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A4 A3

Indeks Format ZawIera ean

150-1241 A4 20 kartek   

150-1261 A3 20 kartek   

Blok rysunkowy
•	format A4 lub A3
•	gramatura 70 g/m2

•	wyprodukowano w Polsce
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A4 A3

Blok teCHnICZny
•	format A4 lub A3
•	gramatura 170 g/m2

•	wyprodukowano w Polsce

Indeks Format ZawIera ean

150-1090 A4 10 kartek  

150-1262 A3 10 kartek   
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A4 A3

Indeks Format ZawIera ean

150-1436 A4 16 kartek   

150-1437 A3 16 kartek   

Blok rysunkowy kolorowy
•	format A4 lub A3
•	gramatura 80 g/m2

•	wyprodukowano w Polsce
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A4 A3

Indeks Format ZawIera ean

150-1438 A4 8 kartek   

150-1439 A3 8 kartek   

Blok teCHnICZny kolorowy
•	format A4 lub A3
•	gramatura 160 g/m2

•	wyprodukowano w Polsce
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Balony
•	wykonane w 100% z wytrzymałego naturalnego lateksu
•	pakowane po 100 szt.
•	metaliczne

Indeks roZmIar kolor ean

170-2510 12” pomaranczowy
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KOSTKA BIUROWA BIAŁA
•	wyprodukowano w Polsce

Indeks symBol rodZaj ZawIera roZmIar ean 

150-1433 GR-350K klejona   350 kartek  85 x 85 x 35 mm

150-1434 GR-350N nieklejona   350 kartek  85 x 85 x 35 mm
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DŁUgOpIS WymAzyWAlny 
CORRETTO gR-1609
•	długopis z wymiennym wkładem
•	wymazywanie za pomocą gumki na końcu 

długopisu lub zatyczce 
•	tusz znika także po podgrzaniu kartki

0,5
mm 250 m

Indeks kolor OpAK. ean

160-2154  czarny   24 szt.   

160-2155  niebieski   24 szt.   
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zSzyWACz mInI TySS010 SAVE FORCE
Linia SAVE FORCE to produkty wykonane w nowoczesnej, zaawansowanej technologii. 
Najważniejszy atut to redukcja siły nacisku do 50%. Dzięki temu zszywanie i dziurkowanie większej 
ilości kartek nie będzie już sprawiało problemu - stanie się przyjemnością.

•	 stabilna, metalowa konstrukcja
•	 elementy wykończeniowe z trwałych tworzyw sztucznych
•	 redukcja siły nacisku do 50%
•	 pojemnik na zapasowe zszywki o pojemności 100 zszywek
•	 wbudowany wyciągacz zszywek
•	 wskaźnik ilości zszywek pozostałych w magazynku
•	 1000 zszywek w zestawie 
•	 opakowanie: blister

Indeks kolor ean

110-1676  czarny  

110-1677  czerwony  

110-1678  niebieski

110-1679  pomarańczowy  

#10
lata
316

27 mm
16
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Indeks symBol ean

120-1894 YL-SP10GY

120-1895 YL-SP03GY            

120-1893 YL-SP05GY

SzAFKI plASTIKOWE
•	przydatne w realizacji przepisów RODO
•	zamykane na klucz: wszystkie szuflady
•	otwory wentylacyjne z tyłu

5

yl-Sp05gy
•	5 szuflad A4
•	okna opisowe

3

yl-Sp03gy
•	3 szuflady A4
•	okna opisowe

332 mm

355 mm

10

yl-Sp10gy
•	10 szuflad A4
•	okna opisowe

300 mm

210 mm

300 mm

355 mm

332 mm

300 mm

355 mm
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SzAFKI plASTIKOWE
•	do przechowywania i archiwizacji 

dokumentów
•	otwarte szuflady
•	okna opisowe

Indeks symBol kolor ean

120-1896 YL-SP04NF szara  

120-1905 YL-SP04NF              żółta

120-1906 YL-SP04NF niebieska

240 mm

290 mm

340 mm

4

yl-Sp04nF
•	4 szuflady A4
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CE10
pozycji

Indeks kolor ean 

120-1903  czarny   

KAlKUlATOR DWUlInIOWy TR-2429DB-K
•	kasowanie ostatniej pozycji
•	klawisze przechodzenia pomiędzy cyframi
•	wykonywanie działań w nawiasach
•	rozmiar: 145x105x33 mm

M% +-/

X (+)

X (+)
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Indeks kolor ean 

120-1904  biały   

KAlKUlATOR KIESzOnKOWy DWUlInIOWy TR-310DB-W
•	kasowanie ostatniej pozycji
•	klawisze przechodzenia pomiędzy cyframi
•	wykonywanie działań w nawiasach
•	rozmiar: 118x70x10 mm

CE10
pozycji

M% +-/

X (+)
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kalkulator dwulInIowy TR-1223DB
•	kasowanie ostatniej pozycji
•	klawisze przechodzenia pomiędzy cyframi
•	wykonywanie działań w nawiasach
•	rozmiar: 148x105x20 mm

CE10
pozycji

M% +-/

Indeks kolor ean

120-1901  niebieski   

120-1902  różowy

120-1900  biały

X (+)
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Indeks symBol KSzAŁT mATERIAŁ roZmIar Zestaw ean 

150-1440 GR-255W strzałki   folia  45x23 mm 5 kolorów po 25 szt.

150-1441 GR-206W prostokąty  folia 45x12 mm 6 kolorów po 20 szt.

150-1442 GR-206L prostokąty folia 45x12 mm 6 kolorów po 20 szt.

zAKŁADKI InDEKSUjąCE
•	po odklejeniu nie pozostawiają śladów
•	prosty sposób na oznaczenie ważnych 

informacji w książce czy katalogu
•	dają możliwość znakowania kolorem 

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

eConomy

 brązowa 130-1876

 przezroczysta 130-1877
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CE

Indeks numer Zestaw kolor       ean

170-2527 42691 12 kol., 150 g klasyczny

170-2526      42173          10 kol., 200 g klasyczny

170-2525             42174 6 kol., 100 g pastelowy

plASTElInA                               
CARIOCA plASTy
•	miękka, łatwa w kształtowaniu
•	wyraziste kolory
•	nie brudzi rąk
•	nie wysycha, nie kurczy się
•	nie zawiera glutenu

42691 / 12 kol., 150g

170-2528              42690 3 kol., 180 g  klasyczny

170-2529                 42712 10 kol. x 150 g           klasyczny

42173 / 10 kol., 200g

42690 / 3 kol., 180g

42174 /6 kol., 100g

42712 / 10 kol. x 150g

pastelowa
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FarBy w sZtyFCIe 
TEmpEREllO
•	miękki sztyft pozwala na łatwe                                           

i przyjemne malowanie
•	nie wymagają używania pędzla i wody,                     

ale można ich użyć, by uzyskać efekt akwareli
•	wyraziste, łatwo mieszalne kolory
•	łatwozmywalne
•	mocno kryjące
•	szybkoschnące
•	nie marszczą papieru
•	nie zawierają rozpuszczalników
•	opakowanie zawiera: 12 kolorów klasycznych,                      

6 kolorów neonowych, 6 kolorów metalicznych

CE

Indeks Zestaw       ean

170-2524 24 kol.

wykręć i maluj
lekkie naciśnięcie
efekt kredki świecowej

mocne naciśnięcie
efekt tempery

mieszanie kolorów efekt farb wodnych
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CekIny ConFetII

CE

GR-K14-6S
•	6x6 mm, kółko srebrne, 14 g

170-2513

GR-C14-6C
•	6x6 mm, kółko miedziane, 14 g

170-2511

GR-C14-6B
•	6x6 mm, kółko niebieskie, 14 g

170-2512

GR-C14-6G
•	6x6 mm, kółko zielone, 14 g

170-2514

wygodny zaklejany woreczek
ułatwia przechowywanie 
cekinów
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CE

oZdoBy drewnIane

GR-WD723
•	38x26 mm, 6 sztuk, kwiaty

170-2516

GR-WD717
•	41x22 mm, 10 sztuk, sowy
•	sznurek w zestawie

170-2515
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oZdoBy kreatywne
•	idealne do prac plastycznych i dekoracji
•	pomagają w rozwijaniu zdolności 

manualnych oraz wyobraźni dziecka
•	puszyste kolorowe pompony oraz giętkie 

kolorowe druciki, które można łatwo wyginać 
tworząc dowolne kształty

PomPony KoloRoWe
•	miks kolorów i rozmiarów
•	78 szt.

170-2543

DRuCiKi KReatyWne
•	5 kol., śr. 6 mm, dł. 30 cm
•	15 szt.

170-2541

DRuCiKi KReatyWne
•	5 kol. metalicznych, śr. 6 mm, dł. 30 cm
•	15 szt.

170-2542
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mAgnESy KOlOROWE
•	przydatne do przyczepiania kartek                              

do lodówki, tablic itp. 
•	2 rozmiary,  4 kolory

•	25 mm, 20 szt.
•	4 kol.: żółty, granatowy, czerwony, zielony

130-1891

•	15 mm, 40 szt.
•	4 kol.: żółty, granatowy, czerwony, zielony

130-1890
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gUmKI DO WymAzyWAnIA
•	gumki w zabawnym kształcie sówki
•	rozmiar: 34x23x5 mm

Indeks Zestaw       ean

160-2234 100 szt.


