(zwiększa pojemność koszulki o 20 mm); 

• multiperforowana – pasuje do każdego segregatora; 

• dzięki metalowej krawędzi w koszulce można przechowywać ciężkie pliki i nawet częste 

ich przesuwanie nie uszkodzi perforacji;

• opakowanie 3 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

262938 a 38,47 47,32

KOSZULKI Z KLAPKĄ LEITZ WOW
• wysokiej jakości koszulki wykonane z polipropylenu, w żywych kolorach WOW, z dwubar-

wnym efektem;

• multi-perforacja pozwala na wygodne przechowywanie dokumentów w segregatorach;

• z mocnej folii PP, z tłoczeniem;

• mieszczą do 50 kartek;

• wycięcie ułatwiające dostęp do dokumentów;

• format A4;

• opakowanie 6 szt. mix kolorów.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

264720 a 47,30 58,18

KOSZULKI GROSZKOWE NA KATALOGI LEITZ
• z poszerzanym o 20 mm harmonijkowym brzegiem pozwalają na włożenie do środka 

obszernych

• dokumentów i katalogów; 

• odpowiednie do przechowywania nawet do 200 kartek A4 (80 gsm); 

• wytrzymała i mocna folia PP o grubości 0,18 mm;

• copysafe; 

• 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator.

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

263909 a bez klapki 59,16 72,77
263910 a z klapką 56,81 69,88
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KOSZULKI W KARTONIKU ESSELTE
• kartonowy dyspenser w rozmiarze kartonu na 

chusteczki

• opatentowany karton, z którego łatwo wyjmu-

je się po jednej koszulce; 

• format A4.

Nr katalog. Rodzaj Grubość 
Ilość w 

opak.
Cena netto Cena brutto

263911 a krystaliczne 55 mic 40 22,59 27,79
262697 a groszkowe 43 mic. 50 18,93 23,28

ŹLE
DOBRZE

KOSZULKI ESSELTE

KOSZULKI GROSZKOWE A4 Z KLAPKĄ ESSELTE
• z boczną klapką umożliwiającą zamknięcie koszulki;

• multiperforowane, pasują do każdego segregatora; 

• wykonane z folii polipropylenowej (PP); 

• grubość 90 mic.; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

262846 a 20,11 24,74

KOSZULKI ZAMYKANE NA SUWAK ESSELTE
• zapinana na metalowy suwak;

• 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających 

wpięcie w każdy segregator; 

• super mocny, krystaliczny materiał o grubości 0,20 mm; 

• format A4; 

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

263408 a 42,07 51,75

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

262083 a pio no we 27,14 33,38
262084 a po zio me 27,14 33,38

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

262847 a 29,30 36,04

Nr katalog. Format/grubość Ilość w opakowaniu Cena netto Cena brutto

261434 a A5, 43 mic. folia/100 szt. 13,98 17,20
262906 a A4, 35 mic. folia/100 szt. 12,77 15,71
260519 a A4, 43 mic. pudełko/100 szt. 20,50 25,22
260065 a A4, 43 mic. folia/100 szt. 17,36 21,35
260068 a A4, 115 mic. pudełko/100 szt. 79,34 97,59

• do przechowywania dokumentów o 

formacie A4 lub A5; 

• multiperforowane – pasują do 

każdego segregatora; 

• otwierane u góry;

• wykonane z folii PP groszkowej.

KOSZULKI GROSZKOWE A4 lub A5

Numer katalog. Format/grubość Ilość w opakowaniu Cena netto Cena brutto

262953 a A4, 40 mic. folia/100 szt. 24,45 30,07
260520 a A4, 55 mic. pudełko/100 szt. 30,70 25,22
260521 a A4, 75 mic. pudełko/100 szt. 63,86 78,55
260067 a A4, 105 mic. pudełko/100 szt. 83,82 103,10

KOSZULKI KRYSTALICZNE;
• do przechowywania dokumentów 

o formacie A4; 

• multiperforowane – pasują do 

każdego segregatora; 

• otwierane u góry; 

• wykonane z folii PP krystalicznej.

KOSZULKI A4 MAXI ESSELTE
• nieco szersza niż koszulka A4, do 

przechowywania grubych plików lub 

katalogów;

• multiperforowane – pasują do każde-

go segregatora; 

• otwierane u góry; 

• wykonane z mocnej folii polipropyle-

nowej (PP); 

• mieszczą do 60 kartek, papieru o 

gramaturze 90 gsm; 

• grubość 100 mic.; 

• opakowanie 25 szt.

• do przechowywania dokumentów 

o formacie A3; 

• multiperforowane – pasują do 

każdego segregatora; 

• otwierane u góry; 

• wykonane z folii PP;

• opakowanie 10 szt.

KOSZULKI GROSZKOWE A3 ESSELTE
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KOSZULKI GROSZKOWE BANTEX
• otwierane z góry;

• przezroczysta struktura folii;

• antystatyczne, antyrefl eksyjne;

• wzmocniony pasek z perforacją; 

Nr katalog. Format Grubość folii (mic.) Ilość w opakowaniu Cena netto Cena brutto

130238 a A4 48 100 szt. 12,82 15,77
132582 a A5 48 100 szt. 11,73 14,43

KOSZULKI KRYSTALICZNE BANTEX
• otwierane z góry; 

• krystaliczna, antystatyczna folia; 

• idealne do pracy z rzutnikiem;

• w kartonie specjalne nacięcie ułatwiające dostęp do koszulek; 

• pakowanie: 100 sztuk karton lub folia; 

Nr katalog. Format Grubość folii (mic.) Ilość w opakowaniu Cena netto Cena brutto

131408 a A4 45 100 szt. 20,93 25,74
132396 a A5 45 100 szt. 16,16 19,88
132663 a A4 120 100 szt. 70,55 86,78

KOSZULKI GROSZKOWE Z KLAPKĄ BANTEX
• otwierane z boku; 

• przezroczysta, groszkowa struktura folii; 

• boczna klapka zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem;

• umożliwiają przechowywanie dokumentów w obwolutach. 

Nr katalog. Format Grubość folii (mic.) Cena netto Cena brutto

131722 a A4+ 120 13,55 16,67
130375 a A4 120 9,05 11,13

KOSZULKI KRYSTALICZNE QUICK’IN ELBA
• z krystalicznej, antystatycznej folii; 

• otwierane z góry; 

• idealne do pracy z rzutnikiem; 

• posiadają profi lowany lewy, górny róg ułatwiający wkładanie dokumentów. 

Nr katalog. Format Grubość folii (mic.) Cena netto Cena brutto

133089 a A4 75 53,43 65,72

KOSZULKI ZAMYKANE NA SUWAK BANTEX
• z suwakiem na różne drobiazgi; 

• wykonane z wytrzymałego tworzywa;

• dzięki standardowej europerforacji pasują do każdego typu segregatora;

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

131788 a A4 112,91 138,88
131789 a A5 93,02 114,41

KOSZULKI GROSZKOWE A3 ELBA
• otwierane z góry; 

• groszkowa struktura folii; 

• pionowe lub poziome; 

• antystatyczne.

Nr katalog. Rodzaj Format Grubość folii (mic.) Cena netto Cena brutto

132462 a pionowa A3 120 74,82 92,03
132583 a pozioma A3 120 74,82 92,03
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KOSZULKI KRYSTALICZNE 
DONAU
• z miękkiej, gładkiej folii polipropyleno-

wej o grubości 50 μm; 

• krystaliczne, transparentne, antyelektrosta-

tyczne; 

• otwierane z góry;

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Format Rodzaj Cena netto Cena brutto

560149 a A5 w folii 17,16 21,11
560150 a A4 w pudełku 23,00 28,29

KOSZULKI KRYSTALICZNE Q-CONNECT
• krystaliczne, transparentne, antyelektrostatyczne;

• otwierane z góry;

• ilość dziurek do wpięcia: 11; 

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Format
Grubość 

folii (mic.)
Cena netto Cena brutto

560151 a A4 100 62,32 76,65
561120 a A4 75 30,66 37,71

KOSZULKI GROSZKOWE DONAU
• z miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej; 

• specjalnie wzmocniony brzeg; 

• groszkowe, przeźroczyste, antyelektrostatyczne, 

antyrefl eksyjne;

• otwierane z góry;

• ilość dziurek do wpięcia: 11;

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Format
Grubość 

folii (mic.)
Cena netto Cena brutto

560153 a A4 50 13,98 17,20

KOSZULKI KRYSTALICZNE NA 
KATALOGI DONAU
• wykonane ze sztywnej, gładkiej ekolo-

gicznej folii polipropylenowej;

• wyposażone w górna klapkę zabezpie-

czającą przed wypadaniem dokumen-

tów;

• specjalnie wzmocniony brzeg;

• krystaliczne, transparentne;

• otwarte na górze;

• antyelektrostatyczne;

• pojemność do 27 mm;

• ilość dziurek do wpięcia: 11;

• opakowanie 12 szt.

Nr katalog. Format Grubość folii (mic.) Cena netto Cena brutto

561121 a 245 x 306 mm 170 61,64 75,82

KOSZULKI GORSZKOWE Z KLAPKĄ DONAU
• wykonane z miękkiej matowej folii polipropy-

lenowej;

• groszkowe, transparentne;

• wzmocniony brzeg;

• boczna klapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie 

dokumentów, dodatkowo zabezpiecza przecho-

wywane dokumenty;

• ilość dziurek do wpięcia: 11;

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Format Grubość folii (mic.) Cena netto Cena brutto

561122 a A4 100 9,59 11,80

KOSZULKI GROSZKOWE A4+ NA 
KATALOGI Z HARMONIJKOWYM 
BOKIEM I KLAPKĄ ELBA
• mocna, groszkowa struktura folii; 

• rozszerzane harmonijkowo boki i dno do 

25 mm; 

• otwierane z góry;

• uniwersalna, wzmocniona perforacja 

pozwala na używanie koszulek w każdym 

segregatorze; antystatyczna. 

Nr katalog. Rodzaj Format
Grubość 

folii (mic.)
Cena netto Cena brutto

132026 a z harmonijkowym bokiem A4+ 180 47,45 58,36
132027 a z harmonijkowym bokiem i klapką A4+ 180 51,11 62,87

KOSZULKI GROSZKOWE A4+ 
POSZERZANE MAXI ELBA
• wykonane z przezroczystej, grubej folii; 

• otwierane z góry;

• większy od standardowego rozmiar 

pozwala na przechowywanie katalo-

gów, cenników i obszernych ofert; 

• antystatyczne.

Nr katalog. Format Grubość folii (mic.) Cena netto Cena brutto

132166 a A4+ 90 32,68 40,20

Nr katalog. Format Grubość folii (mic.) Cena netto Cena brutto

560146 a A4 50 21,84 26,86

KOSZULKI KRYSTALICZNE DONAU
• z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej;

• wzmocniony brzeg; 

• antyrefl eksyjne, antyelektrostatyczne, krystaliczne 

i transparentne;

• otwierane z góry; 

• ilość dziurek do wpięcia: 11; 

• opakowanie 100 szt.
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KOSZULKI GROSZKOWE HERLITZ
• z folii PP;

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Format Grubość (mic) Cena netto Cena brutto

060544 a A4 40 10,73 13,20
061000 a A5 40 11,74 14,44

Grubość (mic) C

0

KOSZULKI KRYSTALICZNE HERLITZ
• z folii PP; 

• krystaliczne;

• dziurkowanie europejskie; 

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

060908 a A4 22,92 28,19

KOSZULKI POSZERZANE NA KATALOGI BIURFOL
• na katalogi lub dużą ilość dokumentów; 

• wykonane z wysokoprzezroczystej miękkiej i mocnej folii PVC; 

• zgrzane w literę „U”, posiadają poszerzane boki do pojemności 25 mm oraz wzmocnioną 

perforację umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Rodzaj Format
Grubość 

(mic)
Cena netto Cena brutto

180236 a bez klapki, folia 140 mic. A4 140 42,60 52,40
180237 a z klapką zabezpieczającą u góry, folia 180 mic. A4 180 58,99 72,56

KOSZULKI GROSZKOWE OFFICE PRODUCTS
• ekonomiczne, wykonane z miękkiej folii polipro-

pylenowej;

• groszkowe, transparentne;

• wzmocniony brzeg;

• rozcięte na górze;

• antyelektrostatyczne i antyrefl eksyjne;

• ilość dziurek do wpięcia: 11;

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Format Grubość (mic) Cena netto Cena brutto

560891 a A4 40 11,23 13,81

Nr katalog. Format Grubość (mic) Rodzaj opakowania Cena netto Cena brutto

560145 a A4 40 folia 17,81 21,91
560147 a A4 55 folia 22,56 27,75
560148 a A4 55 pudełko 23,95 29,46

• z miękkiej, gładkiej folii polipropylenowej; 

• wzmocniony brzeg; 

• antyrefl eksyjne, antyelektrostatyczne, 

krystaliczne i transparentne;

• otwierane z góry; 

• ilość dziurek do wpięcia: 11; 

• opakowanie 100 szt.

KOSZULKI KRYSTALICZNE OFFICE PRODUCTS

KOSZULKA KRYSTALICZNA PANTA PLAST
• wykonana z folii PP; 

• z europerforacją;

• folia antystatyczna o grubości 55 mikronów; 

• otwierana od góry; 

• opakowanie: 100 szt.

Nr katalog. Format Grubość (mic) Cena netto Cena brutto

280613 a A4 55 13,37 16,45

KOSZULKA POSZERZANA NA KATALOGI PANTA PLAST
• wykonana z folii PVC lub PP; 

• wysoka przezroczystość i wytrzymałość; 

• pojemność: do 250 kartek, książki, katalogi; 

• europerforacja do wpinania w segregator; 

• opakowanie: 10 szt.

Nr katalog. Rodzaj Format Cena netto Cena brutto

280614 a PVC A4 41,60 51,17
280615 a PP A4 36,09 44,39
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KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA NA CD/DVD 3L
• samoprzylepna kieszeń do przechowywania i 

przesyłania płyt CD/DVD; 

• zamykana na klapkę;

• pojemność - do 4 płyt jednocześnie;

• możliwość przyklejenia do większości po-

wierzchni; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

030558 a 127x127 mm 38,42 47,26

KOSZULKI NA ZDJĘCIA ESSELTE
• na 8 zdjęć w formacie 10 x 15 cm, rozmiesz-

czonych dwustronnie; 

• krystaliczna folia PP o grubości 0,08 mm, 

• copysafe; 

• 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwia-

jących wpięcie w każdy segregator; 

• format A4; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

263771 a 10,32 12,69

KOSZULKI NA CD ESSELTE
• specjalna warstwa ochronna zabezpiecza płytę CD; 

• uniwersalna perforacja umożliwia przechowywanie płyt w segregatorze lub skoroszycie; 

• w zestawie etykiety i fi szki; 

• pojemność koszulki 4 CD; 

• opakowanie 10 szt.

 skoroszycie; w zestawie etykiety i fi szki; pojemność koszulki 4 CD; opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

263769 a 140,00 172,20

KOSZULKI NA DOKUMENTY I CD LEITZ COMBO
• z boczną kieszenią na 2 płyty CD; 

• idealne do przechowywania płyt CD razem z dokumentami;

• 11 uniwersalnych otworów na pasku umożliwiających wpięcie w każdy segregator;

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

263768 a A4 40,60 49,94

KOSZULKI NA CD BANTEX
• przezroczysta, groszkowa struktura folii; 

• uniwersalna perforacja pozwala na użycie koszulek w 

każdym segregatorze; 

• antystatyczne i neutralne dla przechowywanych płyt; 

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

131968 a 130 x 150 mm na 1 CD 13,43 16,52
131967 a A4 na 2 CD 15,18 18,67

o Cena brutto

3 16,52
8 18,67

KOSZULKI NA ZDJĘCIA BANTEX
• krystaliczna struktura folii; 

• antystatyczne, trwałe i bezpieczne dla przechowywanych zdjęć; 

• uniwersalna perforacja pozwala na użycie koszulek w każdym segregatorze; 

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

130377 a 210x322 mm 11,97 14,72

KOSZULKI NA CD BIURFOL
• folia miękka, mocna groszkowa PVC;

• boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do 

segregatora lub klasera; 

• przeznaczona na 1 lub 3 szt. CD; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

180210 a na 1 CD 6,06 7,45
180201 a na 3 CD 14,26 17,54

w 
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KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA NAROŻNA 3L
• do przyklejenia w dowolnym miejscu;

• zwiększa funkcjonalność segregatorów, skoroszytów i albumów ofertowych;

• zabezpiecza dokumenty przed zagubieniem lub zniszczeniem; 

• wykonana z wysoce przezroczystej folii; 

• opakowanie 12 szt.

Nr katalog. Rozmiar Cena netto Cena brutto

030438 a  75 x 75 mm 16,47 20,26

KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA NA 
WIZYTÓWKI 3L
• samoprzylepna, do przyklejenia na 

dowolnych materiałach prezentacyjnych 

- zapewnia

• odbiorcom możliwość skutecznego 

kontaktu; 

• dostępne kieszenie: otwierane z boku, 

otwierane wzdłuż oraz z klapką (mieści do 

15 wizytówek jednocześnie); 

• produkt dostępny w różnych rozmiarach;

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

030444 a  60 x 95 mm, otwierana z boku 19,07 23,46
030445 a  105 x 60 mm, otwierana wzdłuż 23,51 28,92
030446 a  105 x 60 mm, z klapką 24,40 30,01

KIESZEŃ SAMOPRZYLEPNA DO ARCHIWIZACJI 3L
• do przyklejenia na praktycznie każdej płaskiej powierzchni;

• zwiększa funkcjonalność segregatorów, skoroszytów i albumów ofertowych;

• doskonała do ekspozycji materiałów promocyjnych i sprzedażowych;

• A4 lewostronna; 

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

030442 a 31,88 39,21

OFERTÓWKA A4 ZAWIESZANA 
BIURFOL
• z twardej folii PCV o bardzo wysokiej 

przezroczystości; 

• zgrzana w literę „U” lub „L”; 

• posiada boczną perforację, umożliwiającą wpięcie do segregatora; 

• opakowanie 25 szt.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

180088 a  „U” 24,43 30,05
180101 a  „L” 24,43 30,05

KOSZULKI NA WIZYTÓWKI ESSELTE
• z 8 kieszonkami na wizytówki;

• w koszulkach można umieścić 16 

wizytówek rozmieszczonych dwu-

stronnie; 

• krystaliczna folia PP;

• 11 uniwersalnych otworów napasku 

umożliwiających wpięcie w każdy 

segregator; 

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Format Grubość (mic) Cena netto Cena brutto

263772 a A4 105 18,11 22,28

TE

OFERTÓWKA PRZEZROCZYSTA 
BIURFOL
• z wysokoprzezroczystej, twardej folii PVC 

typu 0,20 lub 0,15; 

• wycięcie na palec umożliwiające otwarcie 

obwoluty; 

• prawy górny róg zaokrąglony;

• format A4; 

• zgrzana w literę „L”;

• opakowanie 25 szt.

Nr katalog. Typ Cena netto Cena brutto

180020 a 0,15 17,61 21,66
180021 a 0,20 20,45 25,15

YSTA 

ardej folii PVC 

ające otwarcie 

ny;
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OFERTÓWKA ESSELTE
• otwierane u góry i z prawej strony;

• wycięcie na palec ułatwia wyjmowanie i 

wkładanie dokumentów; 

• bezpieczne, z zaokrąglonymi narożnikami; 

• przezroczyste, z groszkowej folii polipropy-

lenowej (PP); 

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Rodzaj Format Cena netto Cena brutto

262952 a krystaliczne 80 mic A4 68,07 83,73
260086 a krystaliczne 105 mic A4 71,86 88,39
260084 a groszkowe 85 mic A4 46,64 57,37

OFERTÓWKA GROSZKOWA BANTEX
• otwierana z góry i z prawej strony; 

• przezroczysta, groszkowa struktura folii PP; 

• ergonomiczne wycięcie ułatwia wyjmowanie i wkładanie dokumentów.

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

132584 a A4 30,93 38,04

OFERTÓWKA KRYSTALICZNA ESSELTE
• idealna do przechowywania ważnych dokumentów;

• mocna folia zabezpiecza zawartość przed uszkodzeniami;

• wykonana z super wytrzymałej, krystalicznej folii PVC o grubości 0,15 mm;

• krystaliczna folia zapewnia dobrą widoczność zawartości;

• otwierana od góry i z prawej strony;

• opakowanie 25 szt.

Nr katalog. Kolor Format Cena netto Cena brutto

264699 a czerwona A4 61,12 75,18
264664 a niebieska A4 61,12 75,18
265512 a zielona A4 61,12 75,18
264745 a żółta A4 61,12 75,18
265511 a przezroczysta A4 53,95 66,36

OFERTÓWKA LEITZ WOW
• wysokiej jakości ofertówka wykonana z polipropylenu, w żywych kolorach WOW, z dwu-

barwnym efektem;

• do przenoszenia małych dokumentów lub pojedynczych kartek;

• z mocnej folii PP, z tłoczeniem;

• wycięcie z boku zapewnia łatwy dostęp do dokumentów;

• mieści do 40 kartek;

• opakowanie 6 szt. mix kolorów.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

264746 a A4 30,14 37,07

OFERTÓWKA KRYSTALICZNA BANTEX
• otwierana z góry i prawej strony; 

• przezroczysta, krystaliczna struktura folii PP; 

• ergonomiczne wycięcie ułatwia wyjmowanie i wkładanie dokumentów;

Nr katalog. Grubość Format Ilość w opakowaniu Cena netto Cena brutto

136099 a 80 mic. A4 25 szt. 9,39 11,55
136100 a 100 mic. A4 25 szt. 11,09 13,64
136101 a 100 mic. A4 100 szt. 50,30 61,87
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OFERTÓWKA PANTA PLAST
• z wysoko przezroczystej folii PVC o grubości 0,15 i 0,2 mm;

• zgrzane w kształcie litery L lub U; 

• wycięcie na palec ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów; 

• dostępna również z europerforacją; 

• opakowanie 25 szt;

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

280286 a A4 „L”, 0,15 mm 17,14 21,08
280349 a A5 „L”, 0,15 mm 12,23 15,04
280350 a A4 „L”, 0,15 mm, z europerforacją 25,70 31,61
280351 a A4 „L”, 0,2 mm 21,42 26,35
280352 a A4 „U”, 0,15 mm 22,02 27,08
280353 a A5 „U”, 0,15 mm 12,23 15,04
280354 a A4 „U”, 0,15 mm, z europerforacją 32,44 39,90

OFERTÓWKA A4 D.RECT
• ze sztywnej przeźroczystej folii PP; 

• boczne wycięcie ułatwia wkładanie 

dokumentów; 

• posiada zaokrąglone rogi; 

• klasyczna otwierana w L; 

• kolor mleczny; 

• opakowanie 25 szt.

Nr katalog. Format Grubość (mic) Cena netto Cena brutto

700109 a A4 150 11,82 14,54

OFERTÓWKA Z KLAPKĄ CONCORD
• wzmocniony, perforowany grzbiet, umożliwia 

wpięcie do segregatora; 

• kieszeń z zakładką do personalizacji; 

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

750765 a A4 3,11 3,83

OFERTÓWKA GROSZKOWA Q-CONNECT
• wykonana z folii polipropylenowej;

• groszkowa, transparentna;

• w kształcie litery „L” - rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu;

• z zaokrąglonym górnym narożnikiem;

• opak. 100 szt.

Nr katalog. Format Grubość (mic) Cena netto Cena brutto

561123 a A4 80 33,16 40,79

OFERTÓWKA KRYSTALICZNA DONAU
• twarda, wykonana z ekologicznej folii PP;

• rozcięcie na górze oraz wzdłuż brzegu;

• z zaokrąglonym górnym narożnikiem;

• posiada specjalne wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów;

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Format Grubość (mic) Cena netto Cena brutto

561124 a A4 180 140,91 173,32

OBWOLUTA PODWÓJNA ELBA 
• idealna obwoluta do składania ofert;

• dwa skrzydła oddzielne na dokumenty;

• miejsce na wizytówkę;

• przezroczysty i krystaliczny materiał;

• opakowanie 12 szt.

Nr katalog. Format Grubość (mic) Cena netto Cena brutto

136193 a A4 200 55,70 68,51
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foldery

FOLDER USZTYWNIONY A4 LEITZ COMBIFILE
• z usztywnioną tylną okładką;

• doskonały jako podkładka do notowania w czasie konferencji;

• wymienne kartonowe etykiety do opisu zawartości; 

• dokumenty nie wysuwają się dzięki narożnej, trójkątnej kieszeni, która zabezpiecza przed 

wypadaniem; 

• usztywniona tylna okładka – 0,7 mm; 

• mieści do 20 kartek;

• opakowanie 3 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262933 a niebieski przezroczysty 27,37 33,67
262909 a  przezroczysty 27,37 33,67

FOLDER A4 LEITZ COMBIFILE
• posiada zintegrowany, składany pasek perforowany, dzięki czemu może być jednocześnie

• ofertówką (pasek w pozycji zamkniętej) i koszulką (pasek w pozycji otwartej); 

• wysoka jakość folii polipropylenowej, grubość 200 mikronów; 

• wymienne kartonowe etykiety do opisu zawartości; 

• dokumenty nie wysuwają się dzięki narożnej, trójkątnej kieszeni; 

• mieści do 40 kartek; 

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262932 a niebieski przezroczysty 23,81 29,29
262908 a przezroczysty 23,81 29,29

FOLDER POSZERZANY A4 LEITZ COMBIFILE
• z  klapką zabezpieczą dokumenty przed wypadaniem;

• posiada zintegrowany, składany pasek perforowany, dzięki czemu może być jednocześ-

nie

• ofertówką (pasek w pozycji zamkniętej) i koszulką (pasek w pozycji otwartej); 

• wysoka jakość folii polipropylenowej, grubość 200 mikronów; 

• wymienne kartonowe etykiety do opisu zawartości; 

• mieści do 150 kartek; 

• opakowanie 3 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262910 a  przezroczysty 28,30 34,81
262911 a  niebieski 28,30 34,81

FOLDER Z PRZEKŁADKAMI LEITZ COMBIFILE
• mini organizer z trzema przekładkami;

• wysoka jakość folii polipropylenowej, grubość 200 

mikronów; 

• wymienne kartonowe etykiety do opisu zawartości; 

• dokumenty nie wysuwają się dzięki

• narożnej, trójkątnej kieszeni; 

• trzy przekładki dla wygodnego segregowania dokumen-

tów; 

• mieści 3 x 20 kartek;

• opakowanie 3 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262930 a niebieski 

przezroczysty
27,37 33,67

262913 a przezroczysty 27,37 33,67

Trójkątna kieszeń do zamykania ofertówki, 

zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem.

Wysokiej jakości folia polipropylenowa. Ze 

stonowanym eleganckim wzorem.

Folder otwierany jest z góry i z prawej strony 

do 1/6 wysokości, zabezpiecza to dokumenty 

przed wysunięciem.

Kartonowa wymienna etykieta do opisu 

zawartości

3 przekładki segregujące na 

dokumenty.

Poszerzany bok – mieści 150 

kartek

Zintegrowany, składany pasek perforowany, dzięki czemu mogą być 

jednocześnie ofertówką lub koszulką.

Zamykany klapką od góry
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• W 100% zdatne do recyklingu. Posiadają certyfi kat FSC

Opis Rozmiar mm Kod Cena 

netto

Cena 

brutto

• Dla dokumentów A4 przechowywanych w teczkach czy 
folderach A4 Infi nity

A Grzbiet 100 mm 330 x 100 x 255 263868 a 17,21 21,17

B Grzbiet 150 mm 330 x 150 x 255 263869 a 18,30 22,51

C Grzbiet 80 mm, otwierane od 
szerszej strony

330 x 255 x 80 263870 a
16,12 19,83

• Pudła z pokrywą
D Rozmiar M, mieści 3 pudła 

100 mm lub 2 pudła 150 mm
350 x 320 x 265 263871 a 

40,07 49,29

E Rozmiar L, mieści 4 pudła 
100 mm lub 5 pudeł 80 mm

420 x 350 x 265 263872 a 
48,14 59,21

F Rozmiar S, mieści teczki 
Infi nity

355 x 255 x 190 263873 a
28,74 35,35

Pudła do archiwizacji Infi nity

Opis Rozmiar mm Kod Cena 

netto

Cena 

brutto

G Teczka A4 318 x 240 x 2,8 263874 a 6,98 8,59

Folder A4 316 x 230 x 1,5 263875 a 4,14 5,09

Teczki Infi nity A4
• W 100% zdatne do recyklingu. Posiadają certyfi kat FSC

Pudła Leitz Infi nity z automatycznie 
składnym dnem
Pudła i teczki Leitz Infi nity są rekomendowane do 
długoterminowej archiwizacji dokumentów w narodowych 
archiwach, muzeach, bibliotekach, szpitalach czy prywatnych 
fi rmach. 

Produkty Leitz Infi nity spełniają wymagania w zakresie jakości 
i konstrukcji. Pudła mają automatycznie składane dno, co 
zapewnia oszczędność czasu i wysiłku i są gotowe do użytku w 
kilka sekund. 

Wyprodukowane w 100% z bezkwasowej tektury z włókien 
pierwotnych (virgin). Wszystkie pudła archiwizacyjne Infi nity 
są wykonane z lekkiej, a jednocześnie wytrzymałej tektury 
falistej, której wytworzenie pochłania do 60% mniej surowca w 
porównaniu z powszechnie stosowanym kartonem.

B C

ED

GF

Spełniają wymagania ISO 16245-A dla długotrwałego  
 przechowywania dokumentów
Testowane przez PTS Germany i z certyfi katem tej  
 organizacji
Najwyższej jakości tektura (wszystkie 3 warstwy wykonane  
 z włókien pierwotnych) - bezkwasowa
Wartość pH od 8,0 do 10
Tektura wytworzona z rezerwą alkaliczną gwarantującą  
 ochronę przed otoczeniem kwasowym wpływającym na  
 starzenie się dokumentów
Minimalna zawartość ligniny (numer Kappa <2)
Bez optycznych rozjaśniaczy
Chroni przez wilgocią
Absorpcja wody COBB60 < 25 g/m²

JEDYNE W POLSCE BEZKWASOWE PUDŁA I 
TECZKI SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ISO 16245-A

I POTWIERDZONE CERTYFIKATEM

A
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Nowość
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Pudła Esselte Speedbox -
nowe rozwiązanie do archiwizacji
Pudła i kontenery Esselte Speedbox zapewniają 
oszczędność czasu i wysiłku. Posiadają automatycznie 
składane dno, co umożliwia szybką i intuicyjną pracę – 
od teraz złożenie pudła jest niezwykle proste i szybkie.  

RECYCLABLE
RECYCLED

• Automatycznie składane dno

• Mają podwójne wieko zabezpieczające przed przypadkowym 
otwarciem oraz wzmocniony otwór na palec

• Do przechowywania dokumentów w formacie A4, będących 
w koszulkach czy folderach 

• Wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu 
i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia; 
posiadają certyfi kat FSC

Pudła archiwizacyjne Esselte Speedbox

Opis Rozmiar

WxSxG mm

Kod Cena 

netto

Cena 

brutto

A Grzbiet 80 mm; format A4 80 x 350 x 250  260937 a 4,70 5,78
B Grzbiet 100 mm; format A4 100 x 350 x 250  260928 a 5,45 6,70
C Grzbiet 150 mm; format A4 150 x 350 x 250  260939 a 7,86 9,67
D Grzbiet 80 mm; otwierane 

od szerszej strony, format 
A4

80 x 350 x 250  260940 a 5,68 6,99

Bestsellers

RECYCLABLE
RECYCLED

B

F

A B

NOWE KOLORY 
VIVIDA

Pudła do archiwizacji Esselte
Standardowe pudła do archiwizacji Esselte są doceniane przez Klientów 
z różnych branż już od 25 lat. Każdego roku ogromnie duża ilość 
dokumentów jest przechowywana w pudłach Esselte w wielu sektorach 
takich jak: bankowość, ochrona zdrowia czy w administracji rządowej.  

Opis Rozmiar

WxSxG mm

Kod Cena 

netto

Cena 

brutto

Pudła archiwizacyjne

A Grzbiet 100 mm, format A4 350 x 100 x 250  261361 a 4,36 5,36
 261364 a 4,36 5,36
 261362 a 4,36 5,36
 261363 a 4,36 5,36
 261360 a 4,36 5,36

Grzbiet 80 mm, format A4 350 x 80 x 250  261356 a 3,84 4,72
 261359 a 3,84 4,72
 261357 a 3,84 4,72
 261358 a 3,84 4,72
 261355 a 3,84 4,72

B Grzbiet 150 mm, format A4 350 x 150 x 250  262955 a 6,34 7,80
Grzbiet 200 mm, format A4 350 x 200 x 248  262907 a 7,70 9,47

Kontenery do przechowywania dokumentów czy segregatorów

E Na segregatory (mieści 7 
segregatorów lub 7 pojemników 
75 mm)

338 x 306 x 525  261512 a 22,98 28,27

F Otwierane z góry (mieści 6x pudło 
80 mm lub 5x pudło 100 mm)

556 x 374 x 260  261511 a 20,48 25,19

Pudło otwierane z przodu 270 x 303 x 390  261510 a 20,48 25,19
E
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Kontenery Esselte Speedbox do 
przechowywania czy przenoszenia
• Automatycznie składane dno

• Mają podwójne ściany i dno zapewniające stabilną konstrukcję przy 
ich pełnym zapełnieniu czy przy przenoszeniu

• Do przechowywania dokumentów w formacie A4, będących w koszulkach 
czy folderach

• Wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z 
recyklingu i w 100% nadającego się do ponownego 
przetworzenia; posiadają certyfi kat FSC

Opis Rozmiar

WxSxG mm

Kod Cena 

netto

Cena 

brutto

E Otwierane z góry, format A4 355 x 252 x 193  260929 a 18,48 22,73
F Rozmiar M, mieści 3 x pudło 

100 mm lub 2 x pudło 150 mm
367 x 325 x 263  260930 a 24,48 30,11

Rozmiar L, mieści: 5 x pudło 
80 mm lub 4 x pudło 100 mm

433 x 364 x 263  260941 a 28,59 35,17

G Mieści 5 segregatorów 75 mm 392 x 334 x 301 260931 a 29,61 36,42

Zaprojektowane z myślą 
o zrównoważonym rozwoju

C

A

D

Opis Rozmiar

WxSxG mm

Kod Cena 

netto

Cena 

brutto

Pudła archiwizacyjne

A Grzbiet 80 mm; na dokumenty 
formatu A4

327 x 80 x 233  260932 a 3,05 3,75

Grzbiet 100 mm; na dokumenty 
formatu A4

327 x 100 x 233  260933 a 3,45 4,24

Kontenery do przechowywania dokumentów czy 

segregatorów

B Otwierane z góry (mieści 5 x pudło 
80 mm lub 4 x pudło 100 mm)

439 x 345 x 242  260934 a 16,02 19,70

C Na segregatory (mieści 5 x segrega-
torów 75 mm)

439 x 340 x 259  260935 a 17,64 21,70

D Otwierane z przodu (mieści 5 x pudło 
80 mm lub 4 x pudło 100 mm)

427 x 305 x 343  260936 a 16,02 19,70

• Wykonane w 100% z kartonu pochodzącego z odzysku; z 85% udziałem 
surowców pochodzących z odpadów konsumpcyjnych

• Rozmiar pudeł został zoptymalizowany tak, by pasował do dokumentów A4 
przy jednoczesnym zminimalizowaniu odpadów w produkcji

• Tylko naturalny kolor brązowy pudełka, nie są stosowane żadne wybielacze

• W 100% zdatne do ponownego przetworzenia; posiadają certyfi kat FSC

• Nadruk wykonany przy użyciu ekologicznych farb bazujących na wodzie

Pudła Esselte Eco
Kolekcja produktów Eco została zaprojektowana z myślą 
o ekologicznych rozwiązaniach zmierzających do ochrony naszej planety.

RECYCLABLE
RECYCLED

B
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Pudła archiwizacyjne A4/100

ULTRA

XXLXXL

Pudła archiwizacyjne A4/80

Kolor Pojemność Nr katalog Cena Netto Cena Brutto

brązowy

800 
kartek

560203 a 2,50 3,08

czerwony 560204 a 2,77 3,41
zielony 560205 a 2,77 3,41

niebieski 560206 a 2,77 3,41
żółty 560207 a 2,77 3,41
szary 560208 a 2,77 3,41

Wymiary (mm): 80 x 340 x 297

Kolor Pojemność Nr katalog Cena Netto Cena Brutto

brązowy

1000 
kartek

560209 a 2,70 3,32

czerwony 560210 a 3,02 3,71
zielony 560211 a 3,02 3,71

niebieski 560212 a 3,02 3,71
żółty 560213 a 3,02 3,71
szary 560214 a 3,02 3,71

Wymiary (mm): 100 x 340 x 297

Kolor Pojemność Nr katalog Cena Netto Cena Brutto

brązowy

1200 
kartek

560215 a 3,43 4,22

czerwony 560216 a 3,73 4,59
zielony 560217 a 3,73 4,59

niebieski 560218 a 3,73 4,59
żółty 560219 a 3,73 4,59
szary 560220 a 3,73 4,59

Wymiary (mm): 120 x 340 x 297

Kolor Pojemność Nr katalog Cena Netto Cena Brutto

brązowy 1500 
kartek

560221 a 4,70 5,78

niebieski 560222 a 4,93 6,06
Wymiary (mm): 155 x 340 x 297

Kolor Pojemność Nr katalog Cena Netto Cena Brutto

brązowy 2000 
kartek

560223 a 6,18 7,60

niebieski 560224 a 6,36 7,82
Wymiary (mm): 200 x 340 x 297

Pudła archiwizacyjne A4/120

Pudła archiwizacyjne A4/155 Pudła archiwizacyjne A4/200

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE DLA FORMATU A4
Certyfikat FSC® gwarantuje, że surowiec potrzebny do produkcji 
wyrobu pochodzi z lasów zarządzanych w odpowiedzialny sposób. 
Promuje on trwałą gospodarkę leśną opartą o najwyższe światowe 
standardy w dziedzinie ochrony przyrody i gwarantuje legalność 
pochodzenia surowca.

  

 5 rozmiarów

 pojemność:  800-2000 kartek

 bezkwasowe (pH ok. 7,5)

  trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ B, 390 gsm)

 łatwe do złożenia

 nowoczesny design
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✓ ✓

Pudła zbiorcze wzmocnione
ZINTEGROWANA KLAPA GÓRNA

Pudła zbiorcze
KLAPA ZDEJMOWANA

BEZPIECZNE 

PRZENOSZENIE 

Podwójne dno

i wzmocnione uchwyty.

Maksymalny udźwig do 25 kg.

Możliwość ustawienia

do 3 poziomów

  standardowe lub wzmocnione, o zwiększonej 
wytrzymałości

 z klapą górną lub frontową

 udźwig do 25 kg

 wytrzymują ustawienie w 3 poziomach

 bezkwasowe (pH ok. 7,5)

  trwałe (3-warstwowa tektura falista, typ C, do 490 gsm)

  frontowa klapa gwarantuje łatwy dostęp do zawartości

 mieszczą różną kombinację pudeł A4 lub segregatorów

 ekologiczne, posiadają certyfi kat FSC

Kolor Gramatura Grzbiet (mm) Nr katalog Cena Netto Cena Brutto

brązowy
490 g/m2

80 560225 a 11,75 14,45

niebieski 100 560226 a 12,00 14,76
Wymiary (mm): 545 x 363 x 317

Kolor Gramatura Nr katalog Cena Netto Cena Brutto

brązowy 450 g/m2 560227 a 16,39 20,16

niebieski 490 g/m2 560228 a 16,77 20,63
Wymiary (mm): 558 x 370 x 315

Kolor Gramatura Nr katalog Cena Netto Cena Brutto

brązowy 450 g/m2 560229 a 15,77 19,40

niebieski 490 g/m2 560230 a 16,14 19,85
Wymiary (mm): 555 x 360 x 315

PUDŁA ARCHIWIZACYJNE A4 ŚCIĘTE I ZBIORCZE

  

  

Pudła zbiorcze wzmocnione 
ZINTEGROWANA KLAPA PRZEDNIA
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KARTON ARCHIWIZACYJNY TRIC 0 ELBA
• z twardej tektury falistej; 

• do przechowywania dokumentów A4 wypiętych z 

segregatora;

• możliwość ustawiania kartonu poziomo lub pionowo;

• miejsce do opisu zawartości; 

• na grzbiecie otwory ułatwiające wyjmowanie i przeno-

szenie kartonu.

Nr katalog. Szerokość grzbietu Cena netto Cena brutto

131400 a 95 mm 4,59 5,65

POJEMNIK NA CZASOPISMA TRIC 4 ELBA
• z twardej tektury falistej; 

• na grzbiecie miejsce do opisu; 

• na materiały formatu A4.

Nr katalog. Szerokość grzbietu Cena netto Cena brutto

131950 a 100 mm 4,64 5,71

KARTON ARCHIWIZACYJNY TRIC 3 ELBA
• z twardej tektury falistej; 

• do przechowywania dokumentów A4 wypiętych z 2 

segregatorów;

• możliwość ustawiania kartonu poziomo lub pionowo; 

• miejsce do opisu zawartości; na grzbiecie otwór ułatwia-

jący wyjmowanie i przenoszenie kartonu.

Nr katalog. Szerokość grzbietu Cena netto Cena brutto

131962 a 155 mm 5,84 7,18

KARTON ARCHIWIZACYJNY TRIC 10 ELBA
• z twardej tektury falistej; 

• do przechowywania dokumentów A4 wypiętych z segre-

gatora o szerokości 50 mm; 

• możliwość ustawiania kartonu poziomo lub pionowo; 

• miejsce do opisu zawartości;

• na grzbiecie otwór ułatwiający wyjmowanie i przenosze-

nie kartonu.

Nr katalog. Szerokość grzbietu Cena netto Cena brutto

131963 a 55 mm 2,50 3,08

KARTON ARCHIWIZACYJNY TRIC 2 ELBA
• z twardej tektury falistej; 

• format A4, na teczki wiszące z etykietami, miejsce na 

opis.

Nr katalog. Szerokość grzbietu Cena netto Cena brutto

131402 a 110 mm 6,55 8,06

KARTON ARCHIWIZACYJNY TRIC S ELBA
• na segregator o szerokości 50 lub 80 mm wraz z 

zawartością;

• wykonany z twardej tektury falistej; 

• możliwość ustawiania kartonu poziomo lub pionowo; 

• miejsce do opisu zawartości; 

• na grzbiecie otwory ułatwiające wyjmowanie i przeno-

szenie kartonu.

Nr katalog. Szerokość grzbietu Cena netto Cena brutto

133027 a 95 mm 5,20 6,40

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE COLORPLUS
• z tektury falistej;

• łatwe w montażu.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

259065 a 350 x 265 x 80 mm 2,39 2,94
259062 a 350 x 265 x 110 mm 2,53 3,11
259061 a 440 x 310 x 100 mm 3,17 3,90

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE ZBIORCZE COLORPLUS
• do składowania i transportu 6 segregatorów;

• z podwójnym dnem; 

• obciążenie do 30 kg.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

259064 a 515 x 290 x 340 mm 7,39 9,09

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE ZE ZDEJMOWANYM 
WIEKIEM COLORPLUS
• mieści 4 segregatory; 

• idealne do transportu i przechowywania dokumentów, 

katalogów, itp.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

259063 a 330 x 330 x 330 mm 4,88 6,00
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PUDŁO ARCHWIZACYJNE NA SEGRAGTOR 
ESSELTE
• do archiwizowania dokumentów w segregatorze;

• mieści jeden segregator A4/75 mm;

• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z 

recyklingu i w 100% nadającego się do ponow-

nego przetworzenia; 

• certyfi kat FSC;

• wymiary 97 x 355 x 300 (SxWxG mm).

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

262860 a 4,75 5,84

POJEMNIK NA DOKUMENTY BOXY 2 ESSELTE
• kartonowy pojemnik na czasopisma; 

• na grzbiecie pojemnika pole do umieszczenia opisów; 

• format A4; 

• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu 

i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia, 

• certyfi kat FSC.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

261354 a 3,89 4,78

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE OTWIERANE OD GÓRY 
ESSELTE
• wymiary dostosowane do przechowywania 3 segrega-

torów z dokumentami lub 3 pudeł boxy 80 lub innych 

podręcznych drobiazgów; 

• mocny, wysokiej jakości karton, o grubości: 395 gsm; 

• wykonane z kartonu w 100%,pochodzącego z recyklingu 

i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia, 

certyfi kat FSC;

• wymiary (SxWxG mm) 398 x 302 x 280.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

263340 a 13,36 16,43

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE OTWIERANE Z SZERSZEJ 
STRONY ESSELTE
• otwarcie z szerszej strony znacznie ułatwia załadunek i 

archiwizowanie dokumentów; 

• format A4 + (poszerzony, możliwość przechowywania 

dokumentów w koszulkach czy razem z przekładkami);

• możliwość ustawiania w pozycji poziomej i pionowej; 

• mocny, wysokiej jakości karton, grubość: 390 gsm; 

• wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu 

i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia; 

• certyfi kat FSC; 

• wymiary 330 x 80 x 260 (SxWxG mm);

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

263341a 58,77 72,29

FASTYKUŁA Z TEKTURY LITEJ A4
• okładka wiązana z tektury litej 1000g/m²; 

• wymiar 315 x 230 cm;

• opak.25 szt. ściągniętych taśmą.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

010105 a 1,57 1,93

KARTON ZBIORCZY TRIC 1 ELBA
• do przechowywania pudełek archiwizacyjnych;

• zabudowa do 6 kondygnacji; 

• miejsce na opis; 

• wymiary 270 × 455 × 335 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131401 a 18,59 22,87

FASTYKUŁA ARCHIWIZACYJNA KIEL-TECH
• wykonana z bezkwasowej tektury litej BEZKWAS;

• gramatura 1300g/m²;

• bezkwasowość powyżej 7,5 pH, rezerwa alkaliczna > 

0.4, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23.10.2015 

Dz.U. poz. 1743;

• tasiemka wykonana w 100% z wysokiej jakości, niebie-

lonej surówki bawełnianej;

• wymiary 230 x 320 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

370114 a 5,23 6,43
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POJEMNIK NA CZASOPISMA TRIC COLOR 
ELBA
• kolorowy kaseton archiwizacyjny do 

przechowywania katalogów, magazynów, 

folderów itp.;

• na grzbiecie pole do umieszczenia opisów 

informacyjnych;

• otwór na palec ułatwiający zdejmowanie 

pojemnika z półki;

• szerokość grzbietu 75 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131652 a nie bie ski 4,57 5,62
131653 a zie lo ny 4,57 5,62
131655 a czer wo ny 4,57 5,62

KARTON ARCHIWIZACYJNY TRIC COLOR 
ELBA
• kolorowy karton archiwizacyjny do 

przechowywania dokumentów wypiętych z 

segregatora;

• szerokość grzbietu 100 mm; 

• posiada dwa otwory na palec i dwa pola 

na opisy, dzięki czemu można ustawiać je 

zarówno poziomo, jaki pionowo.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131656 a niebieski 4,82 5,93
131657 a zielony 4,82 5,93
131658 a żółty 4,82 5,93
131659 a czerwony 4,82 5,93

KARTON ZBIORCZY TRIC COLOR ELBA
• z wytrzymałej tektury falistej; 

• przeznaczone do przechowywania 5 segrega-

torów lub 4 pudełek archiwizacyjnych; 

• zaopatrzone w pola do umieszczania napisów 

informacyjnych.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131729 a nie bie ski 22,50 27,68

SPINKA ARCHIWIZACYJNA RADO TRIC ELBA
• przeznaczona do błyskawicznego spinania 

dokumentów wyjmowanych z segregatora bez 

konieczności przekładania kartka po kartce; 

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131526 a 83,52 102,73

a-

w 

KLIPS ARCHIWIZACYJ NY FELLOWES
• dwuczęściowy, plastikowy klips przeznaczony do 

archiwizacji dokumentów; 

• umożliwia szybkie i łatwe przeniesienie dokumen-

tów z segregatora; 

• ułatwia korzystanie z dokumentów zarchiwizowa-

nych w pudełkach na akta.

Nr katalog. Opakowanie Cena netto Cena brutto

210287 a 100 szt. 55,82 68,66
210288 a 50 szt. 30,05 36,96

KLIPS NA AKTA PRO 100 MM FELLOWES
• ergonomiczna konstrukcja; 

• dwuczęściowy, plastikowy klips archiwi-

zacyjny umożliwiający przechowywanie 

dokumentów w pudełkach na akta; 

• dodatkowa rączka ułatwia i przyspiesza 

przeniesienie dokumentów z segregatora 

na klips; 

• ekologiczny – wykonany z polipropylenu 

pochodzącego w 100% z recyklingu, nadaje 

się do ponownego przetworzenia; 

• pojemny, długość wąsów archiwizacyjnych 

100 mm.

Nr katalog. Kolor Ilość szt. w opakowaniu Cena netto Cena brutto

210696 a biały 100 64,41 79,22
210697 a niebieski 50 36,50 44,90

ES

KLIPS ARCHIWIZACYJNY Q-CONNECT Z-CLIP
• niełamliwy – dzięki specjalnej masie plastycznej 

nadaje się do wielokrotnego użytku ;

• dzięki zastosowaniu specjalnego „zamka” – 

niezwykle prosty w użyciu, dodatkowo zamek 

zabezpiecza klipsy przed otwieraniem;

• przeznaczony dla pliku dokumentów o grubości 

max. 7 cm;

• długość wąsów: 10,5 cm, odległość między 

dziurkami: 8 cm;

• nadaje się do recylkingu;

• opakowanie 100 szt.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

561158 a 68,18 83,86

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE BEZKWASOWE Z TEKTURY LITEJ KIEL-TECH
• wykonane z bezkwasowej tektury litej BEZKWAS;

• gramatura 1300g/m²;

• bezkwasowość powyżej 7,5 pH, rezerwa alkaliczna > 0.4 , spełnia wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23.10.2015 Dz.U. poz. 

1743;

• spełnia wymagania mechaniczne normy ISO 9706.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

370104 a 350 x 260 x 50 mm 11,59 14,26
370105 a 350 x 260 x 110 mm 10,68 13,14
370106 a 350 x 260 x 130 mm 11,14 13,70
370107 a 410 x 260 x 110 mm 10,91 13,42
370108 a 410 x 330 x 110 mm 12,05 14,82
370109 a 450 x 320 x 110 mm 12,95 15,93
370103 a 350 x 260 x 110 mm, z otworami 10,68 13,14
370110 a 350 x 260 x 110 mm, z zamkami bocznymi 10,68 13,14
370111 a 350 x 260 x 90 mm 10,23 12,58
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PUDŁO ARCHIWIZACYJNE R-KIVE BASIC 
FELLOWES
• z zamykanym wiekiem służące do 

przechowywania dokumentów, katalogów, 

cenników itp.;

• formacie A4, osobno lub w pudłach na 

archiwa; 

• dwa rozmiary grzbietu: 80 mm i 100 mm; 

• wymiary zewnętrzne w mm: 

80/ 100 x 262 x 323;

• etykiety do opisu zawartości.

Nr katalog. Szer. grzbietu Cena netto Cena brutto

210589 a  80 mm 2,41 2,96
210590 a  100 mm 2,55 3,14

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE 
ZBIORCZE R-KIVE BASIC 
FELLOWES
• wytrzymałe pudło z tektury falistej;

• umożliwia przechowywanie 5 pude-

łek 80 mm lub 4 pudełek 100 mm; 

• możliwość ustawienia jednego na 

drugim;

• klejona konstrukcja ułatwia złożenie 

i przechowywanie; 

• otwory w ścianach bocznych 

ułatwiają przenoszenie; 

• etykiety do opisu zawartości na 

bocznych ścianach.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

210591 a 340 x 450 x 275 mm 10,57 13,00

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE FELLOWES
• z tektury;

• przeznaczone do przechowywania dokumentów A4, katalogów, cenników;

• duże etykiety do opisu zawartości na grzbietach; 

• wieko zawiera dodatkowe zapięcie zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem; 

• z certyfi katem FSC® pochodzącej w 100% z odzysku.

Nr katalog. Szerokość grzbie tu Cena netto Cena brutto

210355 a 80 mm 3,23 3,97
210356 a 100 mm 3,66 4,50

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE FELLOWES
• wytrzymałe pudło z tektury falistej;

• nowa konstrukcja z systemem Fast Fold ułatwia i umożliwia złożenie pudła w kilka 

sekund; 

• podwójna grubość ścian bocznych zapewnia dużą wytrzymałość pudła; 

• otwory w ścianach ułatwiają przenoszenie; 

• etykiety do opisu na wszystkich bokach ułatwiają identyfi kację zawartości; 

• wykonane z tektury z certyfi katem FSC® pochodzącej w 100% z odzysku.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

210357 a 387 x 294 x 445 mm 19,75 24,29

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE FELLOWES 
WOODGRAIN
• w biurach może służyć do archiwizacji 

dokumentów w pudełkach na akta (seria 

R-Kive® Basics, R-Kive® Prima lub 

Bankers Box® System) lub segregatorach;

• w domu idealne do przechowywania zabawek, 

odzieży, artykułów sezonowych itp.;

• wytrzymałe i bezpieczne - wykonane z grubej 

tektury falistej z podwójnym systemem ścian 

bocznych i dna, utrzymuje ciężar o wadze do 

35 kg;

• łatwe do złożenia - konstrukcja z systemem Fast-

Fold pozwala na złożenie pudła w kilka sekund;

• otwory w ścianach bocznych ułatwiają przeno-

szenie;

• duże etykiety do opisu zawartości;

• wymiary zewnętrzne: 340 x 295 x 405 mm;

• wymiary wewnętrzne: 325 x 285 x 385 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

210785 a brązowe 12,16 14,96
210765 a granatowe 12,16 14,96

h;

k

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE DELFIN
• do przechowywania dokumentów w 

formacie A4; 

• wykonane ze sztywnej tektury falistej;

• posiada oczko grzbietowe; 

• funkcjonalny system zamykania i miej-

sce na opis za wartości.

Nr katalog. Szerokość grzbie tu Cena netto Cena brutto

240027 a 80 mm 2,73 3,36
240063 a 100 mm 3,10 3,81
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www.leitz.com/wow

Kolekcja pudeł Leitz Click & Store
Pudła Leitz wykonane są z mocnego kartonu pokrytego 
laminowanym papierem, który nadaje długotrwałą 
ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Łatwy system 
składania pudeł zaoszczędzi miejsce, gdy już go nie 
będziemy używać.

A Pudełka na CD, DVD i inne drobiazgi

Pudło na CD Click & Store, mieści np. 
30 standardowych opakowań plastikowych lub
60 opakowań cienkich (slim)  
(143mm x 136mm x 352mm)

Pudło na DVD Click & Store, mieści np. 
20 standardowych opakowań plastikowych lub 
40 opakowań cienkich (slim) (206mm x 147mm x 352mm)

Pudełka uniwersalne

B Pudełko małe Click & Store, A5

Na drobne przedmioty lub dokumenty w formacie A5 
(220mm x 160mm x 282mm)

Pudełko średnie Click & Store, A4 
Na różne przedmioty lub dokumenty w formacie A4 
(281mm x 200mm x 370mm)

C Pudełko duże Click & Store, A3 
Na większe przedmioty lub dokumenty w formacie A3 
(369mm x 200mm x 482mm)

D Pudełko L Click & Store

Perfekcyjnie pasujące do półek sześciennych (np. 
Kallax z Ikei)
(320mm x 45mm x 360mm)

E Pudełko M Click & Store

Doskonale dopasowuje się do standardowych mebli 
(np. Billy z Ikei).
(260mm x 43mm x 260mm)

F Pudełko z przegródkami Click & Store

Aby uporządkować rzeczy wewnątrz pudeł warto 
zastosować system wewnętrznych przegródek.

Małe, 2 przegródki (220mm x 100mm x 282mm)

Średnie, 3 przegródki (281mm x 100mm x 370mm)

G Pojemnik na dokumenty  Click & Store

Wymiary (103 x 330 x 253)

F

Kolor Pudło na CD Pudło na DVD Pudło A5 Pudło A4 Pudło A3 Pudełko L Pudełko M Pudło A5 z 2 
przegródkami

Pudło A4 z 3 
przegródkami

Pojemnik na 
czasopisma

biały 263301 a 263307 a 263309 a 263315 a 263321 a 264761 a 264769 a 264297 a 264305 a 263325 a

różowy 263304 a 264313 a 263312 a 263318 a 264323 a 264766 a 264774 a 264298 a 264306 a 263328 a

niebieski 263303 a 264314 a 263311 a 263317 a 264324 a 264764 a 264772 a 264299 a 264307 a 263327 a

pomarańczowy 263306 a 264315 a 263314 a 263320 a 264325 a 264765 a 264773 a 264300 a 264308 a 263330 a

zielony 263305 a 264318 a 263313 a 263319 a 264328 a 264768 a 264776 a 264303 a 264311 a 263329 a

fioletowy 264342 a 264317 a 264320 a 264322 a 264327 a 264763 a 264771 a 264302 a 264310 a 264344 a

turkusowy 264341 a 264316 a 264319 a 264321 a 264326 a 264767 a 264775 a 264301 a 264309 a 264343 a

czarny 263302 a 263308 a 263310 a 263316 a 263322 a 264762 a 264770 a 264304 a 264312 a 263326 a

Cena netto 42,67 49,26 62,16 70,88 91,65 80,07 55,86 49,72 62,16 46,42
Cena brutto 52,48 60,59 76,46 87,18 112,73 98,49 68,71 61,16 76,46 57,10

A G

1 2 3

Mocne metalowe 
uchwyty ułatwia-

jące przenoszenie

Metalowa ramka 
na etykietę do 

opisu zawartości

Szybkie i proste 
składanie dzięki 

zatrzaskom
Wzmocnione 
rogi pokrywy

B C

D E
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pojemniki

www.leitz.com

Zainspiruj innych: podziel

się na Instagramie jak 

używasz pudeł Leitz MyBox 

i oznacz zdjęcie #LeitzMyBox. 
Do zdobycia wiele ciekawych nagród. 

Odwiedź profi l Leitzworld i dowiedz 

się więcej!

A

B

C E

F
D

Pojemnik duży Leitz MyBox® 
z pokrywką
18-litrowy. Na dokumenty A4, czasopisma 

i większe - domowe lub biurowe - akcesoria.

A

Pojemnik mały Leitz MyBox® 
z pokrywką
5-litrowy. Na dokumenty A5 i małe - 

domowe lub biurowe - akcesoria.

B

Pojemnik Leitz MyBox® 

bez pokrywki
Umożliwa estetyczne przechowywanie 

często używanych rzeczy.

F

Organizer podłużny Leitz 
MyBox® 
Elegancki pojemnik na małe akcesoria lub 

półka pasująca do małego i dużego 

pojemnika Leitz MyBox®. 

E

Organizer duży Leitz MyBox® 
z uchwytem
Elegancki przybornik lub wewnętrzny 

organizer pasujący do dużego pojemnika 

Leitz MyBox®. 

C

Organizer mały Leitz MyBox® 
z uchwytem
Elegancki przybornik lub wewnętrzny 

organizer pasujący do małego i dużego 

pojemnika Leitz MyBox®. 

D

Biały Różowy Niebieski Zielony

Idealnie pasują do innych 

produktów z kolekcji WOW.

NOWOŚĆ 

Typ      Cena netto Cena brutto

A MyBox duży z pokrywą 265490 a 265491 a 265492 a 265493 a 95,60 117,59

B MyBox mały z pokrywą 265494 a 265495 a 265496 a 265497 a 65,14 80,12

C Organizer duży 265506 a – – – 49,81 61,27

D Organizer mały 265507 a – – – 27,33 33,62

E Organizer podłużny 265502 a 265503 a 265504 a 265505 a 35,14 43,22

F Pojemnik MyBox bez pokrywki 265498 a 265499 a 265500 a 265501 a 40,23 49,48

KIEDY SPOSÓB PRZECHOWYWANIA 
MA ZNACZENIE

SYSTEM MODUŁOWY POZWALA 
W OPTYMALNY SPOSÓB ZARZĄDZAĆ 
ZAWARTOŚCIĄ

WYKONANE Z TRWAŁEGO, 
ODPORNEGO NA USZKODZENIA, 
WODOODPORNEGO TWORZYWA ABS 
(BEZ BPA) DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY 

PRZECHOWYWANYCH RZECZY 
ORAZ ELEGANCKIEGO WYGLĄDU
 
 DELIKATNY ZATRZASK PRZYTRZYMUJE 
POKRYWĘ, NIE PRZESZKADZAJĄC 
JEDNOCZEŚNIE W JEJ ŁATWYM 
ZDEJMOWANIU

ŁATWE DO CZYSZCZENIA, MAJĄ 
ZAOKRĄGLONE KRAWĘDZIE
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teczki zawieszkowe

SKOROSZYT ZAWIESZANY LEITZ ALPHA
• wewnątrz zintegrowany mechanizm skoroszytowy do 

wpinania luźnych kartek lub dokumentów w koszulkach;

• z kartonu o gramaturze 275 gsm; 

• w zależności od rodzaju kartoteki, identyfi katory na sko-

roszytach można przypiąć na grzbiecie (widoczne z góry, 

np. w szufl adzie komody) lub z boku skoroszytu; 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262960 a żółta 7,81 9,61
262961 a czerwona 7,81 9,61
262962 a niebieska 7,81 9,61
262963 a zielona 7,81 9,61
262865 a siarczanowy 7,81 9,61

SKOROSZYT ZAWIESZANY NA AKTA OSOBOWE 
ESSELTE
• z mocnego kartonu 230 g/m²;

• przeznaczony do przechowywania akt osobowych; 

• w komplecie identyfi kator i etykiety do opisu za wartości 

każdej teczki; 

• opakowanie 10 sztuk/folia.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262591 a siarczanowy 179,10 220,29

TECZKA ZAWIESZANA NA AKTA OSOBOWE ESSELTE
• z mocnego kartonu 230 g/m²; przeznaczone do przecho-

wywania akt osobowych;

• wewnątrz 3 przegródki, w każdej mechanizm skoroszyto-

wy umożliwiający wpięcie dokumentów;

• w komplecie identyfi kator i etykiety do opisu zawartości 

każdej teczki;

• opakowanie 10 sztuk/folia.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262590 a siarczanowy 208,60 256,58

SKOROSZYT ZAWIESZANY LEITZ ALPHA ACTIVE
• unikalny system chowanych zawieszek oraz identy-

fi katorów ułatwia przenoszenie oraz archiwizowanie 

dokumentów bez potrzeby ich przekładania

• łatwo chowany i wysuwany identyfi kator do opisu 

zawartości; 

• wysokiej jakości karton;

• posiada certyfi kat Blue Angel; 

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263131 a biały 48,72 59,93
263132 a czarny 48,72 59,93

TECZKA ZAWIESZANA Z GUMKĄ LEITZ ALPHA 
ACTIVE
• posiada certyfi kat Blue Angel; 

• opakowanie 5 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263133 a biała 70,12 86,25
263134 a czarna 70,12 86,25

Łatwo chowany 

i wysuwany 

identyfikator do 

opisu zawartości

Chowane 

zawieszki ułatwiają 

przenoszenie 

dokumentów

Zamknięcie na 

elastyczną gumkę

TECZKA ZAWIESZANA LEITZ ALPHA
• z bardzo mocnego, wytrzymałego kartonu o gramaturze 

275 gsm; 

• posiada duże plastikowe, wymienne identyfi katory z 

etykietami do opisu ich zawartości;

• identyfi katory można umieścić w 5 różnych miejscach 

tak, aby w kartotece nie zasłaniały się wzajemnie;

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262956 a żółta 8,37 10,30
262957 a czerwona 8,37 10,30
262958 a niebieska 8,37 10,30
262959 a zielona 8,37 10,30
262864 a siarczanowy 8,37 10,30

TECZKA ZAWIESZANA ESSELTE CLASSIC
• z przetworzonego w 100%, przyjaznego środowisku 

kartonu kraft o gramaturze 210 g/m²;

• plastikowe wymienne identyfi katory z etykietami do 

opisu ich zawartości (w komplecie); 

• mają dodatkowo wzmocnione, laminowane krawędzie 

przy zawieszkach oraz dno.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

260277 a zie lo na 4,09 5,03
260278 a nie bie ska 4,09 5,03
260279 a żół ta 4,09 5,03
260280 a czer wo na 4,09 5,03
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SKOROSZYT ZAWIESZKOWY VERTIC ULTIMATE PODSTAWOWY ELBA
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²;

• przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opisową;

• metalowe zapięcie skoroszytowe;

• pojemność: 220 kartek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131605 a 7,14 8,78

TECZKA ZAWIESZKOWA VERTIC ULTIMATE 
Z BOCZKAMI ELBA
• wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²;

• harmonijkowe, płócienne boczki zapobiegają wysuwaniu 

dokumentów;

• przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opisową;

• dwie pary nacięć do pasków skoroszytowych;

• pojemność: 330 kartek.

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

131549 a A4 85443 9,52 11,71

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131552 a niebieski 10,55 12,98
131554 a żółty 10,55 12,98
131553 a zielony 10,55 12,98
131551 a czerwony 10,55 12,98
131550 a kremowy 10,55 12,98
131832 a antracyt 10,55 12,98
131834 a  ciemno-niebieski 10,55 12,98

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131523 a niebieski 7,61 9,36
131525 a żółty 7,61 9,36
131524 a zielony 7,61 9,36
131522 a czerwony 7,61 9,36
131521 a kremowy 7,61 9,36
131829 a antracyt 7,61 9,36
131831 a ciemno-niebieski 7,61 9,36

TECZKA ZAWIESZKOWA VERTIC ULTIMATE ELBA 
• wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²;

• przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opisową;

• metalowe zapięcie skoroszytowe;

• pojemność: 220 kartek.

Nr katalog. Opis Cena netto Cena brutto

131542 a A4 85440 7,59 9,34

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

131555 a szer.2 cm 85452 21,23 26,11
131556 a szer.3 cm 85453 21,23 26,11
131558 a szer.4 cm 85444 22,57 27,76
131559 a szer.6 cm 85446 22,57 27,76

SKOROSZYT ZAWIESZKOWY VERTIC ULTIMATE 
PERSONALNY ELBA
• wykonany z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²;

• dodatkowa kieszeń na tylnej stronie umożliwia wkładanie 

dokumentów małoformatowych;

• przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opisową;

• cztery przegródki z metalowymi zapięciami skoroszy-

towymi;

• pojemność: 220 kartek.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

131520 a 26,59 32,71

• wykonana z mocnego kartonu o grama-

turze 230 g/m²;

• harmonijkowe, płócienne boczki zapobie-

gają wysuwaniu dokumentów;

• przesuwny szyldzik z wymienną etykietą 

opisową;

• dwie pary nacięć do pasków skoroszytowych;

• pojemność: 330 kartek.

TECZKA ZAWIESZKOWA CHIC ULTIMATE Z BOCZKAMI ELBA

• z mocnego kartonu;

• format A4; 

• przesuwany szyld; 

• miejsce do opisu; 

• pojemność 220 kartek.

SKOROSZYT ZAWIESZKOWY CHIC ULTIMATE ELBA

• wykonana z mocnego kartonu o 

gramaturze 320 g/m²;

• wkładka plastikowa na dnie tecz-

ki z bocznymi ogranicznikami;

• zwiększona pojemność i wytrzy-

małość;

• przesuwny szyldzik z wymienną 

etykietą opisową;

• dwie pary nacięć do pasków 

skoroszytowych Vertic Ultimate®;

TECZKA ZAWIESZKOWA VERTIC ULTIMATE 
Z POSZERZONYM DNEM ELBA
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TECZKA ZAWIESZKOWA CHIC ULTIMATE PODSTAWOWA ELBA
• wykonana z mocnego kartonu o gramaturze 230 g/m²;

• przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opisową;

• dwie pary nacięć do pasków skoroszytowych;

• pojemność: 330 kartek.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131545 a niebieski 7,77 9,56
131547 a żółty 7,77 9,56
131546 a zielony 7,77 9,56
131544 a czerwony 7,77 9,56
131543 a kremowy 7,77 9,56
131835 a antracyt 7,77 9,56
131837 a  ciemno-niebieski 7,77 9,56

TECZKA ZAWIESZKOWA BANTEX
• z kartonu; 

• przesuwny szyldzik z wymienną etykietą opisową; 

• cztery pary nacięć do pasków skoroszytowych dla formatu A4; 

• rozstaw szyn 34,6 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

132598 a żółta 2,66 3,27
132599 a czerwona 2,66 3,27
132600 a niebieska 2,66 3,27
132601 a zielona 2,66 3,27

TECZKA ZAWIESZKOWA DONAU
• z kartonu o gramaturze 230 gsm; 

• uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego dłuższe użytkowanie produktu; 

• w komplecie ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki do opisów; 

• format: A4; 

• pojemność: 220 kartek (80 gsm).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560127 a brązowa 4,30 5,29
560128 a czerwona 4,30 5,29
560129 a zielona 4,30 5,29
560130 a niebieska 4,30 5,29
560131 a żółta 4,30 5,29
560132 a pomarańczowa 4,30 5,29

TECZKA ZAWIESZKOWA Z WĄSEM DONAU
• z kartonu o gramaturze 230 gsm; 

• uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego dłuższe wykorzystanie produktu; 

• wyposażona w wysokiej jakości wąs ułatwiający archiwizowanie dokumentów; 

• w komplecie ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki do opisów; 

• specjalne wycięcie na palec ułatwiające przeglądanie dokumentów; 

• format: A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560133 a brązowa 7,43 9,14
560134 a czerwona 7,43 9,14
560135 a zielona 7,43 9,14
560136 a niebieska 7,43 9,14
560137 a żółta 7,43 9,14
560138 a pomarańczowa 7,43 9,14

TECZKA ZAWIESZKOWA Z BOCZKAMI DONAU
• z kartonu o gramaturze 230 gsm; 

• uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego dłuższe użytkowanie artykułu; 

• wyposażona w boczne ograniczniki z płótna zabezpieczające dokumenty przed wysu-

nięciem; 

• w komplecie ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki do opisów; 

• pojemność: 400 kartek;

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560139 a brązowa 7,43 9,14
560140 a czerwona 7,43 9,14
560141 a zielona 7,43 9,14
560142 a niebieska 7,43 9,14
560143 a żółta 7,43 9,14
560144 a pomarańczowa 7,43 9,14
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Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262884 a  przezroczysta 145,53 179,00
262885 a  czerwona 145,53 179,00
262886 a  niebieska 145,53 179,00
262887 a  czarna 145,53 179,00

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263492 a biała 175,68 216,09
263493 a czerwona 175,68 216,09
263494 a niebieska 175,68 216,09
263495 a czarna 175,68 216,09

POJEMNIK GO-FIX ELBA
• z wysokiej jakości tworzywa sztucznego; 

• otwory do zawieszenia na ścianie;

• do samodzielnego montażu; 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131418 a brą zo wy 194,80 239,60

K GO FIX ELBA

SYSTEM HARMONIJKOWY WOLNOSTOJĄCY PENTEL
• szerokość systemu można dowolnie zmieniać w zależności od rozmiaru 

dokumentów; 

• doskonale spełnia swoją rolę jak archiwum szufl adowe lub wolnostojące; 

• dostępny w 3 rozmiarach: 12 przegródek (do segregowania dokumentów 

wg miesięcy) 24 oraz 31 przegródek (do segregowania dokumentów wg 

daty); 

• zawiera wydrukowany indeks ułatwiający organizację dokumentów; 

• na dokumenty formatu A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

230759 a  DCD3413 – 13 kieszeni 27,27 33,54
230760 a  DCD5425 – 25 kieszeni 40,91 50,32
230761 a DCD4432 – 32 kieszenie 68,18 83,86

• odpowiednia dla wszystkich rodzajów 

teczek A4; 

• w komplecie z 5 teczkami, etykietami i 

kieszonkami na etykiety; 

• obniżony przód ułatwia czytanie opisów; 

• specjalne uchwyty ułatwiają przeno-

szenie;

• możliwość ustawienia jednej na drugiej; 

• wymiary: 370x280x162 mm (szer. x 

wys. x gł.); 

• stanowi część kolekcji Leitz plus, która 

jest idealnym rozwiązaniem dla osób 

ceniących sobie jakość, prosty wygląd 

oraz funkcjonalność.

KARTOTEKA NA TECZKI ZAWIESZANE LEITZ PLUS

• odpowiednia do wszystkich rodzajów 

teczek A4; 

• w komplecie z 5 teczkami zawieszanymi 

i indeksami; 

• mieści około 15 teczek zawieszanych; 

• rączka do przenoszenia i uchylna 

pokrywa; 

• zamykana na plastikowy zamek; 

• możliwość ustawienia jednej na drugiej;

• doskonale komponuje się z pozostałymi 

produktami z kolekcji Europost i Vivida.

WALIZECZKA NA TECZKI ZAWIESZANE EUROPOST VIVIDA ESSELTE

POJEMNIK NA KATALOGI TREND DURABLE
• na katalogi A4 z otworami ułatwiającymi przenoszenie; 

• zabezpieczenie przed spadnięciem pojemnika podczas 

wysuwania; 

• okienko do umieszczenia opisu; 

• wymiary: 74 x 305 x 244 mm (szer. x wys. x gł.).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160329 a biały 16,57 20,38
160330 a czarny 16,57 20,38
160331 a przezroczysty 16,57 20,38
160332 a niebieski przezroczysty 16,57 20,38

POJEMNIK NA KATALOGI BASIC DURABLE
• na katalogi formatu A4 z uchwytem, czasopisma, ulotki itp.; 

• wymiary 73 x 306 x 241 mm (szer. x wys. x gł.).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160205 a czarny 12,60 15,50
160238 a biały 12,60 15,50
160239 a zielony 12,60 15,50
160347 a niebieski 12,60 15,50
160241 a czerwony 12,60 15,50
160246 a zielony przezroczysty 12,60 15,50
160247 a niebieski przezroczysty 12,60 15,50
160248 a fioletowy przezroczysty 12,60 15,50
160206 a przezroczysty 12,60 15,50

STOJAK NA KATALOGI TREND DURABLE
• z trzema przedziałami o szerokości 65 mm do większej 

ilości czasopism lub dokumentów; 

• wymiary: 215 x 165 x 210 mm (szer. x wys. x gł.).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160325 a biały 53,50 65,81
160326 a czarny 53,50 65,81
160327 a przezroczysty 53,50 65,81
160328 a niebieski przezroczysty 53,50 65,81
161019 a czerwony przezroczysty 53,50 65,81

161017 a pomarańczowy 

przezroczysty
53,50 65,81

161018 a fioletowy przezroczysty 53,50 65,81
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POJEMNIK NA CZASOPISMA Q-CONNECT
• z tektury o grubości ok. 2 mm pokrytej folią PVC; 

• pojemność: ok. 750 kartek o gramaturze 80 gsm; 

• posiada dwie kieszonki opisowe, co umożliwia uniwersalne wykorzystanie pojemnika; 

• składany – bardzo prosty w montażu, zabezpieczony wewnętrznym rzepem; 

• wymiary: 76 x 317 x 250 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560183 a jasnoniebieski 17,59 21,64
560184 a czarny 17,59 21,64
560185 a czerwony 17,59 21,64
560186 a zielony 17,59 21,64
560187 a ciemnoniebieski 17,59 21,64
560188 a żółty 17,59 21,64

POJEMNIK NA CZASOPISMA HAN LOOP TREND
• pojemnik na czasopisma i magazyny

• wykonany z odpornego na pęknięcia i odkształcenia 

polistyrenu, bez dodatków metali ciężkich;

• nowoczesny kształt w części z powierzchnią 

karbowaną;

• po bokach wycięcia ułatwiające użytkowanie;

• z przodu listwa zapobiegająca wypadaniu czasopism;

• w tej serii dostępne również przybornik, szufl adka na 

dokumenty, kosz na śmieci;

• format: wszystkie do C4;

• wymiary: 76 x 26 x 239 mm;

• wysokość tyłu: 257 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

561132 a fioletowy 15,91 19,57
561135 a różowy 15,91 19,57
561133 a jasnoniebieski 15,91 19,57
561134 a jasnozielony 15,91 19,57

POJEMNIK AŻUROWY NA 
CZASOPISMA DONAU
• ażurowy, wykonany z twardego, 

odpornego na pęknięcia polistyrenu;

• szerokość grzbietu: 70 mm;

• pojemność: do 700 kartek o grama-

turze 80 gsm;

• sztywna konstrukcja o zwiększonej 

stabilności;

• ścięte boki ułatwiają wkładanie i 

wyjmowanie dokumentów;

• tworzywo przeznaczone do recy-

klingu;

• wymiary: 70 x 315 x 240 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

561148 a czarny 16,11 19,82
561149 a bordowy 16,11 19,82
561150 a zielony 16,11 19,82
561151 a niebieski 16,11 19,82
561152 a szary 16,11 19,82
561153 a transparentny zielony 16,11 19,82
561154 a transparentny biały 16,11 19,82
561155 a transparentny niebieski 16,11 19,82
561156 a transparentny żółty 16,11 19,82
561157 a transparentny pomarańczowy 16,11 19,82

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560189 a czarny 6,73 8,28
560190 a czerwony 6,73 8,28
560191 a zielony 6,73 8,28
560192 a niebieski 6,73 8,28
560193 a żółty 6,73 8,28
560194 a granatowy 6,73 8,28

• wykonany z lakierowanej tektury falistej 

o grubości 390gsm;

• produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5);

• szerokość grzbietu: 80;mm;

• pojemność: do 800 kartek o gramaturze 

80gsm;

• posiada wycięcie na palec ułatwiające 

wkładanie i zdejmowanie pojemnika 

z półki;

• ściana grzbietowa dostosowana do 

opisu;

• składany - bardzo prosty w montażu;

• posiada certyfi kat FSC, który gwarantuje, 

że papier pochodzi z ekologicznie zarzą-

dzanych obszarów leśnych;

• wymiary: 80 x 257 x 320 mm.

POJEMNIK NA CZASOPISMA DONAU

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560177 a czarny 14,59 17,95
560178 a czerwony 14,59 17,95
560179 a zielony 14,59 17,95
560180 a niebieski 14,59 17,95
560181 a żółty 14,59 17,95
560182 a granatowy 14,59 17,95

POJEMNIK NA CZASOPISMA DONAU
• z tektury o grubości 2,1 mm pokrytej 

ekologiczną folią polipropylenową o 

strukturze płótna; 

• okładzina wewnętrzna wykonana została 

z uszlachetnionego powierzchniowo 

papieru; 

• szerokość grzbietu: 75 mm; 

• pojemność: do 750 kartek o gramaturze 

80 gsm; 

• wycięcie na palec do wygodnego wkła-

dania / zdejmowania pojemnika z półki;

• zawiera wymienną etykietę grzbietową; 

• składany – bardzo prosty w montażu;

• wymiary: 75 x 320 x 245 mm.
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Europost Vivida
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263477 a biały 16,61 20,43
263478 a żółty 16,61 20,43
263479 a czerwony 16,61 20,43
263480 a niebieski 16,61 20,43
263481 a zielony 16,61 20,43

Europost Solea
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263362 a przezroczysty niebieski 16,64 20,47
263364 a przezroczysty czerwony 16,64 20,47
263365 a przezroczysty fioletowy 16,64 20,47

Europost Przezroczysty
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262942 a dymny 16,64 20,47
262943 a niebieski 16,64 20,47

POJEMNIK Z PRZEKŁADKAMI LEITZ PLUS JUMBO
• posiada dużą pojemność wewnętrzną - 205 mm oraz dwie wyjmowane przegródki; 

• przekładki umożliwiają przechowywanie małej ilości dokumentów w pionie; 

• bezpiecznie przechowuje obszerne publikacje w formacie A4 typu katalogi, opracowania 

czy raporty;

• idealny do przechowywania na półce czy w szafi e; 

• etykieta do opisu zawartości w komplecie.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263126 a niebieski 145,77 179,30
263127 a czarny 145,77 179,30

POJEMNIK NA CZASOPISMA EUROPOST ESSELTE
• stylowy, o nowoczesnym wyglądzie pojemnik, z fakturą w kratkę na bocznych ściankach;

• wygląd i kolorystyka dopasowana do półki na dokumenty Europost; 

• posiada niski grzbiet, tylko 256 mm co znacznie ułatwia identyfi kację zawartości; 

• wygodny uchwyt ułatwiający wysunięcie pojemnika; 

• format: niepełny A4.

POJEMNIK NA CZASOPISMA LEITZ WOW
• mocny i wytrzymały; 

• z otworem na palec dla bardziej przyjaznego użytko-

wania; 

• 6 cm szerokość grzbietu zapewnia wygodne przechowy-

wanie magazynów, katalogów i innych dokumentów.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263751 a biały 37,02 45,53
263752 a różowy 37,02 45,53
263753 a niebieski 37,02 45,53
263754 a pomarańczowy 37,02 45,53
263755 a zielony 37,02 45,53
264121 a turkusowy 37,02 45,53
264122 a fioletowy 37,02 45,53

POJEMNIK NA CZASOPISMA LEITZ PLUS
• na dokumenty, czasopisma, katalogi;

• można go ustawiać w pozycji stojącej po dłuższym i po krótszym boku; 

• duża pojemność wewnętrzna 70 mm; 

• wymiary: 78 x 320 x 278 mm (szer. x wys. x gł.); 

• stanowi część kolekcji Leitz plus, która jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących 

sobie jakość, prosty wygląd oraz funkcjonalność.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

262914 a  przezroczysty 27,51 33,84
262915 a  czerwony 27,51 33,84
262916 a  niebieski 27,51 33,84
262917 a  szary 27,51 33,84
262918 a  czarny 27,51 33,84

POJEMNIK SKŁADANY NA CZASOPISMA ESSELTE
• na dokumenty, czasopisma, katalogi w żywych kolorach i atrakcyjnym stylu VIVDA; 

• wykonany z PVC; 

• szerokość grzbietu 70 mm; 

• wymienna etykieta; 

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

260390 a biały 16,89 20,77
260392 a żółty 16,89 20,77
260391 a czerwony 16,89 20,77
260393 a niebieski 16,89 20,77
260394 a zielony 16,89 20,77
260395 a czarny 16,89 20,77
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POJEMNIK NA CZASOPISMA HERLITZ IMPERIAL
• pionowy plastikowy, ażurowy; 

• na dokumenty formatu A4; 

• grzbiet 8 cm; 

• z otworem uchwytowym na dłoń.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

060540 a czarny 25,48 31,34
060541 a czerwony 25,48 31,34
060542 a niebieski 25,48 31,34
060543 a popielaty 25,48 31,34

POJEMNIK SKŁADANY NA CZASOPISMA BIURFOL
• na dokumenty i czasopisma;

• ściętych bokach; 

• dostępny w 3 szerokościach grzbietu: 7, 10 oraz 11 cm; 

• pojemnik o szerokości grzbietu 11 cm ma poszerzoną głębokość – 27 cm; 

• wykonany z foli PVC, wewnątrz usztywniony tekturą; 

• na grzbiecie posiada wycięcie na palec oraz wymienną etykietę opisową;

• dostępny w standardowych kolorach oraz z kolekcji NEW COLOURS.

Kolor Grzbiet 7 cm Grzbiet 10 cm

silver 180304 a 180317 a
grass 180305 a 180318 a
pink 180306 a 180319 a
orange 180307 a 180320 a
violet 180308 a 180321 a
sky 180309 a 180322 a
Cena neto 16,39 19,66
Cena brutto 20,16 24,18

ORANGEPINK SKYVIOLET GRASSSILVER

Kolor Grzbiet 7 cm Grzbiet 10 cm Grzbiet 11 cm

czarny 180174 a 180310 a 180331 a
granatowy 180175 a 180311 a 180332 a
niebieski 180176 a 180312 a 180333 a
bordowy 180180 a 180313 a 180334 a
ciemnozielony 180178 a 180314 a 180335 a
jasnozielony 180177 a 180315 a 180336 a
czerwony 180179 a 180316 a 180337 a
Cena neto 14,09 17,04 25,07
Cena brutto 17,33 20,96 30,84

PÓŁKA NA DOKUMENTY LEITZ WOW
• najtrwalsza połka w swojej klasie; 

• wyższe ścianki boczne gwarantują większą 

od przeciętnej pojemność;łatwa do umiej-

scowienia dzięki możliwości ustawiania 

stosów pionowych i schodkowych.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263263 a biały 32,65 40,16
263264 a różowy 32,65 40,16
263265 a niebieski 32,65 40,16
263267 a pomarańczowy 32,65 40,16
263266 a zielony 32,65 40,16
264127 a turkusowy 32,65 40,16
264128 a fioletowy 32,65 40,16

PÓŁKA NA DOKUMENTY 
LEITZ STYLE
• najtrwalsza półka w swojej klasie, 

mocna i wytrzymała; 

• wyższe ścianki boczne gwarantują 

większą od przeciętnej pojemność;

• łatwa do umiejscowienia dzięki 

możliwości ustawiania w pionie lub 

po skosie; 

• łatwy dostęp do dokumentów dzięki 

szerokiemu wycięciu z przodu.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264022 a biały 32,65 40,16
264023 a ciemnoczerwony 32,65 40,16
264024 a seledynowy 32,65 40,16
264025 a niebieski 32,65 40,16
264026 a czarny 32,65 40,16

POJEMNIK NA CZASOPISMA ELBA
• dwustronna, wymienna etykieta opiso-

wa w kolorze pojemnika;

• oklejone na zewnątrz i wewnątrz folią 

PVC; 

• otwór na grzbiecie ułatwiający zdej-

mowanie; 

• składany;

• dostępny w wersji o szerokości 70 mm 

lub 110 mm; 

• pojemność: 700 lub 1100 kartek.

Kolor Grzbiet 70 mm Grzbiet 110 mm

czarny 135112 a 135107 a
czerwony 135113 a 135108 a
granatowy 135114 a 131666 a
jasnoniebieski 135109 a –
jasnozielony 135110 a –
zielony 135115 a –
Cena netto 16,05 24,14
Cena brutto 19,74 29,69
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Opis Nr katalog. Cena netto Cena brutto

A Standard
Standardowa pojemność, A4
Wyższe ścianki boczne gwarantują 
większą od przeciętnej pojemność
255 x 70 x 360 mm

 263831 a
 262896 a
 262897 a
 262898 a
 262899 a

25,00 30,75

B Jumbo
Wygodny sposób przechowywania nawet 
bardzo dużej ilości dokumentów
255 x 103 x 360 mm

 263060 a
 263061 a
 263062 a 45,33 55,76

C Slim
Mała pojemność, idealnie sprawdzi się 
w zarządzaniu bieżącej dokumentacji, 
A4, 255 x 37 x 360 mm

 263056 a
 263057 a
 263058 a 20,79 25,57

D Standard, do wkładania 
dokumentów po długim boku 
Świetnie nadaje się do przechowywania 
grubszych dokumentów np. katalogów 
Unikalny patent "Naciśnij i Kliknij" 
stabilizujący moduły ustawiane jeden 
na drugim 363 x 70 x 273 mm

 263124 a
 263125 a

43,30 53,26

E 255 x 71 x 376 mm  263282 a
 263283 a

62,58 76,97

F 5 szuflad (1 duża i 4 małe) A4 Maxi  263864 a
 263865 a

302,79 372,43

G 6 szuflad (6 małych) A4 Maxi  263866 a
 263867 a

302,79 372,43

A B

C D

E

PÓŁKA NA DOKUMENTY LEITZ PLUS
Najwyższej jakości, mocna półka na dokumenty. Każdy z 3 rozmiarów 
może być umieszczany jeden na drugim prosto lub schodkowo.
• Łatwy dostęp do dokumentów dzięki szerokiemu wycięciu z przodu

SZUFLADA DO PÓŁKI NA DOKUMENTY LEITZ PLUS
Stanowi zabezpieczenie ważnych dokumentów w formacie A4. 
Ułatwia utrzymanie porządku na biurku.
•  Prosty montaż „wsuń i osadź” dla stabilnego i bezpiecznego 

ustawienia modułu
• W zestawie z ramką na etykiety, do opisu zawartości

POJEMNIK Z SZUFLADAMI LEITZ PLUS
Atrakcyjny, mocny pojemnik do przechowywania dokumentów,
przyborów biurowych itd.
•  Łatwo wysuwane szufl ady z blokadą zabezpieczającą przed 

całkowitym wysunięciem
• Zasłonięty przód szufl ady dla zachowania poufności 
• Posiada antypoślizgowe, gumowe nóżki

GF
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Zszywacz i dziurkacz Leitz NeXXt Series
Dziurkacz
• Ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu
• Precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie 

oznaczonym formatem

Zszywacz
• Innowacyjna technologia precyzyjnego prowadzenia zszywki, zapobiegająca jej 

zacinaniu się
• Zintegrowany rozszywacz
• Używany ze zszywkami Leitz Power Performance P3 24/6 i 26/6, zszywki w 

komplecie GWARANCJI

10  LAT

P3

Segregator Leitz 180°
Szerokość grzbietu 80 mm
• Mieści 600 kartek A4
Szerokość grzbietu 52 mm
• Mieści 350 kartek A4

Wymiary: 255 x 70 x 357 mm

Półka na dokumenty Leitz Plus
Wysokiej jakości, wytrzymała półka. Wzmocnione ścianki gwarantują dużą pojemność.

Pojemnik na dokumenty Leitz Plus

Wymiary: 95 x 320 x 290 mm

Wysokiej jakości i wytrzymały pojemnik. Możliwość ustawienia wzdłuż krótszego boku.

Jakikolwiek kolor wybierzesz, upewnĳ  się czy na pewno twoje biuro jest kompletnie wyposażone.  W ofercie Leitz 
pojawiło się 7 nowych kolorów, które zostały wybrane, by jak najlepiej pasowały do najbardziej popularnych 
kolorów korporacyjnych logo. Od teraz możesz wyposażyć swoje biuro w wysokiej jakości produkty idealnie 
pasujące do koloru twojej fi rmy. Stwórz jak najlepsze wrażenie z Leitz. 

Zeskanuj ten kod, aby zobaczyć 
fi lm

Wybierz swoje produkty

Wybierz swój kolorJAKI JEST TWÓJ FIRMOWY KOLOR?

GWARANCJI

5 LAT

DP

ą pojemno

i w 
GWARAN

ość.ość

Kolor
-25

Czerwony

Kolor
-20

Jasno-
czerwony

Kolor
-35/-68

Niebieski

Kolor
-30

Jasno-
niebieski

Kolor
-50

Jasno-
zielony

Kolor
-01

Biały

Kolor
-95

Czarny

Produkt       
Cena 

netto

Cena 

brutto

Dziurkacz 263074 a 263839 a 263063 a 263840 a 263064 a 263841 a 263065 a 77,14 94,88

Zszywacz 263079 a 263842 a 261047 a 263843 a 261048 a 263844 a 261050 a 96,49 118,68

Segregator Leitz 180° 80 mm 263821 a 263822 a 263766 a 263823 a 262843 a 263824 a 260923 a 29,67 36,49

Segregator Leitz 180° 52 mm 263826 a 263827 a 262842 a 263828 a 263767 a 263829 a 262845 a 29,67 36,49

Półka na dokumenty Leitz Plus 263831 a 263832 a 262896 a 263833 a 262897 a 263834 a 262899 a 25,00 30,75

Pojemnik na dokumenty Leitz Plus 263835 a 263836 a 262915 a 263837 a 262916 a 263838 a 262918 a 27,51 33,84
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Europost Przezroczysty
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263349 a zielona 11,68 14,37
263355 a bezbarwna 11,68 14,37
263356 a grafitowa 11,68 14,37
263358 a niebieska 11,68 14,37

Europost Vivida
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263357 a czarna 11,68 14,37
263359 a czerwona 11,68 14,37
263473 a biała 11,68 14,37
263474 a żółta 11,68 14,37
263475 a niebieska 11,68 14,37
263476 a zielona 11,68 14,37

SZUFLADA NA DOKUMENTY 
EUROPOST ESSELTE
• stylowa, o nowoczesnym wyglądzie 

półka na dokumenty o rozmiarze 

A4; 

• nadruk na bocznych ściankach o 

strukturze pasków lub kratki; 

• możliwość ustawiania w pionie lub 

schodkowo w 3 pozycjach;

• duże wycięcie z przodu dla łatwego 

dostępu do dokumentów;

• wyprofi lowany przód przytrzymuje 

dokumenty; 

• miejsce na etykietę do opisu 

zawartości.

DYSTANSER ZWIĘKSZAJĄCY WYSOKOŚĆ PÓŁEK NA 
DOKUMENTY LEITZ
• ułatwia dostęp do półek i tworzy funkcjonalną po-

wierzchnię;

• pasuje do większości półek Esselte i Leitz; 

• zwiększa wysokość pomiędzy półkami o 60 mm; 

• górna powierzchnia może zostać użyta do przechowywa-

nia akcesoriów na biurku jak np.: telefon, długopisy; 

• chroni najwyżej ułożone dokumenty przed niepowołanym 

spojrzeniem, stanowi również ochronę przed kurzem.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

263010 a 26,56 32,67

A 

a-

SZUFLADA NA DOKUMENTY OFFICE 
PRODUCTS
• z trwałej mieszanki polistyrenu i polipropylenu; 

• niełamliwa, cechuje się niezwykłą trwałością oraz 

solidnością; 

• miejsce na umieszczenie etykiet;

• możliwość łączenia szufl adek w pionie oraz 

kaskadowo; 

• wymiary zewnętrzne: 254 x 60 x 346 mm; 

• wymiary wewnętrzne: 244 x 43 x 325 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560162 a czarna 8,60 10,58
560163 a czerwona 8,60 10,58
560164 a zielona 8,60 10,58
560165 a niebieska 8,60 10,58
560166 a żółta 8,60 10,58
560167 a pomarańczowa 8,60 10,58
560168 a szara 8,60 10,58
560169 a granatowa 8,60 10,58
560170 a fioletowa 8,60 10,58

SZUFLADA NA DOKUMENTY OFFICE 
PRODUCTS
• z trwałej mieszanki polistyrenu i polipro-

pylenu; 

• niełamliwa, cechuje się niezwykłą trwałością 

oraz solidnością; 

• miejsce na umieszczenie etykiet;

• możliwość łączenia szufl adek w pionie oraz 

kaskadowo; 

• wymiary zewnętrzne: 254 x 60 x 346 mm; 

• wymiary wewnętrzne: 244 x 43 x 325 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560171 a transparentna czerwona 8,60 10,58
560172 a transparentna zielona 8,60 10,58
560173 a transparentna niebieska 8,60 10,58
560174 a transparentna żółta 8,60 10,58
560175 a transparentna pomarańczowa 8,60 10,58
560176 a transparentna fioletowa 8,60 10,58
560889 a przezroczysta 8,60 10,58
560890 a dymna 8,60 10,58

SZUFLADA NA DOKUMENTY DONAU
• z trwałego polistyrenu; 

• cechuje się niezwykłą trwałością oraz 

solidnością;

• miejsce na umieszczenie etykiet; 

• możliwość łączenia szufl adek w pionie 

oraz kaskadowo;

• wymiary zewnętrzne: 254x60x346 mm;

• wymiary wewnętrzne: 244x43x325 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560154 a dymna 9,93 12,21
560155 a czerwona 9,93 12,21
560156 a zielona 9,93 12,21
560157 a niebieska 9,93 12,21
560158 a żółta 9,93 12,21
560159 a pomarańczowa 9,93 12,21
560160 a fioletowa 9,93 12,21
560161 a transparentna 9,93 12,21



ARCHIWIZACJA I ORGANIZACJA DOKUMENTÓW11

456

szufl ady na dokumenty

SZUFLADA NA DOKUMENTY HAN LOOP TREND
• elegancka szufl adka na biurko;

• nowoczesny kształt w części z 

powierzchnią karbowaną;

• otwór w podstawie oraz wy-

cięcia po bokach ułatwiające 

użytkowanie;

• możliwość ustawianie 

szufl adek na sobie;

• wykonana z odpornego na 

pęknięcia i odkształcenia 

polistyrenu;

• w tej serii dostępne 

również: przybornik, kosz na 

śmieci, pojemnik na czasopisma;

• format: A4/C4;

• wymiary: 259 x 63 x 351 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

561128 a fioletowa 12,63 15,53
561129 a różowa 12,63 15,53
561130 a jasnoniebieska 12,63 15,53
561131 a jasnozielona 12,63 15,53

SZUFLADA NA DOKUMENTY TREND DURABLE
• na dokumenty formatu A4 do C4; 

• ułatwiony dostęp do dokumentów

• poprzez możliwość uniesienia dowolnego pojemnika w zestawie; 

• wymiary: 250 x 70 x 337 mm (szer. x wys. x gł.).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160333 a biała 11,34 13,95
160334 a czarna 11,34 13,95
160335 a przezroczysta 11,34 13,95
160336 a niebieska przezroczysta 11,34 13,95

SZUFLADA NA DOKUMENTY 
BASIC DURABLE
• na dokumenty A4 do C4; 

• wymiary: 253 x 63 x 337 

mm (szer. x wys. x gł.).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160256 a zielona przezroczysta 8,36 10,28
160236 a niebieska przezroczysta 8,36 10,28
160237 a fioletowa przezroczysta 8,36 10,28
160204 a przezroczysta 8,36 10,28
160203 a czarna 8,36 10,28
160250 a biała 8,36 10,28
160251 a zielona 8,36 10,28
160352 a niebieska 8,36 10,28
160253 a czerwona 8,36 10,28

ZESTAW SZUFLAD NA DOKUMENTY DURABLE VARICOLOR
• zestaw 5 szufl ad na dokumenty w formacie A4 do C4;

• podkreślone kolorowym wykończeniem wycięcia ułatwiające wyjmowanie dokumentów;

• możliwość ustawienia w pionie lub kaskadowo;

• wysoka jakość i stabilna konstrukcja.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

160770 a 115,79 142,42

SZUFLADA NA BIURKO COLORS 
BANTEX
• z wytrzymałego, nieprzejrzystego 

polistyrenu; 

• z przodu miejsce do naklejania etykiet; 

• specjalnie profi lowany przód zabezpiecza-

jący dokumenty przed wypadaniem; 

• możliwość łączenia w pionie lub kaska-

dowo.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

132699 a niebieska 8,50 10,46
132700 a czarna 8,50 10,46
132698 a zielona 8,50 10,46
132697 a czerwona 8,50 10,46
132696 a żółta 8,50 10,46

a-

SZUFLADA NA BIURKO BANTEX
• z wytrzymałego polistyrenu; 

• efektowny wygląd dzięki transpa-

rentnym kolorom;

• z przodu miejsca do naklejania 

etykiet; 

• specjalnie profi lowany przód 

zabezpieczający dokumenty przed 

wypadaniem;

• możliwość łączenia w pionie lub 

kaskadowo.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

132145 a  przezroczysta niebieska 8,50 10,46
132146 a  przezroczysta zielona 8,50 10,46
132147 a  przezroczysta żółta 8,50 10,46
132129 a  bezbarwna 8,50 10,46
132148 a  przezroczysta czerwona 8,50 10,46
132128 a  dymna 8,50 10,46
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POJEMNIK Z SZUFLADAMI LEITZ BLACK&WHITE
• pojemniki z szufl adami Black&White ze stylowym połączniem dwóch kolorów o błyszczą-

cym wykończeniu; 

• unikalny system zamykania szufl ad, wystarczy lekko popchnąć, a szufl ada sama się 

zamknie; 

• w zestawie z przezroczystym organizerem dla wygodnego przechowywania małych 

przedmiotów; zasłonięty przód szufl ady o nowoczesnym wyglądzie dla zachowania 

poufności oraz ergonomiczny uchwyt ułatwiający wysuwanie szufl ady.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

4 szuflady – 2 duże i 2 małe
263860 a biały 441,77 543,38
263861 a czarny 441,77 543,38
5 szuflad – 4 małe i 1 duża
263862 a biały 452,05 556,02
263863 a czarny 452,05 556,02

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

3 szuflady
263331 a  biały 168,26 206,96
263332 a  czarny 168,26 206,96
264329 a WOW różowy 168,26 206,96
264330 a WOW niebieski 168,26 206,96
264331 a WOW pomarańczowy 168,26 206,96
264332 a WOW turkusowy 168,26 206,96
264333 a WOW fioletowy 168,26 206,96
264334 a WOW zielony 168,26 206,96
4 szuflady
263333 a  biały 190,67 234,52
263334 a  czarny 190,67 234,52
264335 a WOW różowy 190,67 234,52
264336 a WOW niebieski 190,67 234,52
264337 a WOW pomarańczowy 190,67 234,52
264338 a WOW turkusowy 190,67 234,52
264339 a WOW fioletowy 190,67 234,52
264340 a WOW zielony 190,67 234,52

POJEMNIK Z SZUFLADAMI LEITZ CLICK&STORE
• do przechowywania i segregowania formularzy, korespondencji, listów, papieru i druków do 

formatu A4; 

• wykonany z mocnego kartonu pokrytego laminowanym papierem, który nadaje długotrwałą 

ochronę

• przed czynnikami zewnętrznymi jak światło czy wilgotne powietrze; 

• łatwo się składa, mocowanie ścianek przy pomocy zatrzasków; 

• otwór na palec, ułatwiający otwieranie szufl ady; 

• na każdej szufl adzie umieszczona metalowa ramka do opisu zawartości; 

• wymiary: 290 x 283 x 360 mm.

POJEMNIK Z SZUFLADAMI EUROPOST VIVIDA ESSELTE
• 4 łatwo wysuwane szufl ady z blokadą zabezpieczającą przed całkowitym wysunięciem; 

• do każdej szufl ady można przymocować identyfi kator z kartonową etykietą; 

• front pojemnika jest całkowicie zamknięty w celu zachowania prywatności; 

• z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami; 

• pojemniki można ustawiać jeden na drugim.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263488 a biały 209,70 257,93
263489 a czerwony 209,70 257,93
263490 a niebieski 209,70 257,93
263491 a czarny 209,70 257,93

POJEMNIK Z SZUFLADAMI LEITZ WOW
• do przechowywania dokumentów, przyborów biurowych itp. 

• A4 Maxi; 

• łatwo wysuwane szufl ady z blokadą zabezpieczającą przed całkowitym wysunięciem; 

• unikalny system zamykania szufl ad, wystarczy lekko popchnąć, a szufl ada sama się 

zamknie; 

• w komplecie: przezroczysty organizer do szufl ad na drobne przedmioty, np. długopisy, 

spinacze, karty czy telefon itp.

Kolor 4 szuflady 5 szuflad

biały 263726 a 263731 a
różowy 263727 a 263732 a
niebieski 263728 a 263733 a
pomarańczowy 263729 a 263734 a
zielony 263730 a 263735 a
turkusowy 264123 a 264125 a
fioletowy 264124 a 264126 a
Cena netto 441,77 452,05
Cena brutto 543,38 556,02
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POJEMNIK Z KOLOROWYMI SZUFLADKAMI DURABLE VARICOLORR 
• atrakcyjny i innowacyjny wzór;

• kolorowe obramowanie szufl adek ułatwia organizację dokumentów;

• szufl adki wyciągają się łatwo i stabilnie, posiadają ogranicznik blokujący przed ich 

przypadkowym całkowitym wyciągnięciem;

• dostosowany do dokumentów A4 i C4;

• w zestawie znajdują się nakładane indeksy z możliwością komputerowego opisania;

• nóżki antypoślizgowe na spodzie pojemnika;

• wymiary: 280 x 292 x 356 mm (W x S x G).

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

160848 a 4 szufladki 313,66 385,80
160849 a 4 szufladki – jedna zamykana na kluczyk 429,02 527,69
160376 a 5 szufladek 325,84 400,78
160769 a 7 szufladek 367,24 451,71
160377 a 10 szufladek 409,33 503,48

POJEMNIK Z SZUFLADAMI HAN SYSTEM-BOX
• wykonany z trwałego polistyrenu;

• posiada 5 wysuwanych, zamkniętych szufl ad;

• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 238 x 305 mm;

• wysokość zestawu dopasowana do wysokości segregatorów A4 - idealnie pasuje do 

regałów i szaf dedykowanych na segregatory;

• w komplecie 5 klipsów opisowych z etykietami;

• wymiary: 275 x 330 x 320 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

561144 a szary 238,74 293,65
561145 a szaro-niebieski 238,74 293,65

POJEMNIK Z SZUFLADAMI HAN IBOX
• wykonany z niezwykle mocnego, antystatycznego tworzywa ABS;

• powierzchnia o wysokim połysku zapewnia ekskluzywny wygląd;

• posiada 5 płynnie wysuwanych szufl ad;

• każda szufl adka z dyskretnym uchwytem, pod którym umieszczone jest miejsce na 

etykietę opisującą zawartość;

• transparentna nakładka chroni etykietkę przed pobrudzeniem;

• przeznaczony na dokumenty o wymiarach 229 x 324 mm;

• antypoślizgowe podkładki zapobiegają przemieszczaniu się zestawu i ochronią blat;

• w komplecie specjalna ściereczka do czyszczenia oraz 32 etykiety opisowe;

• nowoczesny design - zdobywca wielu nagród, m.in. nagrody reddot design award 2010, 

nagrody Interior innovation award 2011;

• wymiary: 247 x 295 x 355 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

561146 a biały 664,79 817,69
561147 a czarny 664,79 817,69

SZAFKA METALOWA YELLOW ONE
• metalowa o zaokrąglonych brzegach; 

• zamykana na klucz; 

• na dokumenty formatu A4; 

• wyposażona w okna opisowe; 

• kolor szary;

• ilość szufl ad w zależności od modelu (5-10).

Nr katalog. Ilość szuflad Wymiary mm Cena netto Cena brutto

020709 a 5 298 x 358 x 306 447,42 550,33
020710 a 7 300 x 358 x 405 599,14 736,94
020711 a 7 298 x 358 x 306 495,84 609,88
020712 a 10 298 x 358 x 306 537,16 660,71
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podkładki na dokumenty

DESKA Z KLIPEM ESSELTE
• mocna deska, na której można wygodnie pisać w czasie podróży;

• karton pokryty PP;

• format  A4;

• z mocnym metalowym klipsem przytrzymującym do 200 kartek;

• z zaczepem do powieszenia.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264707 a czarna 11,02 13,55
264708 a czerwona 11,02 13,55
264709 a niebieska 11,02 13,55

DESKA Z KLIPEM LEITZ WOW
• z wysokiej jakości PP, w lekkich kolorach z perłowym połyskiem; 

• mocny mechanizm przytrzymujący kartki;

• deska z klipem - z zaczepem do powieszenia; 

• mieści do 80 kartek.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264203 a różowy 30,14 37,07
264204 a niebieski 30,14 37,07
264205 a pomarańczowy 30,14 37,07
264206 a turkusowy 30,14 37,07
264207 a fioletowy 30,14 37,07
264208 a zielony 30,14 37,07

Deska z klipem i okładką - wewnątrz na okładce zintegrowana 

koszulka na drobne notatki; mocny materiał na okładce – polyfoam; 

mieści do 75 kartek (maks. 10 kartek w koszulce).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264209 a różowy 43,98 54,10
264210 a niebieski 43,98 54,10
264211 a pomarańczowy 43,98 54,10
264212 a turkusowy 43,98 54,10
264213 a fioletowy 43,98 54,10
264214 a zielony 43,98 54,10

DESKA Z KLIPEM ZAMYKANA ESSELTE
• kieszeń plastikowa na drugiej stronie; 

• miejsce na długopis; 

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

260155 a  nie bie ska 19,89 24,46
260158 a czar na 19,89 24,46

DESKA ZE WZMOCNIONYM KLIPEM ESSELTE
• wzmocniony mechanizm sprężynowy do podtrzymywania 

większej ilości papieru; 

• w uchwycie otwór do powieszenia podkładki; 

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

260153 a nie bie ska 15,75 19,37

DESKA Z KLIPEM BANTEX
• ze sztywnej tektury oklejonej na zewnątrz folią PVC; 

• mocny klip zapobiega przesuwaniu się dokumen-

tów; 

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

132201 a  granatowa 9,39 11,55
132204 a  czarna 9,39 11,55
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podkładki na dokumenty

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

180022 a  niebieska 6,06 7,45
180102 a  granatowa 6,06 7,45
180103 a  czarna 6,06 7,45
180104 a  czerwona 6,06 7,45
180105 a  bordo 6,06 7,45
180106 a  jasnozielona 6,06 7,45
180107 a  ciemnozielona 6,06 7,45
180218 a szara 6,06 7,45
180378 a silver 7,29 8,97
180379 a grass 7,29 8,97
180380 a pink 7,29 8,97
180381 a orange 7,29 8,97
180382 a violet 7,29 8,97
180383 a sky 7,29 8,97

DESKA Z KLIPEM BIURFOL
• wykonana z wysokiej jakości folii PVC usztywnionej w środku tekturą; 

• wyposażona w sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymywania kartek papieru 

nieruchomo na klipie; 

• istnieje możliwość zamocowania na desce sprężystego mechanizmu zaciskowego z 

wysuwaną zawieszką – umożliwiającą zawieszenie klipu np.: w magazynie, sklepie, hali 

produkcyjnej itp; 

• klipy dostępne w standardowych kolorach oraz kolekcji NEW COLOURS.

deska z klipem z zawieszką
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

180219 a niebieska 6,88 8,46
180220 a granatowa 6,88 8,46
180221 a czarna 6,88 8,46
180222 a czerwona 6,88 8,46
180223 a bordowa 6,88 8,46
180224 a jasno zielona 6,88 8,46
180225 a ciemno zielona 6,88 8,46
180226 a szara 6,88 8,46

• sztywna okładka wykonana z bardzo lekkiej tektury oblewanej folią PVC; 

• wyposażona w klip zaciskowy ząbkowany; 

• do zapisywania notatek; 

• pojemność 100 kartek.

• sztywna przednia i tylna 

okładka wykonana z bardzo 

lekkiej tektury oblewanej 

folią PVC; 

• wyposażona w klip zaciskowy 

ząbkowany;

• na wewnętrznej stronie 

okładka posiada kieszeń z fo-

lii przezroczystej oraz miejsce 

na długopis; 

• do zapisywania notatek; 

• pojemność 100 kartek.

DESKA Z KLIPEM 
ZAMYKANA PANTA PLAST

Kolor Format A4 Format A5

granatowa 280209 a 280214 a
czerwona 280210 a 280215 a
zielona 280211 a 280216 a
niebieska 280212 a 280217 a
czarna 280213 a 280218 a
niebieska pastelowa 280387 a 280391 a
zielona pastelowa 280388 a 280392 a
różowa pastelowa 280389 a 280393 a
fioletowa pastelowa 280390 a 280394 a
Cena netto 5,95 5,35
Cena brutto 7,32 6,58

Kolor Format A4 Format A5

granatowa 280199 a 280204 a
czerwona 280200 a 280205 a
zielona 280201 a 280206 a
niebieska 280202 a 280207 a
czarna 280203 a 280208 a
niebieska pastelowa 280395 a 280399 a
zielona pastelowa 280396 a 280400 a
różowa pastelowa 280397 a 280401 a
fioletowa pastelowa 280398 a 280402 a
Cena netto 9,42 7,00
Cena brutto 11,59 8,61

ORANGEPINK SKYVIOLET GRASSSILVER

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

180024 a  niebieska 10,24 12,60
180108 a  granatowa 10,24 12,60
180109 a  czarna 10,24 12,60
180110 a  czerwona 10,24 12,60
180111 a  bordo 10,24 12,60
180112 a  jasnozielona 10,24 12,60
180113 a  ciemnozielona 10,24 12,60
180227 a szara 10,24 12,60
180384 a silver 12,45 15,31
180385 a grass 12,45 15,31
180386 a pink 12,45 15,31
180387 a orange 12,45 15,31
180388 a violet 12,45 15,31
180389 a sky 12,45 15,31

DESKA Z KLIPEM ZAMYKANA 
BIURFOL
• obie okładki sztywne; 

• wyposażona w sprężysty 

mechanizm zaciskowy służący 

do utrzymywania kartek papieru 

nieruchomo na klipie; 

• posiada kieszeń na wewnętrz-

nej stronie okładki i uchwyt na 

długopis;

• klipy dostępne w standardowych 

kolorach oraz kolekcji NEW 

COLOURS.

ORANGEPINK SKYVIOLET GRASSSILVER

PINK

DESKA Z KLIPEM PANTA PLAST
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TECZKA PRESZPANOWA Z GUMKAMI ESSELTE
• na dokumenty o formacie do A4; 

• wykonana z mocnego kartonu; 

• grubość 390 gsm; 

• trzy zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem; 

• dwie narożne z gumkami w kolorze czarnym.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

260136 a  żółta 6,00 7,38
260137 a  czerwona 6,00 7,38
260138 a  pomarańczowa 6,00 7,38
260139 a  niebieska 6,00 7,38
260140 a  zielona 6,00 7,38

TECZKA LAKIEROWANA Z GUMKĄ ESSELTE
• na dokumenty o formacie A4; 

• zamykana elastyczną gumką; 

• wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 gsm, barwionego i lakierowanego z 

zewnętrznej strony; trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem;

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263138 a granatowa 3,20 3,94
260924 a niebieska 3,20 3,94
260925 a czerwona 3,20 3,94
262133 a zielona 3,20 3,94
262134 a żółta 3,20 3,94
262135 a czarna 3,20 3,94

TECZKA Z GUMKĄ LEITZ WOW
• kapki od góry i po bokach zabezpieczają dokumenty przed zagubieniem lub zniszcze-

niem; 

• zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia;

• mieści do 250 kartek.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263248 a biały 11,30 13,90
263249 a różowy 11,30 13,90
263250 a niebieski 11,30 13,90
263252 a pomarańczowy 11,30 13,90
263251 a zielony 11,30 13,90
264249 a turkusowy 11,30 13,90
264250 a fioletowy 11,30 13,90

TECZKA PRESZPANOWA Z GUMKĄ OFFICE PRODUCTS
• z kartonu typu preszpan o gramaturze 390 gsm, powlekanego woskiem; 

• 3-skrzydłowa; 

• zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki; 

• format: A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560235 a niebieska 4,14 5,09
560236 a zielona 4,14 5,09
560237 a czerwona 4,14 5,09
560238 a czarna 4,14 5,09
560239 a żółta 4,14 5,09
560240 a pomarańczowa 4,14 5,09

TECZKA Z GUMKĄ OFFICE PRODUCTS
• z kartonu o gramaturze 300 gsm; 3-skrzydłowa; 

• pokryta lakierem drukarskim o wysokim połysku; 

• okrągła, pionowa gumka w kolorze teczki chroni zawartość przed wysunięciem; 

• format: A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560242 a czarna 2,12 2,61
560243 a czerwona 2,12 2,61
560244 a zielona 2,12 2,61
560245 a niebieska 2,12 2,61
560246 a żółta 2,12 2,61
560247 a pomarańczowa 2,12 2,61
560248 a biała 2,12 2,61
560249 a fioletowa 2,12 2,61
560250 a różowa 2,12 2,61
560251 a jasnoniebieska 2,12 2,61

RODUCTS
3 k dł
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TECZKA PRESZPANOWA Z GUMKĄ BANTEX
• z mocnego kartonu; 

• trzy skrzydła wewnętrze; na rożne gumki zamykające teczkę; 

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

130328 a żółta 4,77 5,87
130280 a czerwona 4,77 5,87
130291 a jasnoniebieska 4,77 5,87
130293 a jasnozielona 4,77 5,87
130290 a czarna 4,77 5,87

TECZKA KARTONOWA LAKIEROWANA Z GUMKĄ BANTEX
• z mocnego kartonu;

• trzy wewnętrzne skrzydła; 

• narożne gumki zamykające w kolorze teczki; 

• na dokumenty formatu A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131947 a niebieska 2,41 2,96
131941 a żółta 2,41 2,96
131939 a czerwona 2,41 2,96
131938 a czarna 2,41 2,96

TECZKA PRESZPANOWA Z GUMKĄ DONAU
• wykonana z kartonu o gramaturze 390gsm, powlekanego woskiem;

• 3-skrzydłowa;

• preszpanowa;

• zamykana za pomocą 2 płaskich, narożnych gumek w kolorze teczki;

• format: A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

561161 a czarna 4,80 5,90
561162 a czerwona 4,80 5,90
561163 a zielona 4,80 5,90
561164 a niebieska 4,80 5,90
561165 a żółta 4,80 5,90
561166 a pomarańczowa 4,80 5,90
561167 a fioletowa 4,80 5,90

TECZKA Z GUMKĄ OMBRE TOP 2000
• teczka z gumką na dokumenty;

• 3 wewnętrzne skrzydła

• karton 350g/m2

• wewnątrz biały karton

• gumka w kolorze teczki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

136187 a niebieska 5,80 7,13
136188 a fioletowa 5,80 7,13
136189 a zielona 5,80 7,13
136190 a pomarańczowa 5,80 7,13

BRE TOP 2000

TECZKA Z GUMKĄ OXFORD TOUCH
• aksamitna w dotyku folia Touch;

• zamykana na 2 gumki;

• wbudowane 3 kłapony;

• format A4;

• do wyboru 4 kolory.

Nr katalog. Cena netto Cena burtto

135987 a 12,68 15,60

TECZKA PRESZPANOWA DURABLE
• z preszpanu, na dokumenty w formacie A4, z gumkami na dwóch narożnikach,

• oraz trzema klapkami wewnątrz teczki; 

• gramatura: 335 gr/m²; 

• pojemność: 1-200 kartek.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160378 a czerwona 3,89 4,78
160379 a niebieska 3,89 4,78
160380 a zielona 3,89 4,78
160381 a żółta 3,89 4,78
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TECZKA KARTONOWA Z GUMKĄ KIEL-TECH
• z wysokiej jakości kartonu, lakierowana;

• gramatura 350g; 

• format A4; 

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog. Kolor Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370038 a czarna 1,57 1,93
370039 a czerwona 1,57 1,93
370040 a granatowa 1,57 1,93
370041 a jasnoniebieska 1,57 1,93
370042 a zielona 1,57 1,93
370043 a żółta 1,57 1,93
370051 a biała 1,57 1,93

TECZKA KARTONOWA Z GUMKĄ WYKROJNIKOWA KIEL-TECH
• wysokiej klasy teczka na gumkę wykonana z bezkwasowej tektury 400g o pH 8±0,5 

pokrytej lakierem dyspersyjnym (spełniającym warunki lakieru UV);

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

370081 a czarna 1,80 2,21
370082 a czerwona 1,80 2,21
370083 a granatowy 1,80 2,21
370084 a niebieska 1,80 2,21
370085 a zielona 1,80 2,21
370086 a żółta 1,80 2,21

TECZKA KARTONOWA Z GUMKĄ KASZEROWANA KIEL-TECH
• z wysokiej jakości tektury falistej; 

• lakierowana lakierem dyspersyjnym (typu UV); 

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

370044 a  biała 3,64 4,48
370045 a  żółta 3,64 4,48
370046 a  czerwona 3,64 4,48
370047 a  niebieska 3,64 4,48
370048 a  granatowa 3,64 4,48
370049 a  zielona 3,64 4,48
370050 a  czarna 3,64 4,48

TECZKA PP Z GUMKĄ LEITZ WOW
• z gumką z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu WOW, z wykończeniem 

w 2 kolorach; 

• ozdobne zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia; 

• pomieści dokumenty A4 i/lub foldery,CombiFile; 

• teczka z grzbietem 15 mm mieści 150 kartek, z grzbietem 30 mm mieści 250 kartek.

Kolor Grzbiet 15 mm Grzbiet 30 mm

różowy 264149 a 264155 a
niebieski 264150 a 264156 a
pomarańczowy 264151 a 264157 a
turkusowy 264152 a 264158 a
fioletowy 264153 a 264159 a
zielony 264154 a 264160 a
Cena netto 20,65 36,70
Cena brutto 25,40 45,14

TECZKA PP Z GUMKĄ LEITZ STYLE
• z gumką w nowoczesnym designie ze szczotkowanym wykończeniem;

• pomieści dokumenty A4 i/lub foldery CombiFile; 

• z grzbietem 15 mm mieści 150 kartek, z grzbietem 30 mm mieści 250 kartek.

Kolor Grzbiet 15 mm Grzbiet 30 mm

biały 264002 a 264007 a
ciemnoczerwony 264003 a 264008 a
seledynowy 264004 a 264009 a
niebieski 264005 a 264010 a
czarny 264006 a 264011 a
Cena netto 21,30 39,58
Cena brutto 26,20 48,68
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Kolor Grzbiet 15 mm Grzbiet 40 mm

czarny 263442 a 263447 a
niebieski 263439 a 263445 a
czerwony 263441 a 263446 a
zielony 263440 a 263449 a
żółty 263444 a 263450 a
biały 263443 a 263448 a
Cena netto 14,50 24,95
Cena brutto 17,84 30,69

TECZKA PP Z GUMKĄ ESSELTE 
VIVIDA
• z półprzezroczystego polipro-

pylenu z tłoczeniem w drobną 

kratkę; 

• ozdobne zamknięcie zabezpie-

czające dokumenty podczas 

przenoszenia;

• teczka z grzbietem 15 mm mie-

ści 150 kartek, z grzbietem 40 

mm – 350 kartek A4 (80 gsm).

TECZKA PP 
Z GUMKĄ BIURFOL
• z kolorowego lub transpa-

rentnego polipropylenu; 

• zamykana na gumkę; 

• szerokość grzbietu 2 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

180187 a  czerwona 10,41 12,80
180188 a  niebieska 10,41 12,80
180189 a  żółta 10,41 12,80
180190 a  czarna 10,41 12,80
180191 a  biała 10,41 12,80
180192 a  transparentna czerwona 10,41 12,80
180193 a  transparentna niebieska 10,41 12,80
180194 a  transparentna zielona 10,41 12,80
180195 a  dymna 10,41 12,80
180196 a  bezbarwna 10,41 12,80

TECZKA PP Z GUMKĄ CONCORD
• pojemność do 100 arkuszy; 

• szybkie i łatwe magazynowanie dokumentów; 

• elastyczne, boczne zamknięcia gwarantujące bezpieczeństwo zawartości;

• kieszonka na wizytówkę; 

• format A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

750767 a przezroczysta 8,49 10,44
750768 a czarna 8,49 10,44
750769 a różowa 8,49 10,44
750770 a niebieska 8,49 10,44
750771 a fioletowa 8,49 10,44

A PP Z GUMKĄ CONCORD
ność do 100 arkuszy;

TECZKA Z GUMKĄ TREND PAGNA
• teczka z gumką z trzema klapkami wewnątrz teczki;

• do dokumentów w formacie A4/A3;

• z rozciągliwym grzbietem umożliwiającym przechowywanie większej ilości dokumentów;

• wykonana z mocnego PP;

• grubość folii 700 mikronów.

Kolor Format A4 Format A3

pomarańczowa 160995 a 161005 a
fioletowa 160996 a 161006 a
jasnoniebieska 160997 a 161007 a
jasnozielona 160998 a 161008 a
różowa 161000 a 161010 a
czerwona 160992 a 161002 a
żółta 160993 a 161003 a
zielona 160994 a 161004 a
Cena netto 7,10 12,92
Cena brutto 8,73 15,89

C G G

TECZKA Z GUMKĄ SZEROKA BIURFOL
• teczka na gumkę wykonana z polipropylenu w 

pełnym kolorze;

• możliwość poszerzenia do 2 cm;

• w środku znajdują się 3 zakładki zabezpieczające dokumenty 

przed wypadaniem;

• idealne rozwiązanie do przechowywania i przenoszenia wszelkiego typu dokumentów.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

180822 a czarna 4,74 5,83
180823 a czerwona 4,74 5,83
180824 a niebieska 4,74 5,83
180825 a zielona 4,74 5,83
180826 a żółta 4,74 5,83
180827a szara 4,74 5,83

pa-
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TECZKA PP Z GUMKĄ SIMPLE 
PANTA PLAST
• z mocnego polipropylenu, wykonana w 

strukturze szczotkowanego metalu; 

• klapki wewnętrzne zabezpieczające zawartość 

przed wysunięciem, zamykana dociskającą gumką; 

• format A4.

Kolor Format A4 Format A5

czarna 280504 a 280508 a
niebieska 280505 a 280509 a
bordowa 280506 a 280510 a
srebrna 280507 a 280511 a
Cena netto 7,37 5,84
Cena brutto 9,07 7,18

mką; TECZKA PP Z GUMKĄ FOCUS PANTA PLAST
• z mocnego PP o grubości 0,35 mm;

• klapki wewnętrzne zabezpieczające zawartość przed wysunięciem; 

• zamykana okrągłą dociskającą gumką.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280262 a  niebieska 5,91 7,27
280263 a  zielona 5,91 7,27
280264 a  czerwona 5,91 7,27
280265 a  fioletowa 5,91 7,27

TECZKA Z 6 PRZEGRÓDKAMI LEITZ STYLE
• w nowoczesnym designie ze szczotkowanym wykończeniem; 

• 6 przestronnych poszerzanych przegródek z indeksami dla łatwej identyfi kacji zawarto-

ści; 

• przednia przegródka służy do przechowywania różnych przedmiotów lub notatnika; 

• ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia; 

• mieści 250 kartek A4 (80 gsm). 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264012 a biały 55,70 68,51
264013 a ciemnoczerwony 55,70 68,51
264014 a seledynowy 55,70 68,51
264015 a niebieski 55,70 68,51
264016 a czarny 55,70 68,51

TECZKA SEGREGUJĄCA LEITZ STYLE
• w nowoczesnym designie ze szczotkowanym wykończeniem; 

• przekładki z indeksami pozwalają na łatwe sortowanie;

• trzy dodatkowe klapki wewnątrz tylnej okładki do przechowywania luźnych dokumentów; 

indeksy na przekładkach umożliwiają szybki dostęp do dokumentów; 

• ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia; 

• teczka mieści 200 kartek A4 (80 gsm).

Kolor 12 przekładek 6 przekładek

niebieski 264280 a 264275 a
czarny 264281 a 264276 a
Cena netto 51,86 39,67
Cena brutto 63,79 48,79

TECZKA SEGREGUJĄCA PP LEITZ WOW
• z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu WOW, z wykończeniem w 2 kolo-

rach; przekładki z indeksami pozwalają na łatwe sortowanie; 

• trzy dodatkowe klapki na tylnej okładce do przechowywania luźnych dokumentów; 

• indeksy na przekładkach umożliwiają szybki dostęp do dokumentów; 

• ozdobne zamknięcie do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia; 

• mieści 200 kartek A4 (80 gsm).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264185 a różowy 49,37 60,73
264186 a niebieski 49,37 60,73
264187 a pomarańczowy 49,37 60,73
264188 a turkusowy 49,37 60,73
264189 a fioletowy 49,37 60,73
264190 a zielony 49,37 60,73

TECZKA Z 6 PRZEGRÓDKAMI LEITZ WOW
• z wysokiej jakości polipropylenu (PP), w modnym stylu WOW, z wykończeniem w 2 

kolorach; 6 poszerzanych przegródek z indeksami do opisu dla łatwej identyfi kacji 

zawartości;

• przednia przegródka służy do przechowywania różnych przedmiotów lub notatnika; 

• ozdobne zamknięcie z gumką do zabezpieczenia dokumentów podczas przenoszenia; 

• mieści 200 kartek A4 (80 gsm).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

264161 a różowy 50,63 62,27
264162 a niebieski 50,63 62,27
264163 a pomarańczowy 50,63 62,27
264164 a turkusowy 50,63 62,27
264165 a fioletowy 50,63 62,27
264166 a zielony 50,63 62,27
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TECZKA DELI MULTIFUNKCYJNA W38965
• format A4; 

• 7 przeźroczystych przegródek z wymiennymi etykietami do opisu zawartości; 

• uchwyt na długopis i kieszeń na wizytówki; 

• wewnątrz notatnik A4; 

• oprawa z grubego PP 750 mic z transparentnym okienkiem; 

• zamykana na gumkę.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

700009 a czarna 49,84 61,30
700010 a różowa 49,84 61,30
700011 a niebieska 49,84 61,30
700012 a pomarańczowa 49,84 61,30
700013 a zielona 49,84 61,30

TECZKA SEGREGUJĄCA ESSELTE VIVIDA
• z półprzezroczystego polipropylenu z tłoczeniem w drobną kratkę;

• przekładki w różnorodnych kolorach VIVIDA; 

• wymienny indeks na przedniej okładce.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

263667 a 6 przekładek 26,77 32,93
263780 a 12 przekładek 35,70 43,91

TECZKA Z 6 PRZEGRÓDKAMI ESSELTE VIVIDA
• z półprzezroczystego polipropylenu z tłoczeniem w drobną kratkę;

• kieszeń na wizytówki na przedniej okładce; 

• mieści 300 kartek A4 (80 gsm).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263633 a czarna 34,39 42,30
263634 a niebieska 34,39 42,30
263635 a czerwona 34,39 42,30
263636 a zielona 34,39 42,30
263637 a żółta 34,39 42,30
263632 a biała 34,39 42,30

TECZKA Z PRZEGRÓDKAMI VISIFILE CONCORD
• z trwałego polipropylenu obszytego taśmą zapewniającą trwałość produktu; 

• idealnie nadaje się do przenoszenia dokumentów w formacie A4;

• zamykana na gumkę i guzik oraz przezroczystą klapę; 

• dostępna w 4 kolorach: zielony, różowy, fi oletowy, granatowy.

Nr katalog. Ilość przekładek Cena netto Cena brutto

750742 a 12 30,12 37,05
750743 a 6 24,89 30,61

TECZKA DELI 5558 / 38151 Z PRZEGRÓDKAMI
• na dokumenty w formacie A4;

• zamykana na gumkę; 

• wewnątrz posiada przegródki na dokumenty z wymien-

nymi etykietami do opisu zawartości; 

• wykonana z mocnej folii PP.

38151 – 6 przegródek
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

700001 a czarna 20,64 25,39
700002 a czerwona 20,64 25,39
700003 a niebieska 20,64 25,39
700004 a zielona 20,64 25,39

5558 – 12 przegródek
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

700005 a czarna 25,05 30,81
700006 a czerwona 25,05 30,81
700007 a niebieska 25,05 30,81
700008 a zielona 25,05 30,81
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TECZKA TEKTUROWA WIĄZANA
• z wysokiej jakości bezkwasowego kartonu o pH 8±0,5 w 

gramaturze 250g; 

• trzy skrzydełka;

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370037 a 0,73 0,90

TECZKA TEKTUROWA Z GUMKĄ NA HAK KIEL-TECH
• z wysokiej jakości bezkwasowego kartonu o pH 8±0,5 w 

gramaturze 350g; 

• opakowanie 25 szt.

Nr katalog. Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370052 a 1,80 2,21

TECZKA TEKTUROWA Z GUMKĄ KIEL-TECH
• z gumką, wykrojnikowa; 

• wykonana z tektury 275 g/m²; 

• bezklejowa; 

• trzy skrzydełka zamykana na białą gumkę; 

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370053 a 1,02 1,25

TECZKA Z GUMKĄ EXCELLENT KIEL-TECH
• z tektury celulozowej biało-białej; 

• pokryta wysokiej jakości lakierem dyspersyjnym zabezpieczającym przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem;

• zamykana na gumkę; 

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Gramatura Rodzaj Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370077 a 250g klejona 1,18 1,45
370078 a 270g klejona 1,25 1,54
370079 a 300g klejona 1,30 1,60
370080 a 350g klejona 1,39 1,71
370100 a 400g klejona 1,55 1,91
370069 a 250g wykrojnikowa 1,50 1,85
370070 a 270g wykrojnikowa 1,57 1,93
370071 a 300g wykrojnikowa 1,66 2,04
370072 a 350g wykrojnikowa 1,75 2,15

TECZKA WIĄZANA EXCELLENT KIEL-TECH
• z tektury celulozowej biało-białej; 

• pokryta wysokiej jakości lakierem dyspersyjnym zabezpieczającym przed uszkodzeniem 

i zabrudzeniem;

• posiada tasiemki bawełniane; 

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Gramatura Rodzaj Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370065 a 250g klejona 1,05 1,29
370066 a 270g klejona 1,11 1,37
370067 a 300g klejona 1,16 1,43
370068 a 350g klejona 1,25 1,54
370099 a 400g klejona 1,36 1,67
370057 a 250g wykrojnikowa 1,36 1,67
370058 a 270g wykrojnikowa 1,43 1,76
370059 a 300g wykrojnikowa 1,50 1,85
370060 a 350g wykrojnikowa 1,59 1,96

TECZKA AKTOWA BEZKWASOWA ISO 9706 KIEL-TECH
• spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego z dnia 20.10.2015 r.; 

• materiał: – karton bezkwas – pH > 7,5 – rezerwa alkaliczna > 0,4 mol/kg, – liczba 

Kappa < 5 (100% celulozy), – gramatura: 240, 300, 400 g/m²;

• klejenie bezkwasowym klejem z atestem; 

• tasiemki ze 100% bawełny.

Wymiary (mm) 240g 300g 400g

320 x 230 x 35 370087 a 370091 a 370095 a
320 x 230 x 50 370088 a 370092 a 370096 a
320 x 250 x 35 370089 a 370093 a 370097 a
320 x 250 x 50 370090 a 370094 a 370098 a
Cena netto za 1 szt. 1,98 2,23 3,18
Cena brutto za 1 szt. 2,44 2,74 3,91
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TECZKA WIĄZANA BEZKWASOWA KIEL-TECH
• wykonana z bezkwasowej tektury litej BEZKWAS;

• gramatura 800 g/m²;

• bezkwasowość powyżej 7,5 pH, rezerwa alkaliczna > 

0.4, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Mi-

nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23.10.2015 

Dz.U. poz. 1743;

• klej z atestem.

Nr katalog. Wymiary Cena netto Cena brutto

370112 a 320 x 250 x 50 mm 5,00 6,15
370113 a 320 x 230 x 50 mm 5,45 6,70

TECZKA TEKTUROWA WIĄZANA LUX BARBARA
• wykonana z luksusowej tektury biało - białej o klasie 

GC2;

• podwójnie powlekana, wysoka gładkość, świetne właści-

wości drukowe po obu stronach;

• format A4;

• gramatura 250 g/m²;

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog.
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

420001 a 1,16 1,43

TECZKA TEKTUROWA Z GUMKĄ LUX BARBARA
• wykonana z luksusowej tektury biało-białej o klasie GC2;

• podwójnie powlekana, wysoka gładkość, świetne właści-

wości drukowe po obu stronach;

• format A4;

• gramatura 250 g/m²;

• zamykana na gumkę;

• opakowanie 10 szt.

Nr katalog.
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

420002 a 1,41 1,73

TECZKA TEKTUROWA WIĄZANA BARBARA
• wykonana  z ekologicznej biało-szarej tektury 

bezkwasowej pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alka-

licznej powyżej 0,4 mol/kg;

• wyposażona w tasiemki;

• posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczają-

ce dokumenty przed wypadnięciem;

• format A4;

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Gramatura
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

420075 a 250 g/m² 0,66 0,81
420076 a 300 g/m² 0,84 1,03
420077 a 350 g/m² 0,93 1,14

TECZKA TEKTUROWA Z GUMKĄ BARBARA
• wykonana  z ekologicznej biało-szarej tektury 

bezkwasowej pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicz-

nej powyżej 0,4 mol/kg;

• wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku;

• posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające 

dokumenty przed wypadnięciem;

• format A4;

• opakowanie 25 szt.

Nr katalog. Gramatura
Cena netto

za 1 szt.

Cena brutto

za 1 szt.

420078 a 250 g/m² 0,93 1,14
420079 a 300 g/m² 1,02 1,25
420080 a 350 g/m² 1,16 1,43

TECZKA SKRZYDŁOWA NA GUMKĘ DELFIN
• zamykana na gumkę; 

• format A4;

• wykonana ze sztywnej tektury olejonej z dwóch stron elegancką okleiną; 

• dostępne szerokości grzbietu to 6, 9, 12 cm.

Kolor Grzbiet 6 cm Grzbiet 9 cm Grzbiet 12 cm

czarna 240107 a 240112 a 240117 a
granatowa 240108 a 240113 a 240118 a
bordowa 240109 a 240114 a 240119 a
zielona 240110 a 240115 a 240120 a
szara 240111 a 240116 a 240121 a
Cena netto 15,00 17,88 22,26
Cena brutto 18,45 21,99 27,38

RZYDŁOWA NA GUMKĘ DELFIN

TECZKA Z GUMKĄ BARBARA
• teczka skrzydłowa z gumką, wyko-

nana z grubej tektury;

• powlekana folią polipropylenową 

z czarną wyklejką w środku;

• wyposażona w gumkę wzdłuż 

długiego boku;

• posiada trzy wewnętrzne klapki 

zabezpieczające dokumenty przed 

wypadnięciem;

• format A4.

Kolor Grzbiet 2 cm Grzbiet 3,5 cm

czerwona 420053 a 420035a
czarna 420054 a 420036a
żółta 420055 a 420037a
niebieska 420056 a 420038a
zielona 420057 a 420039a
granatowa 420061 a 420040a
pomarańczowa 420058 a 420041a
fioletowa 420059 a 420042a
różowa 420060 a 420043a
Cena netto  7,95  7,95
Cena brutto 9,78  9,78 
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TECZKA Z GUMKĄ ECO (ECONOMY) VAUPE
• z tektury o gramaturze 380 g/m²; 

• format A4; 

• szerokość do 20 mm; 

• jednostronnie barwiona i lakierowana z zewnętrznej strony; 

• gumka w kolorze teczki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680015 a czerwona 2,35 2,89
680016 a czarna 2,35 2,89
680014 a niebieska 2,35 2,89
680017 a zielona 2,35 2,89
680018 a żółta 2,35 2,89
680073 a jasnoniebieska 2,35 2,89
680266 a popielata 2,35 2,89
680267 a różowa 2,35 2,89
680268 a pomarańczowa 2,35 2,89

TECZKA BOX CARIBIC VAUPE
• szerokości grzbietu 5 cm, wykonana z twardej 2mm tektury powleczonej folią PP; 

• posiada czarną wyklejkę z wysokiej jakości surowca;

• zamykana na gumkę; 

• innowacyjna gama kolorystyczna.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680086 a czerwona 12,79 15,73
680087 a czarna 12,79 15,73
680088 a niebieska 12,79 15,73
680089 a zielona 12,79 15,73
680090 a żółta 12,79 15,73
680091 a różowa 12,79 15,73
680092 a jasnozielona 12,79 15,73
680093 a pomarańczowa 12,79 15,73
680094 a jasnoniebieska 12,79 15,73

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680019 a czerwona 9,02 11,09
680020 a czarna 9,02 11,09
680021 a niebieska 9,02 11,09
680022 a fioletowa 9,02 11,09
680023 a turkusowa 9,02 11,09
680024 a zielona 9,02 11,09
680025 a biała 9,02 11,09
680026 a żółta 9,02 11,09
680027 a popielata 9,02 11,09
680028 a pastelowa różowa 9,02 11,09
680029 a pastelowa błękitna 9,02 11,09
680030 a waniliowa 9,02 11,09
680031 a kakaowa 9,02 11,09
680032 a pomarańczowa 9,02 11,09
680033 a czekoladowa 9,02 11,09

TECZKA 
SKRZYDŁOWA 
Z GUMKĄ CARIBIC VAUPE
• z twardej 2mm tektury powleczonej folią PP; 

• posiada czarną wyklejkę z wysokiej jakości surowca; 

• zamykana na gumkę;

• innowacyjna gama kolorystyczna.

Kolor Szerokość grzbietu 4 cm Szerokość grzbietu 2 cm

czerwona 680095 a 680102 a
czarna 680096 a 680103 a
niebieska – 680104 a
zielona – 680105 a
żółta 680097 a 680106 a
różowa 680098 a 680107 a
jasnozielona 680099 a 680108 a
pomarańczowa 680100 a 680109 a
jasnoniebieska 680101 a 680110 a
Cena netto 10,84 10,65
Cena brutto 13,33 13,10

UPE
powleczonej folią PP; 

ę z wysokiej jakości surowca;

TECZKA SKRZYDŁOWA Z GUMKĄ VAUPE
• łączy doskonałą ochronę dokumentów z estetycznym 

wyglądem; 

• tektura 1,9 mm powleczona folią PP błyszczącą;

• wyklejka papierowa;

• szerokość grzbietu do 40 mm;

• zamykana na gumkę, do formatu A4.

TECZKA Z GUMKĄ SOFT VAUPE
• z tektury o gramaturze 450 g/m²; 

• jednostronnie barwiona, pokryta folią polipropylenową; 

• format A4; 

• kremowa od wewnątrz; 

• zamykana na gumkę w kolorze czarnym.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680062 a czerwona 5,21 6,41
680063 a czarna 5,21 6,41
680064 a niebieska 5,21 6,41
680065 a fioletowa 5,21 6,41
680066 a turkusowa 5,21 6,41
680067 a zielona 5,21 6,41
680068 a biała 5,21 6,41
680069 a żółta 5,21 6,41
680070 a popielata 5,21 6,41
680071 a różowa 5,21 6,41
680072 a pomarańczowa 5,21 6,41

KĄ ECO (ECONOMY) VAUPE
t 380 / ²
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Nr katalog Cena netto Cena brutto

680290 a 4,98 6,13

TECZKA SKRZYDŁOWA Z GUMKĄ DUO COLOURS VAUPE
• z twardej tektury o grubości 2 mm; 

• posiada kolorową wyklejkę;

• okryta folią polipropylenową; 

• do formatu A4; 

• szerokość grzbietu do 40 mm;

• zamykana na gumkę; 

• mix kolorów: czarna, czerwona, niebieska, zielona, różowa, pomarańczowa.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

680292 a 10,84 13,33

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

680294 a 12,79 15,73

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680034 a czerwona 9,02 11,09
680035 a czarna 9,02 11,09
680036 a niebieska 9,02 11,09
680037 a fioletowa 9,02 11,09
680038 a turkusowa 9,02 11,09
680039 a zielona 9,02 11,09
680040 a biała 9,02 11,09
680041 a żółta 9,02 11,09
680042 a popielata 9,02 11,09
680043 a pastelowa różowa 9,02 11,09
680044 a pastelowa błękitna 9,02 11,09
680045 a waniliowa 9,02 11,09
680046 a kakaowa 9,02 11,09
680047 a pomarańczowa 9,02 11,09
680048 a czekoladowa 9,02 11,09

TECZKA SKRZYDŁOWA Z RZEPEM VAUPE
• łączy doskonałą ochronę dokumentów (dzięki zastosowaniu twardej i sztywnej 2mm tektury) z estetycznym wyglądem (powlekana jest folią 

polipropylenową, posiada fakturę lnu); 

• format A4; 

• z zamknięciem na 2 rzepy.

• z twardej tektury o grubości 2 mm; 

• posiada kolorową wyklejkę;

• pokryta folią polipropylenową; 

• do formatu A4; 

• szerokość grzbietu do 50 mm;

• zamykana na gumkę; 

• mix kolorów: czarna, czerwona, niebie-

ska, zielona, różowa, pomarańczowa.

TECZKA BOX DUO COLOURS VAUPE
• z tektury o gramaturze 450 g/m²; 

• jednostronnie do kolorowania, kremowa 

od wewnątrz; 

• szerokość grzbietu do 20 mm; 

• format A4; 

• gumka okrągła w kolorze czarnym; 

• dostępne grafi ki: słoń i ogród; 

• pakowane w miksie.

TECZKA KOLOROWANKA VAUPE

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680273 a  czerwona 13,09 16,10
680274 a czarna 13,09 16,10
680275 a niebieska 13,09 16,10
680276 a zielona 13,09 16,10
680277 a żółta 13,09 16,10

• funkcjonalne połączenie tradycyjnej 

teczki, z mechanizmem 2 –ringowym 

typu “D”, który ułatwia przeglądanie 

dokumentów; 

• z twardej tektury o grubości 2 mm; 

• jednostronnie barwiona pokryta folia 

polipropylenową; 

• do formatu A4, szerokość grzbietu 30 

mm; 

• wyklejka papierowa; 

• szeroka gumka w kolorze czarnym; 

• w teczce mieści się foliowa “koszulka” 

formatu A4.

TECZKA Z GUMKĄ BOX Z MECHANIZMEM RINGOWYM VAUPE
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TECZKA SKRZYDŁOWA Z RZEPEM CARIBIC VAUPE
• z twardej 2 mm tektury powleczonej folią PP; 

• posiada czarną wyklejkę z wysokiej jakości surowca; 

• zamykana na 2 rzepy; 

• innowacyjna gama kolorystyczna.

Kolor Szerokość grzbietu 4 cm Szerokość grzbietu 2 cm

czerwona 680111 a 680118 a
czarna 680112 a 680119 a
żółta 680113 a 680120 a
różowa 680114 a 680121 a
jasnozielona 680115 a 680122 a
pomarańczowa 680116 a 680123 a
jasnoniebieska 680117 a 680124 a
Cena netto 10,84 10,65
Cena brutto 13,33 13,10

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

680293 a 10,84 13,33

TECZKA SKRZYDŁOWA NA RZEP TSR DELFIN
• format A4; 

• z zapięciem na rzepy; 

• wzorzysta lub jednokolorowa.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

240043 a wzorzysta 8,93 10,98
240044 a żółta 8,93 10,98
240045 a zielona 8,93 10,98
240046 a bordowa 8,93 10,98
240048 a granatowa 8,93 10,98
240049 a szara 8,93 10,98
240050 a czarna 8,93 10,98

TECZKA Z RĄCZKĄ MAXI DELFIN
• format większy od A4; 

• szerokość grzbietu 10 cm; 

• wzorzysta lub jednokolorowa; 

• zapięcie i rączka z czarnego plastiku.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

240039 a wzo rzy sta 24,76 30,45
240041 a gra na to wa 24,76 30,45
240042 a czar na 24,76 30,45
240064 a sza ra 24,76 30,45

TECZKA Z RZEPEM 
BARBARA
• teczka skrzydłowa z rzepem, 

wykonana z grubej tektury;

• powlekana folią polipropy-

lenową z czarną wyklejką 

w środku;

• zamykana na rzep;

• posiada trzy wewnętrzne 

klapki zabezpieczające 

dokumenty przed wypad-

nięciem;

• format A4.

Kolor Grzbiet 2 cm Grzbiet 3,5 cm

czerwona 420062 a 420044 a
czarna 420063 a 420045 a
żółta 420064 a 420046 a
niebieska 420065 a 420047 a
zielona 420066 a 420048 a
granatowa 420070 a 420052 a
pomarańczowa 420067 a 420049 a
fioletowa 420068 a 420050 a
różowa 420069 a 420051 a
Cena netto 7,95 7,95
Cena brutto 9,78  9,78 

• z twardej tektury o grubości 2 mm; 

• posiada kolorową wyklejkę;

• pokryta folią polipropylenową; 

• do formatu A4; 

• szerokość grzbietu do 40 mm;

• zamykana na 2 rzepy;

• mix kolorów: czarna, czerwona, niebie-

ska, zielona, różowa, pomarańczowa.

TECZKA SKRZYDŁOWA Z RZEPEM DUO COLOURS VAUPE

,
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TECZKA Z RACZKĄ LUX DELFIN
• format A4; 

• szerokość grzbietu 4 cm; 

• wzorzysta lub jednokolorowa; 

• zapięcie i rączka z czarnego plastiku.

 grzbie tu 4 cm; wzo rzy sta lub jed no ko lo ro wa; za pię cie i rącz ka z czar ne go pla sti ku.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

240032 a żół ta 11,43 14,06
240033 a zie lo na 11,43 14,06
240034 a czer wo na 11,43 14,06
240036 a gra na to wa 11,43 14,06
240037 a sza ra 11,43 14,06
240038 a czar na 11,43 14,06
240031 a wzo rzy sta 11,43 14,06

Szerokość grzbietu 40 mm.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680049 a czerwona 12,47 15,34
680050 a czarna 12,47 15,34
680051 a niebieska 12,47 15,34
680052 a zielona 12,47 15,34
680053 a żółta 12,47 15,34
680054 a różowa 12,47 15,34
680055 a jasnozielona 12,47 15,34
680056 a pomarańczowa 12,47 15,34
680057 a jasnoniebieska 12,47 15,34

Szerokość grzbietu 50 mm – matowa
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680269 a  czerwona 13,19 16,22
680270 a czarna 13,19 16,22
680271 a niebieska 13,19 16,22
680272 a zielona 13,19 16,22

Szerokość grzbietu 80 mm.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680058 a czerwona 21,26 26,15
680059 a czarna 21,26 26,15
680060 a niebieska 21,26 26,15
680061 a zielona 21,26 26,15

kość grzbietu 40 mm.
alog. Kolor Cena netto Cena brutto

49 a czerwona 12,47 15,34
50 a czarna 12,47 15,34

• z twardej tektury o grubości 2 mm; 

• do formatu A4;

• pokryta folią polipropylenową;

• dodatkowym elementem dekoracyjnym 

jest wytłoczona faktura lnu; 

• rączka i zamek wykonane z tworzywa; 

• dostępna w szerokiej gamie kolory-

stycznej.

TECZKA NA RYSUNKI LENIAR
• z czarnego polipropylenu z rączka oraz paskiem do 

noszenia na ramieniu (dla większych formatów).

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

270078 a A4 (300x220x20 mm) 15,14 18,62
270079 a A3 (432x315x30 mm) 19,67 24,19
270080 a A3-G (430x305x55 mm) 35,50 43,67
270081 a A2 (600x435x30 mm) 39,36 48,41
270082 a A1 (850x605x40 mm) 54,48 67,01
270083 a A0 (1200x845x40 mm) 160,43 197,33
270084 a B4-G (360x255x55 mm) 31,76 39,06
270085 a B3 (520x365x30 mm) 41,26 50,75
270086 a B2 (730x520x35 mm) 48,43 59,57
270087 a B1 (1020x730x35 mm) 66,60 81,92

TECZKA Z PRZEGRÓDKAMI I RĄCZKĄ 
ESSELTE VIVIDA
• z półprzezroczystego polipropylenu z tłoczeniem w 

drobną kratkę; 

• solidne zamknięcie i rączka do bezpiecznego przenosze-

nia dokumentów;

• 12 przekładek z indeksem do opisu; 

• mieści 350 kartek A4 (80 gsm).

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263639 a czarna 57,32 70,50
263640 a niebieska 57,32 70,50

TECZKA CLASSIC VAUPE
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TECZKA KOPERTOWA FOCUS PANTA PLAST
• zamykana na zatrzask; 

• format: A4, A5 i DL; 

• z ekologicznego polipropylenu;

• dostępna w trzech kolorach: niebieski, zielony i różowy.

A4
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280274 a  niebieska 2,07 2,55
280275 a  zielona 2,07 2,55
280276 a  różowa 2,07 2,55
A5 
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280280 a  niebieska 1,65 2,03
280281 a  zielona 1,65 2,03
280282 a  różowa 1,65 2,03
A6
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280411 a niebieski 1,33 1,64
280412 a zielony 1,33 1,64
280413 a różowy 1,33 1,64

A7
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280414 a niebieski 1,00 1,23
280415 a zielony 1,00 1,23
280416 a różowy 1,00 1,23
DL 
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280283 a  niebieska 1,47 1,81
280284 a  zielona 1,47 1,81
280285 a  różowa 1,47 1,81

TECZKA KOPERTOWA A4 VAUPE
• elegancka teczka służąca do przenoszenia dokumentów;

• z tektury dwustronnie barwionej, powlekanej polipropylenem; 

• format A4 o szerokości 10 mm; 

• zamykana na rzep.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680074 a czerwona 10,16 12,50
680075 a czarna 10,16 12,50
680076 a niebieska 10,16 12,50
680077 a fioletowa 10,16 12,50
680078 a turkusowa 10,16 12,50
680079 a zielona 10,16 12,50
680080 a żółta 10,16 12,50
680081 a popielata 10,16 12,50

TECZKA B3 DO RYSUNKÓW VAUPE
• ze sztywnej tektury [1000g] dwustronnie barwionej powlekanej polipropylenem; 

• posiada zamek i uchwyt z tworzywa; 

• format B3.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680125 a czerwona 27,74 34,12
680126 a czarna 27,74 34,12
680127 a niebieska 27,74 34,12
680128 a zielona 27,74 34,12

TECZKA KOPERTOWA 
DONAU
• transparentna, wykonana z ekologiczne-

go polipropylenu o grubości 180μm;

• wyposażona w trwały zatrzask;

• wcięcie ułatwia umieszczanie, sięganie po dokumenty;

• zgrzewana na bokach;

• format: A4.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

561168 a transparentna 4,89 6,01
561169 a dymna 4,89 6,01
561170 a czerwona 4,89 6,01
561171 a zielona 4,89 6,01
561172 a niebieska 4,89 6,01
561173 a żółta 4,89 6,01

TECZKA KOPERTOWA SATYNA BIURFOL
• wykonana z kolorowego transparentnego polipropylenu;

• zamykana na wygodny nap zabezpieczający dokumenty przed wypadaniem;

• idealna do segregowania i przechowywania dokumentów, akcesoriów piśmienniczych, 

płyt, notatników, itp.

Kolor Format A4 Format A5 Format DL

niebieska 180828 a 180831 a 180834 a
czerwona 180829 a 180832 a 180835 a
zielona 180830 a 180833 a 180836 a
Cena netto 1,85 1,29 1,10
Cena brutto 2,28 1,59 1,35
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TECZKA KOPERTOWA PP CONCORD
• zamykana na zatrzask; 

• zapewnia ochronę dokumentów;

• dostępna w trzech rozmiarach; format 240 x 360 mm, A4 i DL;

• teczka A4 posiada z przodu kieszonkę na wizytówkę.

240 x 360 mm
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

750753 a przezroczysta 4,54 5,58
750754 a różowa 4,54 5,58
750755 a niebieska 4,54 5,58
750756 a fioletowa 4,54 5,58
A4
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

750757 a przezroczysta 4,31 5,30
750758 a różowa 4,31 5,30
750759 a niebieska 4,31 5,30
750760 a fioletowa 4,31 5,30
DL
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

750761 a przezroczysta 3,95 4,86
750762 a różowa 3,95 4,86
750763 a niebieska 3,95 4,86
750764 a fioletowa 3,95 4,86

TECZKA KOPERTOWA 
Z MULTIPERFORACJĄ CONCORD
• przezroczysta teczka kopertowa; 

• format A4;

• wzmocniony, perforowany grzbiet; 

• idealna do segregatorów ringowych i 

z dźwignią; 

• kieszeń z zakładką do personalizacji.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

750766 a 3,46 4,26

TECZKA KOPERTOWA ELBA HAWAI
• transparentna folia PP o grubości 300 mic.;

• format: DL, A5, A4, A3; 

• zapięcie na zatrzask;

• zaokrąglone rogi;

• miks: niebieski, czerwony, zielony, bezbarwny, fi oletowy, czarny.

Kolor Format DL Format A5 Format A4 Format A3

Bezbarwna 132645 a 132648 a 132651 a 132654 a
Niebieska – 132649 a 132652 a –
Cena netto 3,18 4,18 5,32 6,43
Cena brutto 3,91 5,14 6,54 7,91
Mix 132644 a 132647 a 132650 a 132653 a
Cena netto 3,11 4,09 5,20 6,36
Cena brutto 3,83 5,03 6,40 7,82

TECZKA KOPERTOWA CONCORD
• z polipropylenowego połyskującego tworzywa; 

• zamykana na zatrzask;

• kolor przezroczysty.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

750773 a A3 pozioma 9,55 11,75
750772 a A4 pozioma 5,74 7,06
750775 a A4 pionowa 6,09 7,49
750774 a A5 pionowa 4,19 5,15
750776 a A6 pionowa 2,87 3,53

TOREBKA Z SUWAKIEM DONAU
• sztywna, wykonana z trwałego PVC o grubości 170μm;

• krystaliczna, transparentna;

• plastikowy zamek błyskawiczny;

• otwierana/zamykana wzdłuż dłuższego boku.

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

561125 a A5 4,95 6,09
561019 a A4 6,32 7,77
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ALBUM OFERTOWY GRAND
• z polipropylenu; 

• posiada wewnętrzne, przezroczyste kieszenie A4 oraz 

zewnętrzną etykietę opisową.

Ilość koszulek
Kolor

Cena netto Cena brutto
czarny czerwony niebieski

10 020155 a 020564 a 020565 a 7,79 9,58
20 020156 a 020566 a 020567 a 10,95 13,47
30 020157 a 020568 a 020569 a 16,02 19,70
40 020158 a 020570 a 020571 a 18,95 23,31
60 020159 a 020572 a 020573 a 27,00 33,21
80 020160 a 020574 a 020575 a 44,28 54,46
100 020161 a 020576 a 020577 a 50,21 61,76

ALBUM OFERTOWY GRAND

ALBUM OFERTOWY ESSELTE VIVIDA
• z półprzezroczystego polipropylenu z tłoczeniem w drobną kratkę;

• etykieta na grzbiecie do opisu zawartości.

Kolor 20 koszulek 40 koszulek 60 koszulek 80 koszulek 100 koszulek

czarny 263652 a 263658 a 264704 a 264705 a 264706 a
niebieski 263650 a 263656 a – – –
czerwony 263651 a – – – –
zielony 263654 a – – – –
żółty 263655 a – – – –
biały 263653 a – – – –
Cena netto 13,77 19,52 26,02 32,55 40,14
Cena brutto 16,94 24,01 32,00 40,04 49,37

ALBUM OFERTOWY LEITZ STYLE
• do prezentacji ofert, zdjęć i projektów oraz programów spotkań czy szkoleń;

• z wysokiej jakości PP o nowoczesnym wzornictwie ze szczotkowanym wykończeniem; 

• format: A4;

• mocne, wysoko przezroczyste koszulki zapewniają doskonałą prezentację materiałów; 

• na grzbiecie samoprzylepna etykieta do opisu zawartości.

Kolor 20 koszulek 40 koszulek

biały 264262 a 264267 a
ciemnoczerwony 264263 a 264268 a
seledynowy 264264 a 264269 a
niebieski 264265 a 264270 a
czarny 264266 a 264271 a
Cena netto 20,77 28,91
Cena brutto 25,55 35,56

ALBUM OFERTOWY LEITZ WOW
• do prezentacji ofert, zdjęć i projektów oraz programów spotkań czy szkoleń;

• z wysokiej jakości PP w modnym stylu WOW, z wykończeniem w 2 kolorach; 

• format: A4;

• mocne, wysoko przezroczyste koszulki zapewniają doskonałą prezentację materiałów; 

• na grzbiecie samoprzylepna etykieta do opisu zawartości.

Kolor 20 koszulek 40 koszulek

różowy 264167 a 264173 a
niebieski 264168 a 264174 a
pomarańczowy 264169 a 264175 a
turkusowy 264170 a 264176 a
fioletowy 264171 a 264177 a
zielony 264172 a 264178 a
Cena netto 19,35 27,74
Cena brutto 23,80 34,12

ALBUM OFERTOWY BIURFOL
• wykonany z kolorowego polipropylenu;

• pozwala na efektowne prezentowanie oferty w oddzielnych, przezroczystych koszulkach i 

segregowanie dokumentów;

• na grzbiecie praktyczna etykieta przeznaczona do opisu zawartości.

Kolor 10 koszulek 20 koszulek 30 koszulek 40 koszulek 60 koszulek

czarny 180837 a 180536 a 180540 a 180544 a 180840 a
niebieski 180838 a 180537 a 180541 a 180545 a 180841 a
zielony 180839 a 180538 a 180542 a 180546 a 180842 a
Cena netto 5,52 6,98 8,01 10,01 14,24
Cena brutto 6,79 8,59 9,85 12,31 17,52
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TECZKA DO PODPISU ELBA
• z wysoko gatunkowego tworzywa sztucznego; 

• płócienny harmonijkowy grzbiet zapewnia dużą pojemność; 

• na frontowej okładce okienko do opisu;

• otwory do przeglądania zawartości; 

• strony wewnętrzne z usztywnionego kartonu o wzmocnionej dolnej krawędzi;

• format A4, ilość przegródek 20.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

131537 a nie bie ska 123,61 152,04
131535 a czar na 123,61 152,04

TECZKA DO PODPISU DELFIN
• ze sztywnej tektury oklejonej elegancką 

okleiną ze złotym nadrukiem; 

• format A4; 

• dostępna jest w wersjach 8, 15 i 19 przekładek;

• w kolorach: bordowym, granatowym, zielonym i czarnym.

Kolor 8 przekładek 15 przekładek 19 przekładek

bordo 240075 a 240079 a 240083 a
granatowa 240076 a 240080 a 240084 a
zielona 240077 a 240081 a 240085 a
czarna 240078 a 240082 a 240086 a
Cena netto 19,96 24,98 32,56
Cena brutto 24,55 30,73 40,05

TECZKA KORESPONDENCYJNA 
DONAU
• wykonana z tektury o grubości 1,9 mm i gramaturze 

1200gsm;

• gramatura wewnętrznych przekładek ok. 450gsm;

• faktura skóry na okładkach;

• specjalne otwory w przegródkach pozwalają kontrolować, grupować oraz odnajdywać 

dokumenty;

• harmonijkowy grzbiet pozwala na zwiększenie pojemności;

• format: A4.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

561159 a A-Z 135,77 167,00
561160 a 1-31 168,34 207,06

TECZKA KORESPONDENCYJNA 
ELBA
• z utwardzonego, odpornego na zabrudzenie 

kartonu Manilla; 

• format: A4;

• płócienny harmonijkowy grzbiet zapewniający dużą pojemność; 

• strony z wygładzonego kartonu o grubości 320 g/m²; 

• otwory do przeglądania zawartości;

• boczne indeksy wykonane z PP; 

• unikatowy sposób połączenia tektury z folią PP.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

132658 a 1-31 144,39 177,60

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

560231 a czarna 150,20 184,75
560232 a bordowa 150,20 184,75
560233 a zielona 150,20 184,75
560234 a granatowa 150,20 184,75

• z tektury o grubości 1,9 mm i gramatu-

rze 1200 gsm; 

• pokryta folią polipropylenową o fakturze 

skóry;

• 4 specjalne otwory w przegródkach;

• gramatura wewnętrznych przekładek ok. 

450 gsm; 

• faktura skóry na okładkach;

• wewnątrz 20 przegródek, które ułatwiają 

segregowanie dokumentów;

• otwory do przeglądania zawartości; 

• harmonijkowy grzbiet pozwala na zwięk-

szenie pojemności; 

• wzmocnione paski oddzielające; 

• posiada wymienną etykietę na nazwisko; 

• format: A4.

TECZKA DO PODPISU DONAU

TECZKA DO PODPISU BARBARA
• teczka wykonana z kartonu pokrytego skóropodobnym tworzywem,

• grzbiet teczki wykonany harmonijkowo,

• przekładki wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami w celu pokazania zawartości teczki.

Kolor 8 przekładek 10 przekładek 12 przekładek 16 przekładek 20 przekładek

bordowa 420006 a 420010 a 420014 a 420018 a 420022 a
granatowa 420007 a 420011 a 420015 a 420019 a 420023 a
zielona 420008 a 420012 a 420016 a 420020 a 420024 a
czarna 420009 a 420013 a 420017 a 420021 a 420025 a
Cena netto 16,93 22,16 26,25 33,98 42,16
Cena brutto 20,82  27,26  32,29  41,80  51,86 

udzenie 
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TECZKA DO PODPISU LEITZ
• jedwabny laminat pokrywający 

okładkę zapewnia atrakcyjny 

wygląd oraz długotrwałą ochronę; 

• 18 przekładek ze specjalną 

szorstką powierzchnią zabezpie-

czającą przed wysuwaniem się 

dokumentów; 

• przekładki z otworami do podglą-

du zawartości oraz z indeksami 

ułatwiającymi przekładanie stron; 

• okienko do opisu zawartości; 

• produkt w 90% wykonany z ma-

teriałów w 100% pochodzących 

z odzysku.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

263461 a biała 124,37 152,98
263462 a czerwona 124,37 152,98
263463 a niebieska 124,37 152,98
263464 a szara 124,37 152,98

TECZKA DO PODPISU PAGNA DE LUXE
• 20-częściowa; 

• okładka z tworzywa sztucznego; 

• różowe przekładki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

160144 a czarna 77,95 95,88
160145 a zielona 77,95 95,88
160146 a granatowa 77,95 95,88

TECZKA SEGREGUJĄCA LEITZ
• kolorowe przekładki do łatwej identyfi kacji zawartości;

• elastyczna gumka zabezpiecza dokumenty przed wypadaniem; 

• gruby, sztywny karton zapewnia długotrwałą żywotność produktu; 

• najwyższej jakości, w 100% z kartonu z odzysku, certyfi kat FSC.

• kolor: niebieski.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

263914 a 7 przegródek 57,19 70,34
263915 a 12 przegródek 76,26 93,80

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH A4 PANTA PLAST
• mocna tektura oblewana folią PVC z elastycznie formowanym grzbietem; 

• wyposażona w: - kieszonkę na grzbiecie, 3 szt. wewnętrznych listew z zapięciami skoro-

szytowymi, 3 szt. przekładek personalnych ABC (według wzoru kodeksu pracy);

• konstrukcja teczki ułatwia pionową archiwizację półkową.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

280001 a czar na 15,53 19,10
280002 a gra na to wa 15,53 19,10
280003 a zie lo na 15,53 19,10
280325 a bordowa 15,53 19,10

OSOBOWYCH A4 PANTA PLAST

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH DELFIN
• w twardej, kolorowej okładce introligatorskiej, wyposażona we wkłady ABC w formie 

skoroszytów; 

• do przechowywania dokumentów bez ich dziurkowania; 

• format A4. 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

240025 a bordowa 15,32 18,84
240087 a granatowa 15,32 18,84
240088 a czarna 15,32 18,84
240089 a zielona 15,32 18,84

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

560096 a 15,91 19,57

• z tektury o grubości 1,9 mm i gramatu-

rze 1170 gsm; 

• pokryty lakierowaną okleiną; 

• 2-pierścieniowy mechanizm w kształcie 

litery O; 

• średnica pierścieni: 20 mm; 

• zawiera różnokolorowe przekładki A, 

B, C; 

• na grzbiecie okienko

• z wymienną etykietą; 

• szerokość grzbietu: 35 mm, wymiary: 

35x315x255 mm;

• 2 lata gwarancji na mechanizm.

• kolor: niebieski.

SEGREGATOR RINGOWY DO AKT OSOBOWYCH DONAU
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TECZKA DO AKT OSOBOWYCH KIEL-TECH
• z tektury 350 g/m²; 

• w środku 3 wkładki A B C w formacie A-4 oraz 3 komplety blaszek i wąsów; 

• opakowanie 50 szt.

Nr katalog. Cena netto za 1 szt. Cena brutto za 1 szt.

370054 a 2,27 2,79

Nr katalog. Rodzaj Kolor Cena netto Cena brutto

700299 a A4 zamykany na zamek szary 96,36 118,52
700300 a A4 zamknięcie magnetyczne grafitowy 96,36 118,52
700301 a A5 zamknięcie magnetyczne szary 74,32 91,41

700302 a 275 x 210 x 40 mm na tablet, zamykany 

na zamek
grafitowy 104,55 128,60

TECZKA NOTES KONFERENCYJNY PANTA PLAST
• szyta z ekoskóry; 

• wyposażona w notes – 40 kartek w linie, miejsce na długopis i 2 kieszenie na notatki; 

• format A4; 

• kolor czarny.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

280531 a 42,77 52,61

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH BIURFOL
• wykonana z mocnej folii PVC usztywnionej tekturą;

• wyposażona w zamek 2 ringi typ R;

• grzbiet: 2 lub 3 cm;

• w środku wpięty tekturowy wkład A, B, C;

• na grzbiecie kieszeń z kartonikiem na dane personalne.

Kolor grzbiet 2 cm grzbiet 3 cm

czarna 180083 a 180433 a
granatowa 180084 a 180853 a
niebieska 180085 a 180518 a
ciemnozielona 180086 a 180854 a
bordowa 180087 a 180517 a
Cena netto 16,22 16,71
Cena brutto 19,95 20,55

KT OSOBOWYCH BIURFOL
ocnej folii PVC usztywnionej tekturą;

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH VAUPE
• zawiera przekładki A, B, C;

• A – dokumenty złożone przez pracownika w związku z ubieganiem się o stanowisko; 

• B – dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia; 

• C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia; 

• grzbiet 20 mm; 

• mechanizm 2 ringowy 13 mm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

680226 a czarna 11,26 13,85
680227 a niebieska 11,26 13,85
680228 a zielona 11,26 13,85
680241 a bordowa 11,26 13,85

ORGANIZER LEVIATAN
• wyposażony w szereg użytecznych 

rozwiązać, stanowiących uniwersalne 

wsparcie w codziennej pracy;

• holder do pionowego ustawienia smart-

fona lub tableta;

• kieszenie na wizytówki lub karty;

• elastyczny system GRID-IT pozwala 

umocować dowolne akcesoria;

• uchwyt na długopis;

• notes w linie.
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AKTÓWKA KALKULATOR A4 AK-11N JANPOL BIS
• grubość 4 cm; 

• wyposażona w: kieszeń na dokumenty A4, kieszeń zamykana na zamek, płaska kieszeń, 

uchwyt na dwa długopisy, trzy kieszonki na wizytówki, kalkulator, ring poczwórny na 

dokumenty, klip na dokumenty, rączka na grzbiecie teczki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

340021 a czar ny 90,48 111,29
340022 a brąz 90,48 111,29
340023 a ru dy 90,48 111,29
340024 a gra nat 90,48 111,29
340025 a wi śnia 90,48 111,29
340103 a  czerwona 90,48 111,29

A4 AK-11N JANPOL BIS

OKŁADKA KONFERENCYJNA OK-41D A4 JANPOL BIS
• środek okładki wykonany z weluru; 

• wyposażona w: kieszeń formatu A4, zakładkę na dokumenty oraz kieszonkę na wizy-

tówki; 

• po prawej stronie znajduje się klip na dokumenty; 

• okładka na zewnątrz wykonana z materiału skóropodobnego.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

340083 a  czarna 47,62 58,57
340084 a  brązowa 47,62 58,57
340085 a  ruda 47,62 58,57
340086 a  granatowa 47,62 58,57
340087 a  wiśniowa 47,62 58,57
340107 a  czerwona 47,62 58,57

AKTÓWKA PREMIER Z WYSUWANĄ RĄCZKĄ AK-13 JANPOL BIS
• grubość 4 cm; 

• wyposażona w: kieszeń na dokumenty A4, kieszeń zamykana na zamek, płaska 

kieszeń, uchwyt na trzy długopisy, cztery kieszonki na wizytówki, kieszonka na telefon 

komórkowy, ring poczwórny na dokumenty, klip na dokumenty, dwie wysuwane rączki na 

grzbiecie teczki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

340026 a  czarna 103,57 127,39
340027 a  brązowa 103,57 127,39
340028 a  ruda 103,57 127,39
340029 a  granatowa 103,57 127,39
340030 a  wiśniowa 103,57 127,39
340106 a  czerwona 103,57 127,39

AKTÓWKA A4 BIZNESS AK-03N JANPOL BIS
• grubość 4 cm; 

• wyposażona w: kieszeń na dokumenty A4, kieszeń zamykana na zamek, płaska kieszeń, 

uchwyt na trzy długopisy, cztery kieszonki na wizytówki, przezroczysta kieszonka na 

wizytówkę osobistą, ring poczwórny na dokumenty, klip na dokumenty.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

340011 a czarny 72,62 89,32
340012 a brąz 72,62 89,32
340013 a rudy 72,62 89,32
340014 a granat 72,62 89,32
340015 a wiśnia 72,62 89,32
340102 a  czerwona 72,62 89,32

AKTÓWKA A4 BIZNES Z RĄCZKĄ AK-04N JANPOL BIS
• grubość 4 cm; 

• wyposażona w: kieszeń na dokumenty A4, kieszeń zamykana na zamek, płaska kieszeń, 

uchwyt na trzy długopisy, cztery kieszonki na wizytówki, kieszonka na pieczątkę, ring 

poczwórny na dokumenty, klip na dokumenty, rączka na grzbiecie teczki.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

340004 a  czarna 84,52 103,96
340005 a  brązowa 84,52 103,96
340006 a  ruda 84,52 103,96
340076 a  granatowa 84,52 103,96
340077 a  wiśniowa 84,52 103,96
340104 a  czerwona 84,52 103,96

TECZKA AKTÓWKA PANTA PLAST
• szyta z ekoskóry; 

• zamykana na suwak; 

• grzbiet: 50 mm; 

• wyposażona w: kieszeń przestrzenną, kieszeń zamykaną na suwak, kieszonki na wizy-

tówki, miejsce na długopisy, ring do wpinania, klip do utrzymywania notesu lub notatek; 

• dostępna w wersji z rączką lub bez.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

280532 a bez rączki 74,98 92,23
280533 a z rączką 81,26 99,95


