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LEITZ COSY TWOJE PRZYTULNE BIURO

ciepły żółty

morski niebieski

aksamitny szary

Rodzaj Indeks Jedn.
segregator 180° ACTIVE COSY A4/80 mm niebieski ETA461C Szt.
segregator 180° ACTIVE COSY A4/80 mm szary ETA461K Szt.
segregator 180° ACTIVE COSY A4/80 mm żółty ETA461M Szt.
segregator 180° ACTIVE COSY A4/50 mm niebieski ETA462C Szt.
segregator 180° ACTIVE COSY A4/50 mm szary ETA462K Szt.
segregator 180° ACTIVE COSY A4/50 mm żółty ETA462M Szt.
segregator 180° LEITZ COSY A4/80 mm niebieski ETA463C Szt.
segregator 180° LEITZ COSY A4/80 mm szary ETA463K Szt.
segregator 180° LEITZ COSY A4/80 mm żółty ETA463M Szt.
segregator 180° LEITZ COSY A4/50 mm niebieski ETA464C Szt.
segregator 180° LEITZ COSY A4/50 mm szary ETA464K Szt.
segregator 180° LEITZ COSY A4/50 mm żółty ETA464M Szt.
segregator A4/32 MM LEITZ COSY 2 ringi niebieski ETA465C Szt.
segregator A4/32 MM LEITZ COSY 2 ringi szary ETA465K Szt.
segregator A4/32 MM LEITZ COSY 2 ringi żółty ETA465M Szt.
teczka z gumką i kieszonką LEITZ COSY, PP niebieska ETA466C Szt.
teczka z gumką i kieszonką LEITZ COSY, PP szara ETA466K Szt.
teczka z gumką i kieszonką LEITZ COSY, PP żółta ETA466M Szt.
album ofertowy LEITZ COSY, poszerzony, PP niebieski ETA467C Szt.
album ofertowy LEITZ COSY, poszerzony, PP szary ETA467K Szt.
album ofertowy LEITZ COSY, poszerzony, PP żółty ETA467M Szt.
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Rodzaj Indeks Jedn.
teczka kopertowa z 2 przegródkami LEITZ COSY niebieska ETA468C Szt.
teczka kopertowa z 2 przegródkami LEITZ COSY szara ETA468K Szt.
teczka kopertowa z 2 przegródkami LEITZ COSY żółta ETA468M Szt.
teczka kartonowa z gumką LEITZ COSY A4 niebieska ETA469C Szt.
teczka kartonowa z gumką LEITZ COSY A4 szara ETA469K Szt.
teczka kartonowa z gumką LEITZ COSY A4 żółta ETA469M Szt.
pojemnik z szufladami LEITZ COSY niebieski ETA470C Szt.
pojemnik z szufladami LEITZ COSY szary ETA470K Szt.
pojemnik z szufladami LEITZ COSY żółty ETA470M Szt.
notatnik LEITZ COSY A5, kratka, niebieski ETA471C Szt.
notatnik LEITZ COSY A5, kratka, szary ETA471K Szt.
notatnik LEITZ COSY A5, kratka, żółty ETA471M Szt.
notatnik LEITZ COSY B5, kratka, niebieski ETA472C Szt.
notatnik LEITZ COSY B5, kratka, szary ETA472K Szt.
notatnik LEITZ COSY B5, kratka, żółty ETA472M Szt.
kołonotatnik LEITZ COSY B5 niebieski ETA473C Szt.
kołonotatnik LEITZ COSY B5 szary ETA473K Szt.
kołonotatnik LEITZ COSY B5 żółty ETA473M Szt.
podajnik taśmy klejącej LEITZ COSY niebieski ETA474C Szt.
podajnik taśmy klejącej LEITZ COSY szary ETA474K Szt.
podajnik taśmy klejącej LEITZ COSY żółty ETA474M Szt.
nożyczki biurowe 20,5 cm LEITZ COSY powlekane tytanem, niebieskie ETA475C Szt.
nożyczki biurowe 20,5 cm LEITZ COSY powlekane tytanem, szare ETA475K Szt.
nożyczki biurowe 20,5 cm LEITZ COSY powlekane tytanem, żółte ETA475M Szt.
zszywacz LEITZ COSY 30 kartek niebieski ETA476C Szt.
zszywacz LEITZ COSY 30 kartek szary ETA476K Szt.
zszywacz LEITZ COSY 30 kartek żółty ETA476M Szt.
dziurkacz LEITZ COSY 30 kartek niebieski ETA477C Szt.
dziurkacz LEITZ COSY 30 kartek szary ETA477K Szt.
dziurkacz LEITZ COSY 30 kartek żółty ETA477M Szt.
kubek na długopisy LEITZ COSY niebieski ETA478C Szt.
kubek na długopisy LEITZ COSY szary ETA478K Szt.
kubek na długopisy LEITZ COSY żółty ETA478M Szt.
butelka termiczna LEIZ COSY 500 ML niebieska ETA479C Szt.
butelka termiczna LEIZ COSY 500 ML szara ETA479K Szt.
butelka termiczna LEIZ COSY 500 ML żółta ETA479M Szt.
mysz bezprzewodowa LEITZ COSY niebieska ETA480C Szt.
mysz bezprzewodowa LEITZ COSY szara ETA480K Szt.
mysz bezprzewodowa LEITZ COSY żółta ETA480M Szt.
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DZIAŁ X
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Rodzaj Indeks Jedn.
A4/75 mm czerwony VIVIDA ETA319B Szt.
A4/75 mm niebieski VIVIDA ETA319C Szt.
A4/75 mm zielony VIVIDA ETA319D Szt.
A4/75 mm żółty VIVIDA ETA319M Szt.
A4/75 mm czarny VIVIDA ETA006A Szt.
A4/75 mm czerwony ETA006B Szt.
A4/75 mm niebieski ETA006C Szt.
A4/75 mm zielony ETA006D Szt.
A4/75 mm żółty ETA006M Szt.
A4/75 mm jasno-niebieski ETA006H Szt.
A4/75 mm jasno-zielony ETA006E Szt.
A4/75 mm fuksja ETA006F Szt.
A4/75 mm bordowy ETA006I Szt.
A4/75 mm beż ETA006J Szt.
A4/75 mm szary ETA006K Szt.
A4/75 mm pomarańczowy ETA006L Szt.
A4/75 mm fioletowy ETA006N Szt.
A4/75 mm turkusowy ETA006O Szt.
A4/75 mm kawowy ETA006R Szt.
A4/75 mm Colour'Breeze niebieski ETA441C Szt.
A4/75 mm Colour'Breeze zielony ETA441D Szt.
A4/75 mm Colour'Breeze lawendowy ETA441N Szt.
A4/75 mm Colour'Breeze koralowy ETA441W Szt.
A4/75 mm czarny, neutralny CO2 ETA456A Szt.
A4/75 mm czerwony, neutralny CO2 ETA456B Szt.
A4/75 mm niebieski, neutralny CO2 ETA456C Szt.
A4/75 mm zielony, neutralny CO2 ETA456D Szt.
A4/75 mm biały, neutralny CO2 ETA456G Szt.
A4/75 mm żółty, neutralny CO2 ETA456M Szt.

No.1 w JAKOŚCI WYKOŃCZENIA

•  Folia idealnie przylega do kartonu,  
bez pomarszczeń i bąbli

•  Metalowe okucia zapewniające  
zwiększoną wytrzymałość

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

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/50 mm czerwony VIVIDA ETA320B Szt.
A4/50 mm niebieski VIVIDA ETA320C Szt.
A4/50 mm zielony VIVIDA ETA320D Szt.
A4/50 mm żółty VIVIDA ETA320M Szt.
A4/50 mm czarny VIVIDA ETA007A Szt.
A4/50 mm czerwony ETA007B Szt.
A4/50 mm niebieski ETA007C Szt.
A4/50 mm zielony ETA007D Szt.
A4/50 mm żółty ETA007M Szt.
A4/50 mm jasno-niebieski ETA007H Szt.
A4/50 mm jasno-zielony ETA007E Szt.
A4/50 mm fuksja ETA007F Szt.
A4/50 mm bordowy ETA007I Szt.
A4/50 mm beż ETA007J Szt.
A4/50 mm szary ETA007K Szt.
A4/50 mm pomarańczowy ETA007L Szt.
A4/50 mm fioletowy ETA007N Szt.
A4/50 mm turkusowy ETA007O Szt.
A4/50 mm kawowy ETA007R Szt.
A4/50 mm czarny, neutralny CO2 ETA457A Szt.
A4/50 mm czerwony, neutralny CO2 ETA457B Szt.
A4/50 mm niebieski, neutralny CO2 ETA457C Szt.
A4/50 mm zielony, neutralny CO2 ETA457D Szt.
A4/50 mm biały, neutralny CO2 ETA457G Szt.
A4/50 mm żółty, neutralny CO2 ETA457M Szt.

SEGREGATOR ESSELTE No. 1 

–  opatentowany mechanizm No.1 z ponadprzeciętną siłą docisku,  
gwarantujący dokładne i solidne zamykanie nawet po użyciu  
10 000 razy  

 –  blokada okładki, otwór na palec na grzbiecie i metalowe okucia 
na rogach ułatwiają użytkowanie i bezpieczne przechowywanie 
dokumentów  

 – mieści 500/350 kartek A4 (80 g/m²)  
 – 3 lata gwarancji na mechanizm  
 –  perfekcyjnie dociskające się szczęki mechanizmu,  

nawet przy pełnym segregatorze  
 – certyfikat FSC®  Neutralny dla klimatu, karton w 100% pochodzący 

z odzysku i w 100% nadający się do recyklingu,  
z certyfikatami środowiskowymi Blue Angel i FSC

Najwyższa jakość,  
3 lata gwarancji  

GWARANCJI

3  LATA

  

Pozostałe cechy segregatorów No.1 
● Na grzbiecie kieszeń na wymienne etykiety służące do opisu zawartości
● Otwory blokujące przednią okładkę, otwór na palec na grzbiecie i metalowe okucia na dol-

nych krawędziach ułatwiają użytkowanie i bezpieczne przechowywanie dokumentów
● Segregator Plus ma okładki o 1,5 cm dłuższe, co umożliwia segregowanie dokumentów prze-

chowywanych w koszulkach za pomocą przekładek Maxi
● Grzbiet 75/50 mm – mieści 500/350 kartek A4; grzbiet 80 mm – mieści 600 kartek (80 gsm)
● Zaprojektuj i wydrukuj swoje etykiety ze strony www.esselte-easyprint.com

Nigdy Cię nie zawiedzie!
Nawet po użyciu 10 000 razy
dzięki opatentowanemu 
mechanizmowi.

Zawsze równo stoi na półce
dzięki mocniejszej tekturze 
(2,2 mm) i metalowym okuciom
na dolnych krawędziach.

Odporny na czynniki
zewnętrzne
dzięki dwustronnemu 
oklejeniu folią PP.

Świeże kolory Colour‘Ice
Neutralny CO2
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Segregatory
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Rodzaj Indeks Jedn.
A4/50 mm czarny PBA013A Szt.
A4/50 mm czerwony PBA013B Szt.
A4/50 mm niebieski PBA013C Szt.
A4/50 mm zielony PBA013D Szt.
A4/50 mm turkus PBA013H Szt.
A4/50 mm bordo PBA013I Szt.
A4/50 mm szary PBA013K Szt.
A4/50 mm pomarańcz PBA013L Szt.
A4/50 mm żółty PBA013M Szt.
A4/50 mm fiolet PBA013N Szt.

SEGREGATOR ESSELTE  
Z MECHANIZMEM DŹWIGNIOWYM    

–  oklejony na zewnątrz poliolefiną,wewnątrz papierem 
– dwustronna etykieta na grzbiecie 
– na grzbiecie otwór na palec 
– na dolnych krawędziach metalowe okucia 
– dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu
– szerokość grzbietu: 75 mm lub 50 mm
– program do nadruku etykiet dostępny na www.esselte.com/easyprint
– certyfikat FSC

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/75 mm czarny ETA008A Szt.
A4/75 mm czerwony ETA008B Szt.
A4/75 mm niebieski ETA008C Szt.
A4/75 mm zielony ETA008D Szt.
A4/75 mm bordo ETA008I Szt.
A4/75 mm szary ETA008K Szt.
A4/75 mm pomarańcz ETA008L Szt.
A4/75 mm żółty ETA008M Szt.
A4/75 mm fiolet ETA008N Szt.
A4/75 mm turkus ETA008O Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/50 mm czarny ETA009A Szt.
A4/50 mm czerwony ETA009B Szt.
A4/50 mm niebieski ETA009C Szt.
A4/50 mm zielony ETA009D Szt.
A4/50 mm bordo ETA009I Szt.
A4/50 mm szary ETA009K Szt.
A4/50 mm pomarańcz ETA009L Szt.
A4/50 mm żółty ETA009M Szt.
A4/50 mm fiolet ETA009N Szt.
A4/50 mm turkus ETA009O Szt.

SEGREGATOR BIUROWY TRENDY  
Z MECHANIZMEM DŻWIGNIOWYM   

–  wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz poliolefiną, wewnątrz papierem 
– szerokość grzbietu: 75 lub 50 mm 
–  posiada wymienną dwustronną etykietę, okute dolne krawędzie, na grzbiecie otwór na palec 
–  dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące  

segregator w zamknięciu

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/75 mm czarny PBA012A Szt.
A4/75 mm czerwony PBA012B Szt.
A4/75 mm niebieski PBA012C Szt.
A4/75 mm zielony PBA012D Szt.
A4/75 mm turkus PBA012H Szt.
A4/75 mm bordo PBA012I Szt.
A4/75 mm szary PBA012K Szt.
A4/75 mm pomarańcz PBA012L Szt.
A4/75 mm żółty PBA012M Szt.
A4/75 mm fiolet PBA012N Szt.
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Segregatory

NOWE KOLORY

SEGREGATOR PP Q. FILE   

–  okładka wykonana z tektury powlekanej okleiną PP
–  posiada klasyczny mechanizm dźwigniowy  

z listwą zaciskową
–  satynowana okleina wewnętrzna w kolorze szarym 
–  wymienna etykieta grzbietowa, wtapiana kieszeń 
–  stabilizujące okucia dolne i metalowa oprawa oczek  

chwytnych zwiększają walory użytkowe segregatora 
–  grubość grzbietu 80 mm lub 50 mm
Rodzaj Indeks Jedn.
A4/80 mm czarny HEA025A Szt.
A4/80 mm czerwony HEA025B Szt.
A4/80 mm niebieski HEA025C Szt.
A4/80 mm zielony HEA025D Szt.
A4/80 mm biały HEA025G Szt.
A4/80 mm j. niebieski HEA025H Szt.
A4/80 mm popielaty HEA025K Szt.
A4/80 mm pomarańczowy HEA025L Szt.
A4/80 mm żółty HEA025M Szt.
A4/80 mm turkusowy HEA025O Szt.
A4/80 mm zielony neonowy HEA025P Szt.
A4/80 mm turkus karaibski HEA025R Szt.
A4/80 mm jagodowy HEA025S Szt.
A4/80 mm łososiowy HEA025X Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/50 mm czarny HEA026A Szt.
A4/50 mm czerwony HEA026B Szt.
A4/50 mm niebieski HEA026C Szt.
A4/50 mm zielony HEA026D Szt.
A4/50 mm biały HEA026G Szt.
A4/50 mm j. niebieski HEA026H Szt.
A4/50 mm popielaty HEA026K Szt.
A4/50 mm pomarańczowy HEA026L Szt.
A4/50 mm żółty HEA026M Szt.
A4/50 mm turkusowy HEA026O Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/50 mm zielony neonowy HEA026P Szt.
A4/50 mm turkus karaibski HEA026R Szt.
A4/50 mm jagodowy HEA026S Szt.
A4/50 mm łososiowy HEA026X Szt.
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Segregatory

SEGREGATOR RINGOWY ESSELTE A4 / 35 MM 

–  segregator ringowy w żywych kolorach i w atrakcyjnym stylu VIVIDA
–  standardowy mechanizm z ringami w kształcie koła  

zapewnia łatwe przekładanie pojedynczych kartek
–  okładka zewnętrzna i wewnętrzna wykonana  

z bardzo odpornego polipropylenu
–  na grzbiecie kieszeń z wymienną etykietą do łatwego opisu zawartości
–  mieści 190 kartek A4 (80 gsm)
–  certyfikat FSC

SEGREGATOR DONAU MASTER A5/75 MM 

– wykonany z tektury o grubości 2,1 mm i gramaturze 1290 g/m2

–  pokryty ekologiczną folią PP (100 μm) o strukturze płótna,  
wewnątrz biała wyklejka papierowa

–  dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem
–  wymienna, obustronna etykieta grzbietowa
–  otwory w okładce na mechanizm dociskowy  

oraz otwór na palec wzmocnione metalowym okuciem
–  szerokość grzbietu:  75 mm
–  2 lata gwarancji na mechanizm

Rodzaj Indeks Jedn.
2 ringi czarny ETA011A Szt.
2 ringi czerwony ETA011B Szt.
2 ringi niebieski ETA011C Szt.
2 ringi zielony ETA011D Szt.
2 ringi bordowy ETA011I Szt.
2 ringi szary ETA011K Szt.
2 ringi żółty ETA011M Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DOA290A Szt.
czerwony DOA290B Szt.
niebieski DOA290C Szt.
zielony DOA290D Szt.
żółty DOA290M Szt.
granatowy DOA290P Szt.
ciemnoniebieski DOA290R Szt.

Kolekcja VIVIDA 
– seria kolorów ożywiających  
Twoje biuro!

SEGREGATOR LEITZ 180° ACTIVE WOW

– wykonany z lekkiego polipropylenu/polifoamu w przykuwających kolorach serii WOW
–  precyzyjny mechanizm 180° umożliwiający o 50% szersze otwarcie i o 20% szybsze 

segregowanie dokumentów
– elastyczne zamknięcie zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia
– wewnętrzna kieszeń na dokumenty, CD i wizytówki
– zaokrąglony grzbiet i uchwyt na długopis ułatwiają użytkowanie podczas podróży
– szerokość grzbietu: 65 mm mieści 350 kartek A4 (80 g/m2)
– szerokość grzbietu: 82 mm mieści 500 kartek A4 (80 g/m2)
– 5 lat gwarancji na mechanizm

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/82 mm czarny ETA408A Szt.
A4/82 mm niebieski ETA408C Szt.
A4/82 mm zielony ETA408D Szt.
A4/82 mm biały ETA408G Szt.
A4/82 mm żółty ETA408M Szt.
A4/82 mm fioletowy ETA408N Szt.
A4/82 mm turkusowy ETA408O Szt.
A4/82 mm różowy ETA408T Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/65 mm czarny ETA409A Szt.
A4/65 mm niebieski ETA409C Szt.
A4/65 mm zielony ETA409D Szt.
A4/65 mm biały ETA409G Szt.
A4/65 mm żółty ETA409M Szt.
A4/65 mm fioletowy ETA409N Szt.
A4/65 mm turkusowy ETA409O Szt.
A4/65 mm różowy ETA409T Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
4 ringi czarny ETA012A Szt.
4 ringi czerwony ETA012B Szt.
4 ringi niebieski ETA012C Szt.
4 ringi zielony ETA012D Szt.
4 ringi bordowy ETA012I Szt.
4 ringi szary ETA012K Szt.
4 ringi żółty ETA012M Szt.
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Rodzaj Indeks Jedn.
1 – 5 ETA055A Op.
1 – 10 ETA055B Op.
1 – 12 ETA055C Op.
1 – 20 ETA055D Op.
1 – 31 ETA055E Op.
alfabetyczne A – Z ETA055F Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
  5 kart ETA061A Op.
10 kart ETA061B Op.
12 kart ETA061C Op.

PRZEKŁADKI ESSELTE  
KARTON KOLOR Z KARTĄ OPISOWĄ   

– z mocnego kartonu 160 g/m2 

– indeksy kolorowe
–  uniwersalna perforacja pozwala  

używać przekładki w każdym segregatorze
– format A4

PRZEKŁADKI ESSELTE  
MYLAR A4 KARTONOWE  
NUMERYCZNE I ALFABETYCZNE  

– do formatu A4, z grubego, białego kartonu 160 g/m2 
– numeryczne i alfabetyczne, specjalnie wzmocnione kolorowe indeksy
– z kartą informacyjno opisową 
– wzmocniony, perforowany pasek na karcie informacyjno-opisowej 
– multiperforowane – pasują do każdego segregatora  

FOLDER NEW BINDER MOXOM, 
PLASTIKOWY, A4/ 25 MM

– folder na dokumenty A4
–  zamykany, co zapewnia większe bezpieczeństwo  

przechowywanyc h dokumentów
– możliwość zabezpieczenia plombą
– system pozycjonowania
–  możliwość opisu i wydruku naklejek za pomocą aplikacji QR code
–  wykonany z bezpiecznego polipropylenu, nie zawiera BPA
– wytrzymały dzięki dodatkowi kopolimeru
– szerokość grzbietu: 25 mm
– bez mechanizmu

SEGREGATOR NEW BINDER MOXOM, PLASTIKOWY

– segregator na dokumenty A4
–  zamykany, co zapewnia większe bezpieczeństwo  

przechowywanych dokumentów
– chroni od kurzu, brudu i innych nieczystości
– możliwość zabezpieczenia plombą
– system pozycjonowania
–  możliwość opisu i wydruku naklejek  

za pomocą aplikacji QR code
– wykonany z bezpiecznego polipropylenu, nie zawiera BPA
– wytrzymały dzięki dodatkowi kopolimeru
– mechanizm dźwigowy

PLOMBA ZABEZPIECZAJĄCA 
DO SEGREGATORÓW NEW 
BINDER MOXOM CZERWONA

–  plomba zabezpieczająca z 
numeracją

–  zapewnia bezpieczeństwo oraz 
gwarancję szybkiego i łatwego 
stwierdzenia jakichkolwiek prób 
manipulacji transportowanych lub 
magazynowanych dokumentów

– kolor: czerwony

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DOA314A Szt.
czerwony DOA314B Szt.
zielony DOA314D Szt.
biały DOA314G Szt.
ciemnoszary DOA314K Szt.
żółty DOA314M Szt.
jasnoszary DOA314W Szt.
transparentny DOA314X Szt.
transparentny ciemny DOA314Z Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/50 mm czarny DOA315A Szt.
A4/50 mm czerwony DOA315B Szt.
A4/50 mm zielony DOA315D Szt.
A4/50 mm biały DOA315G Szt.
A4/50 mm ciemnoszary DOA315K Szt.
A4/50 mm żółty DOA315M Szt.
A4/50 mm turkusowy DOA315O Szt.
A4/50 mm jasnoszary DOA315W Szt.
A4/50 mm transparentny DOA315X Szt.
A4/50 mm transparentny ciemny DOA315Z Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/70 mm czarny DOA316A Szt.
A4/70 mm czerwony DOA316B Szt.
A4/70 mm zielony DOA316D Szt.
A4/70 mm biały DOA316G Szt.
A4/70 mm ciemnoszary DOA316K Szt.
A4/70 mm żółty DOA316M Szt.
A4/70 mm turkusowy DOA316O Szt.
A4/70 mm jasnoszary DOA316W Szt.
A4/70 mm transparentny DOA316X Szt.
A4/70 mm transparentny ciemny DOA316Z Szt.

Indeks Jedn.
DOA317X Szt.

Przekładki
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Koszulki  i ofertówki

Rodzaj Indeks Jedn.
1 – 5 ETA200D Op.
1 – 10 ETA200A Op.
1 – 12 ETA200B Op.
1 – 31 ETA200C Op.

PRZEKŁADKI ESSELTE MYLAR  
KARTONOWE NUMERYCZNE A4 MAXI  
Z LAMINOWANĄ STRONĄ OPISOWĄ  

– idealne do dokumentów przechowywanych w koszulkach 
–  laminowana z dwóch stron karta informacyjna, po której możnaj 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 
– uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze 

PRZEKŁADKI  
D.RECT A4  
KOLOR PP   

– wykonane z polipropylenu
– rozmiar A4
–  perforacja umożliwiająca wpięcie do każdego segregatora

Rodzaj Indeks Jedn.
1 – 10 kart LEA037B Op.
1 – 12 kart LEA037C Op.

PRZEKŁADKI  
ESSELTE  
A4 KOLOR PP  

–  w 5 kolorach, wykonane  
z folii polipropylenowej

–  multiperforowane: pasują  
do każdego segregatora 

– z kartą informacyjno-opisową 
Rodzaj Indeks Jedn.
  5 kart ETA217B Op.
10 kart ETA217A Op.
12 kart ETA217D Op.
20 kart ETA217C Op.

PRZEKŁADKI DO SEGREGATORA  
KARTONOWE 240 X 105 MM

–  przekładki do segregatora o wym. 240 x 105 mm wykonane 
z kolorowego kartonu 

– opakowanie zawiera 100 szt. przekładek 
Rodzaj Indeks Jedn.
niebieskie APA013C Op.
zielone APA013D Op.
białe APA013G Op.
pomarańczowe APA013L Op.
żółte APA013M Op.
różowe APA013W Op.
mix kolorów APA013X Op.

Art - Pap

Rodzaj Indeks Jedn.
A4 / standard, opakow. folia ETA014A Op.
A4 / 43 mic. opakow. folia ETA014B Op.
A4 / 43 mic. opakow. karton ETA014C Op.
A5 / 43 mic. opakow. folia ETA015X Op.

KOSZULKI GROSZKOWE  
ESSELTE  

–  do przechowywania  
dokumentów w formacie A4 

–  multiperforowane:  
pasują do każdego segregatora 

– otwierane u góry 
– wykonane z folii PP
– opakowanie zawiera 100 szt. koszulek

KOSZULKI NA DOKUMENTY  
GROSZKOWE A4 
HERLITZ

– otwierane z góry
– groszkowe
– antystatyczne, antyrefleksyjne
–  wzmocniony pasek z europerforacją  

(pasują do każdego segregatora A4)
–  foliowe opakowanie zawiera 100 koszulek

Rodzaj Indeks Jedn.
A4  HEA027A Op.
A5  HEA027B Op.
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Indeks Jedn.
HEA028X Op.

Indeks Jedn.
DUA119X Op.

KOSZULKI KRYSTALICZNE  
HERLITZ A4 

– otwierane z góry
– krystaliczne
– antystatyczne, antyrefleksyjne
–  wzmocniony pasek z europerforacją  

(pasują do każdego segregatora A4)
–  foliowe opakowanie zawiera 100 koszulek

KOSZULKI KRYSTALICZNE  
DURABLE A4  
OPAKOWANIE KARTONOWE

– koszulka krystaliczna, otwierana od góry
– wzmocniona listwa dziurkowana 
– z polipropylenu
– format A4
– grubość: 50 μm 
– uniwersalny rozstaw dziurek
– 100 szt. w opakowaniu kartonowym

Rodzaj Indeks Jedn.
A4   40 mic. DOA111E Op.
A4   50 mic. DOA111A Op.
A4   75 mic. DOA111B Op.
A4 100 mic. DOA111C Op.
A5   50 mic. DOA111D Op.

KOSZULKI NA DOKUMENTY  
KRYSTALICZNE

–  koszulki wykonane z miękkiej,  
gładkiej folii polipropylenowej

–  krystaliczne, przeźroczyste
– otwierane od góry
–  antyelektrostatyczne
– ilość dziurek do wpięcia: 11 (A4) lub 9 (A5)
– rozmiar A4 lub A5 
– foliowe opakowanie zawiera 100 koszulek

Rodzaj Indeks Jedn.
  55 mic. ETA016A Op.
  75 mic. ETA016B Op.
105 mic. ETA016C Op.

Indeks Jedn.
ETA108X Op.

KOSZULKI  
ESSELTE A4 MAXI

–  są nieco szersze od koszulek A4, 
dzięki czemu umożliwiają przechowywanie  
grubych plików czy katalogów

–  multiperforowane: pasują do każdego segregatora 
– otwierane od góry 
– wykonane z mocnej folii PP o grubości 100 mic.
–  mieszczą do 80 kartek papieru  

o gramaturze 80 g/m2

– w opakowaniu 25 szt. 

KOSZULKI GROSZKOWE  
POZIOME A3 ESSELTE

– do przechowywania dokumentów o formacie A3 
– multiperforowane: pasują do każdego segregatora 
– otwierane u góry 
– wykonane z folii PP, grubość 85 mic.
– w opakowaniu 10 szt. 

Indeks Jedn.
ETA139A Op.

KOSZULKI KRYSTALICZNE 
ESSELTE A4,  
OPAKOWANIE KARTONOWE 

–  do przechowywania dokumentów  
w formacie A4 

–  multiperforowane, pasują  
do każdego segregatora 

– otwierane u góry 
– wykonane z folii PP krystalicznej
– w opakowaniu kartonowym 100 szt.



pomoże – doradzi – dostarczy www.pwbiuro.pl

Pr
ze

ch
ow

yw
an

ie
 i o

rg
an

iza
cja

 d
ok

um
en

tó
w

Koszulki  i ofertówki

131

Indeks Jedn.
ETA458X Op.

OFERTÓWKA A-4/100 SZT.  
GROSZKOWA STANDARD ESSELTE

–  podlegająca recyklingowi groszkowa  
folia PP o grubości 85 mic. 

–  wycięcie ułatwiające dostęp do dokumentów
–  otwierane od góry i z prawej strony
–  format A4

Indeks Jedn.
DOA016A Op.

KOSZULKI GROSZKOWE Z KLAPKĄ  
OTWIERANE Z BOKU 

–  przeznaczone na dokumenty  
w formacie A4

– specjalnie wzmocniony brzeg
–  przezroczysta, miękka, wykonana  

z gładkiej, matowej folii  
polipropylenowej o grubości 100 mic.

– posiadają boczną klapkę 
–  pasek z multiperforacją umożliwia 

wpięcie do każdego typu segregatora 
– w opakowaniu 10 szt. Rodzaj Indeks Jedn.

bez klapki BFA023X Op.
z górną klapką BFA024X Op.

KOSZULKI NA KATALOGI  
POSZERZANE A4

–  przeznaczone na katalogi lub dużą ilość dokumentów 
–  wykonane z folii PVC o grubości 140 mic. (bez klapki), 180 mic. (z klapką)
– zgrzane w literę „U”
– boki poszerzane do pojemności 25 mm
–  posiadają wzmocnioną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora  

z dowolnym ringiem
– w opakowaniu 10 szt. 

Rodzaj Indeks Jedn.
z klapką / 5 szt. ETA136X Op.
bez klapki / 10 szt. ETA018X Op.

KOSZULKI NA KATALOGI  
POSZERZANE LEITZ A4 
–  koszulki z poszerzanym o 20 mm  

harmonijkowym brzegiem pozwalają  
na włożenie do środka obszernych  
dokumentów i katalogów

– otwierane od góry, z klapką lub bez
–  multiperforowane, pasują  

do każdego segregatora 
– pasek perforowany wzmocniony 
–  wykonane z mocnej  

folii polipropylenowej (PP)  
o grubości 170 mic. Rodzaj Indeks Jedn.

A4 0,20 BFA003A Op.
A4 0,15 BFA003B Op.
A5 0,20 BFA003C Op.

OFERTÓWKI PRZEZROCZYSTE  
SZTYWNE BIURFOL

–  wykonane z twardej folii PCV  
o bardzo wysokiej przezroczystości 

– zgrzewane w kształcie litery „L”
– opakowanie zawiera 25 sztuk

Rodzaj Indeks Jedn.
bezbarwna DOA017S Szt.
czerwona DOA017B Szt.
niebieska DOA017C Szt.
zielona DOA017D Szt.
żółta DOA017M Szt.
fioletowa DOA017N Szt.

OFERTÓWKI  
DONAU KRYSTALICZNE 
SZTYWNE A4 

–  przeznaczone na dokumenty w formacie A4 
– twarde, wykonane z krystalicznej folii polipropylenowej (180 mic.)
– typ „L” – otwarte na górze i wzdłuż brzegu 
– posiadają specjalne wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów 
– zaokrąglone narożniki 
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SKOROSZYT 
ZAWIESZANY 
DO SEGREGATORA PP A4

–  skoroszyt wykonany z ekologicznej folii PP, miękki
–  strona przednia przezroczysta: grubość 100 μm; 
– strona tylna kolorowa: grubość 170 μm
–  mieszczący ok. 200 kartek
–  wpinany do segregatora, posiada 11 dziurek do wpięcia
–  dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
–  rozmiar: 237 x 310 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DOA137A Szt.
czerwony DOA137B Szt.
niebieski DOA137C Szt.
zielony DOA137D Szt.
żółty DOA137M Szt.
pomarańczowy DOA137L Szt.

SKOROSZYT ZAWIESZANY  
DO SEGREGATORA  
SZTYWNY A4 PCV

– przednia okładka przezroczysta sztywna, druga kolorowa 
– wykonany z mocnego i sztywnego PCV 
– wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisów 
–  wyposażony w boczną perforację, umożliwiającą wpięcie do segregatora

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny BFA008A Szt.
czerwony BFA008B Szt.
niebieski BFA008C Szt.
zielony BFA008D Szt.
biały BFA008G Szt.
żółty BFA008M Szt.
pomarańczowy BFA008L Szt.
szary BFA008K Szt.
granatowy BFA008P Szt.
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Rodzaj Indeks Jedn.
A4 zwykły BAA005X Szt.
A4 oczkowy BAA008X Szt.
A4 zawieszka BAA006X Szt.
1/2 A4 oczkowy BAA009X Szt.

SKOROSZYTY KARTONOWE BIAŁE

– format A-4
–  wykonane z ekologicznej biało-szarej  

tektury bezkwasowej pH 7,5-9,5,  
o gramaturze 280 g / m2

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DOA136A Szt.
czerwony DOA136B Szt.
niebieski DOA136C Szt.
zielony DOA136D Szt.
żółty DOA136M Szt.
pomarańczowy DOA136L Szt.

SKOROSZYT PLASTIKOWY PP A4 

– skoroszyt wykonany z ekologicznego polipropylenu, miękki
–  strona przednia przezroczysta, grubość PP 100 μm
– strona tylna kolorowa, grubość 170 μm
– mieszczący ok. 200 kartek (2 cm)
– niewpinany
– dwustronnie zapisywalny pasek brzegowy
– rozmiar: 225 x 305 mm

SKOROSZYT PLASTIKOWY  
SZTYWNY A4 BIURFOL
 

– przednia okładka przezroczysta sztywna, druga kolorowa 
– wykonany z mocnego i sztywnego PCV 
– wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisów

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny BFA007A Szt.
czerwony BFA007B Szt.
niebieski BFA007C Szt.
zielony BFA007D Szt.
biały BFA007G Szt.
żółty BFA007M Szt.
pomarańczowy BFA007L Szt.
szary BFA007K Szt.
granatowy BFA007P Szt.
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SKOROSZYT ZACISKOWY SWINGCLIP

–  skoroszyt zaciskowy A4 umożliwiający przechowywanie dokumentów  
bez potrzeby dziurkowania 

– pojemność do 30 kartek 
– zacisk wysuwany obrotowo 
– kolory zacisków: czarny, biały, czerwony, zielony, granatowy

Rodzaj Indeks Jedn.
czarny DUA016A Szt.
czerwony DUA016B Szt.
zielony DUA016D Szt.
biały DUA016G Szt.
granatowy DUA016P Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarne DUA010A Op.
czerwone DUA010B Op.
zielone DUA010D Op.
białe DUA010G Op.
granatowe DUA010P Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarne AXA213A Op.
czerwone AXA213B Op.
niebieskie AXA213C Op.
zielone AXA213D Op.
białe AXA213G Op.
żółte AXA213M Op.

WĄSY DO SKOROSZYTÓW DURABLE
 

–  mechanizm skoroszytowy „wąsy” wpinany
– opakowanie 250 szt.

WĄSY DO SKOROSZYTÓW MEMOBE / 25 SZT.
 

–  wąsy do skoroszytów o długości 15 cm i szerokości 3,4 cm
–  elementy z mechanizmem skoroszytowym, z metalową taśmą mocującą
–  posiadają dziurowanie o rozstawie oczek 6-8 cm do włożenia do segregatora
– zestaw zawiera 25 sztuk 

Rodzaj Indeks Jedn.
250 g/m² BAA010A Szt.
280 g/m² BAA010B Szt.
350 g/m² BAA010X Szt.

TECZKA WIĄZANA  
KARTONOWA A4 

–  wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury  
o klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5  
oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg

–   dostępna w gramaturach: 250 g/m2, 280 g/m2, 350 g/m2

– wyposażona w tasiemki;
–  posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające  

dokumenty przed wypadnięciem
– dostępne również bez nadruku
– format A4
– pakowane po 50 szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieska LEA017C Szt.
zielona LEA017D Szt.
szara LEA017K Szt.

TECZKA SKOROSZYTOWA  
ZERO MAX A4

– nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych segregatorów
–  produkt pochodzący z recyklingu i zaprojektowany  

do łatwej ponownej utylizacji
– lekki i wytrzymały, mieści dwukrotnie więcej niż standardowy segregator
– regulowany grzbiet 1-10 cm
– funkcjonalna okładka pozwala na wygodne opisywanie zawartości
– perforacja na okładce umożliwia związywanie
– produkt zachowuje sztywność nawet przy całkowitym napełnieniu
– pozwala na przechowywanie dokumentów w koszulkach
– teczka w kolorze szarym jest bezkwasowa

TECZKA Z GUMKĄ  
KARTONOWA A4 

–  wykonana z ekologicznej biało-szarej tektury  
o klasie GD, bezkwasowej o pH 7,5-9,5  
oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg

– tektura w gramaturze 350 g/m2

– wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku
–  posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające  

dokumenty przed wypadnięciem
– format A4.
– pakowane po 25 szt.

Indeks Jedn.
BAA012X Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna BAA027A Szt.
czerwona BAA027B Szt.
niebieska BAA027C Szt.
żółta BAA027M Szt.
zielona BAA027D Szt.
granatowa BAA027P Szt.

TECZKA Z GUMKĄ  
KARTONOWA KLEJONA A4

–  wykonana z grubego makulaturowego kartonu 300 g/m2,  
jednostronnie barwionego i lakierowanego

–  wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku
–  posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające  

dokumenty przed wypadnięciem, dolna i górna klejona
–  dostępna w kolorach: granatowy, żółty, czerwony, czarny, niebieski, zielony
–  format A4
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Teczki na dokumenty
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Rodzaj Indeks Jedn.
niebieska BAA028C Szt.
zielona BAA028D Szt.
pomarańczowa BAA028L Szt.
żółta BAA028M Szt.
różowa BAA028T Szt.

TECZKA Z GUMKĄ  
FLUO A4
 

–  teczka w jaskrawych  
fluorescencyjnych kolorach  
do przechowywania dokumentów

– wykonana z grubej tektury 350 g
–  posiada trzy klapy zabezpieczające kartki przed wypadnięciem 

oraz gumkę wzdłuż długiego boku
– jednostronnie barwiona i foliowana Rodzaj Indeks Jedn.

czarna ETA300A Szt.
czerwona ETA300B Szt.
niebieska ETA300C Szt.
zielona ETA300D Szt.
żółta ETA300M Szt.
granatowa ETA300P Szt.

TECZKA Z GUMKĄ  
KARTONOWA  
LAKIEROWANA A4 ESSELTE  
 

–  teczka na dokumenty o formacie A4, zamykana elastyczną gumką
–  wykonana z mocnego kartonu o grubości 400 g/m²,  

barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony
– trzy zakładki chroniące dokumenty przed wypadaniem

Rodzaj Indeks Jedn.
przezroczysta DUA084S Szt.
czarna DUA084A Szt.
czerwona DUA084B Szt.
jasno niebieska DUA084C Szt.
zielona pastelowa DUA084D Szt.
zielona DUA084E Szt.
pomarańczowa DUA084L Szt.
żółta DUA084M Szt.
fioletowa  DUA084N Szt.
ciemno różowa DUA084T Szt.

TECZKA  
Z GUMKĄ A4  
TREND PP 
 

– 3 skrzydłowa
– wykonana z polipropylenu
– grubość 700 mic.
– pojemność 250 kartek

Rodzaj Indeks Jedn.
czerwona DUA054B Szt.
niebieska DUA054C Szt.
zielona DUA054D Szt.
żółta DUA054M Szt.
pomarańczowa DUA054L Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
niebieska BFA034C Szt.
zielona BFA034D Szt.
żółta BFA034M Szt.
różowa BFA034T Szt.

TECZKA PRESZPANOWA  
Z GUMKĄ DURABLE A4 
 

–  teczka z preszpanu, na dokumenty w formacie A4,  
z gumkami na dwóch narożnikach, oraz trzema klapkami  
wewnątrz teczki

– gramatura: preszpanu 335 g/m²
– mieści do 200 kartek A4

TECZKA Z GUMKĄ A4 PP PASTEL BIURFOL
 

– teczka wykonana ze sztywnego tworzywa PP w kolorze pastelowym
– w środku znajdują się 3 zakładki zabezpieczające dokumenty przed wypadaniem
– posiada bigowania pozwalające na poszerzenie grzbietu do 2 cm grubości
– zamykana na solidną gumkę
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Indeks Jedn.
BFA035X Szt.

TECZKA Z GUMKĄ A4  
PP PRZEZROCZYSTA BIURFOL

–  wykonana z transparentnej folii PP  
o strukturze prążkowanej

–  w środku 3 zakładki zabezpieczające  
dokumenty przed wypadaniem

– solidne zamknięcie na gumkę
–  idealne rozwiązanie do przechowywania  

i przenoszenia wszelkiego typu dokumentów
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Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ETA410A Szt.
niebieska ETA410C Szt.
zielona ETA410D Szt.
perłowa biel ETA410G Szt.
żółta ETA410M Szt.
fioletowa ETA410N Szt.
turkusowa ETA410O Szt.
różowa ETA410T Szt.

TECZKA Z GUMKĄ LEITZ WOW
 

–  mocny karton (300 g/m2) i laminowana powierzchnia zapewniają  
długotrwałą przydatność do użytku

–  klapki boczne oraz klapka górna zapobiegają zgubieniu lub zniszczeniu dokumentu
–  ozdobne zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia
–  mieści 250 kartek A4 (80 gsm) 
–  idealnie pasuje do pozostałych produktów z kolekcji WOW.  

Sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze 

Rodzaj Indeks Jedn.
15 mm czarna ETA411A Szt.
15 mm niebieska ETA411C Szt.
15 mm zielona ETA411D Szt.
15 mm biała ETA411G Szt.
15 mm żółta ETA411M Szt.
15 mm fioletowa ETA411N Szt.
15 mm turkusowa ETA411O Szt.
15 mm różowa ETA411T Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
30 mm czarna ETA412A Szt.
30 mm niebieska ETA412C Szt.
30 mm zielona ETA412D Szt.
30 mm biała ETA412G Szt.
30 mm żółta ETA412M Szt.
30 mm fioletowa ETA412N Szt.
30 mm turkusowa ETA412O Szt.
30 mm różowa ETA412T Szt.

TECZKA Z GUMKĄ PP 15 MM / 30 MM LEITZ WOW
 

– wykonana z najwyższej jakości bezkwasowego polipropylenu
– zaprojektowana w efektownych kolorach, ze stylową wytłaczaną powierzchnią
– ozdobne zamknięcie na gumkę zabezpiecza dokumenty podczas przenoszenia
– bigowanie na zgięciach klapek umożliwia zwiększenie objętości teczki
–  grzbiet 15 mm mieści 150 kartek A4 (80 g/m2), grzbiet 30 mm  

mieści 300 kartek A4 (80 g/m2)
– idealnie pasuje do pozostałych produktów z kolekcji WOW

Rodzaj Indeks Jedn.
40 mm czarna ETA307A Szt.
40 mm czerwona ETA307B Szt.
40 mm niebieska ETA307C Szt.
40 mm zielona ETA307D Szt.
40 mm biała ETA307G Szt.
40 mm żółta ETA307M Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
15 mm czarna ETA306A Szt.
15 mm czerwona ETA306B Szt.
15 mm niebieska ETA306C Szt.
15 mm zielona ETA306D Szt.
15 mm biała ETA306G Szt.
15 mm żółta ETA306M Szt.

TECZKA Z GUMKĄ  
ESSELTE VIVIDA 15 MM / 40 MM
 

–  teczka z polipropylenu (PP), w żywych kolorach  
i z wyrazistym wzornictwem VIVIDA 

– wykonana z półprzezroczystego PP o grubości 0,5 mm 
– duża pojemność 
– do przechowywania i gromadzenia dokumentów 
–  modne, ergonomiczne zapięcie zabezpieczające  

dokumenty podczas przenoszenia 
– przyjemna w dotyku, z wytłoczonym wzorem 
– mieści standardowe koszulki i foldery 
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Rodzaj Indeks Jedn.
grzbiet 20 mm czarna BAA022A Szt.
grzbiet 20 mm czerwona BAA022B Szt.
grzbiet 20 mm niebieska BAA022C Szt.
grzbiet 20 mm zielona BAA022D Szt.
grzbiet 20 mm żółta BAA022M Szt.
grzbiet 35 mm czarna BAA026A Szt.
grzbiet 35 mm czerwona BAA026B Szt.
grzbiet 35 mm niebieska BAA026C Szt.
grzbiet 35 mm zielona BAA026D Szt.
grzbiet 35 mm żółta BAA026M Szt.

TECZKA SKRZYDŁOWA Z GUMKĄ
 

– wykonana 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

Rodzaj Indeks Jedn.
grzbiet 20 mm czarna BAA024A Szt.
grzbiet 20 mm czerwona BAA024B Szt.
grzbiet 20 mm niebieska BAA024C Szt.
grzbiet 20 mm zielona BAA024D Szt.
grzbiet 20 mm żółta BAA024M Szt.
grzbiet 35 mm czarna BAA025A Szt.
grzbiet 35 mm czerwona BAA025B Szt.
grzbiet 35 mm niebieska BAA025C Szt.
grzbiet 35 mm zielona BAA025D Szt.
grzbiet 35 mm żółta BAA025M Szt.

TECZKA SKRZYDŁOWA Z RZEPEM  
 

– wykonana z grubej tektury
– powlekana folią polipropylenową z czarną wyklejką w środku
– wyposażona w rzepy na dłuższym boku
– posiada trzy wewnętrzne klapki zabezpieczające dokumenty przed wypadnięciem
– format A4
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Rodzaj Indeks Jedn.
A5 biała KWA193G Szt.
A5 czerwona KWA193B Szt.
A5 niebieska KWA193C Szt.
A5 zielona KWA193D Szt.
A5 żółta KWA193M Szt.
A4 biała KWA194G Szt.
A4 czerwona KWA194B Szt.
A4 niebieska KWA194C Szt.
A4 zielona KWA194D Szt.
A4 żółta KWA194M Szt.

KOPERTY FOLIOWE  
PP NA ZATRZASK GRAND
 

– materiał: polipropylen

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna KWA085A Szt.
niebieska KWA085C Szt.

AKTÓWKA 
Z PRZEGRÓDKAMI A4 EAGLE
 

– materiał: polipropylen
– 12 przegródek
– przekładki indeksujące
– okienka opisowe
– 2 kieszonki na wizytówki
– zamykana na gumkę
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Rodzaj Indeks Jedn.
czarna ETA309A Szt.
czerwona ETA309B Szt.
niebieska ETA309C Szt.
zielona ETA309D Szt.
biała ETA309G Szt.
żółta ETA309M Szt.

TECZKA Z PRZEGRÓDKAMI ESSELTE VIVIDA
 

–  teczka z przegródkami z polipropylenu (PP), w żywych kolorach  
i z wyrazistym wzornictwem VIVIDA 

–  wykonana z półprzezroczystego PP o grubości 0,67 mm,  
zawiera 6 poszerzanych przekładek z indeksami 

–  do sortowania i przechowywania dokumentów 
–  stylowe i ergonomiczne zamknięcie łatwego przenoszenia dokumentów  
– na przedniej okładce kieszeń na wizytówkę 
– mieści 300 kartek A4 (80 gsm) 

Teczki do podpisu

TECZKA DO PODPISU HARMONIJKA
 

– teczka wykonana z kartonu pokrytego tworzywem skóropodobnym
– grzbiet teczki wykonany harmonijkowo
– kartki wewnętrzne kartonowe białe z dziurkami w celu pokazania zawartości
– zawiera 10 lub 20 kartek

Rodzaj Indeks Jedn.
10 kartek czarna BAA001A Szt.
10 kartek bordowa BAA001I Szt.
10 kartek granatowa BAA001P Szt.
20 kartek czarna BAA002A Szt.
20 kartek bordowa BAA002I Szt.
20 kartek granatowa BAA002P Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
10 koszulek czarna KWA199A Szt.
10 koszulek czerwona KWA199B Szt.
10 koszulek niebieska KWA199C Szt.
20 koszulek czarna KWA200A Szt.
20 koszulek czerwona KWA200B Szt.
20 koszulek niebieska KWA200C Szt.
40 koszulek czarna KWA201A Szt.
40 koszulek czerwona KWA201B Szt.
40 koszulek niebieska KWA201C Szt.
60 koszulek czarna KWA202A Szt.
60 koszulek czerwona KWA202B Szt.
60 koszulek niebieska KWA202C Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
80 koszulek czarna KWA203A Szt.
80 koszulek czerwona KWA203B Szt.
80 koszulek niebieska KWA203C Szt.
100 koszulek czarna KWA204A Szt.
100 koszulek czerwona KWA204B Szt.
100 koszulek niebieska KWA204C Szt.

TECZKA OFERTOWA GRAND

–  materiał: polipropylen
– wewnętrzne, przezroczyste kieszenie A4
– zewnętrzna etykieta opisowa 
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Indeks Jedn.
ARA232X Szt.

TECZKA HARMONIJKOWA

– wykonana z polipropylenu
– format A4
– 6 przezroczystych, rozszerzanych kieszeni na dokumenty
–  elastyczny pasek zabezpieczający dokumenty  

przed wypadnięciem
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Rodzaj Indeks Jedn.
zwykła BAA007X Szt.
oczkowa BAA007Y Szt.

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH  
A4 KARTONOWA 
 

–  wykonana z makulaturowej biało-szarej tektury o klasie GD,  
bezkwasowej o pH 7,5-9,5 oraz rezerwie alkalicznej powyżej 0,4 mol/kg.

– gramatura kartonu 350 g/m²
– teczka z rozszerzanym harmonijkowym grzbietem
– wewnątrz trzy kartonowe przekładki A B C o gramaturze 170 g/m²
–  wyposażona w oczka umożliwiające wpięcie teczki do segregatora 

(teczka oczkowa)
– na zewnątrz miejsce opisowe na personalia
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Teczki do podpisu

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna BFA012A Szt.
czerwona BFA012B Szt.
niebieska BFA012C Szt.
zielona BFA012D Szt.
granat BFA012P Szt.

Rodzaj Indeks Jedn.
czarna BFA036A Szt.
czerwona BFA036B Szt.
niebieska BFA036C Szt.
zielona BFA036D Szt.
granatowa BFA036P Szt.

TECZKA-SEGREGATOR DO AKT OSOBOWYCH  
PCV NA 2 RINGI BIURFOL
 

– na grzbiecie posiada wymienną etykietę 
–  wyposażona w mechanizm 2-ringowy  

oraz uniwersalny papierowy wkład A, B, C, D
– wykonana z wysokiej jakości folii PCV usztywnionej tekturą

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH A4 PCV  
NA (B+W) BIURFOL
 

– wykonana z kolorowej folii PVC, wewnątrz usztywniona tekturą
– grzbiet płaski, elastycznie formowany do 3 cm szerokości,
– w środku 4 patki z blaszką i wąsem
– wyposażona w papierowe, uniwersalne przekładki A, B, C i D,
– na grzbiecie kieszeń z etykietą do opisu

Teczki do akt osobowych

Rodzaj Indeks Jedn.
czerwona ETA301B Szt.
niebieska ETA301C Szt.
szara ETA301K Szt.
biały ETA301G Szt.

TECZKA DO PODPISU LEITZ
 

–  laminowana błyszcząca okładka zapewnia atrakcyjny  
wygląd i długotrwałą ochronę 

–  18 sztywnych przegródek z szorstką powierzchnią  
zabezpieczającą dokumenty przed wypadaniem 

–  okienko do opisu zawartości  
(np. nazwa działu lub nazwisko osoby) 

– przekładki z otworami do podglądu zawartości 
–  produkt w 90% wykonany z materiałów w 100%  

pochodzących z odzysku 
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Indeks Jedn.
ETA152H Szt.

SKOROSZYT WISZĄCY  
DO AKT OSOBOWYCH ESSELTE BRĄZOWY
 

– wykonany z mocnego kartonu 230 g/m2, format A4
– przeznaczony do przechowywania akt osobowych 
–  wewnątrz 4 przegródki, w każdej mechanizm skoroszytowy  

umożliwiający wpięcie dokumentów 
– w komplecie identyfikatory i etykiety do opisu zawartości każdego skoroszytu
–  posiada certyfikat Blue Angel – najstarszy certyfikat przyznawany  

produktom ekologicznym
Indeks Jedn.
ETA153H Szt.

TECZKA WISZĄCA  
DO AKT OSOBOWYCH ESSELTE BRĄZOWA
 

– wykonana z mocnego kartonu 230 g/m2, format A4 
– przeznaczona do przechowywania akt osobowych 
–  wewnątrz 4 przegródki, w każdej mechanizm skoroszytowy  

umożliwiający wpięcie dokumentów 
–  w komplecie identyfikatory i etykiety do opisu zawartości każdej teczki 
–  posiada certyfikat Blue Angel – najstarszy certyfikat przyznawany  

produktom ekologicznym

Systemy zawieszane
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Teczki do akt osobowych

Rodzaj Indeks Jedn.
czerwona ETA028B Szt.
niebieska ETA028C Szt.
zielona ETA028D Szt.
biała ETA028G Szt.
żółta ETA028M Szt.

TECZKA WISZĄCA ESSELTE CLASSIC  
 

–  wykonana z mocnego, wytrzymałego kartonu  
o gramaturze 210 g/m2, format A4

–  wyposażona w plastikowe wymienne identyfikatory z etykietami
–  posiada dodatkowo wzmocnione, laminowane krawędzie  

przy zawieszkach oraz dno
– na każdej teczce dodatkowe miejsce do opisu
– wykonana w 100% z surowców wtórnych
– posiada certyfikat BlueAngel

Rodzaj Indeks Jedn.
brązowa DOA015K Szt.
czerwona DOA015B Szt.
niebieska DOA015C Szt.
zielona DOA015D Szt.
pomarańczowa DOA015L Szt.
żółta DOA015M Szt.

TECZKA WISZĄCA DONAU  
 

–  teczka zawieszkowa, wykonana z kartonu o gramaturze 230 g/m2

–  uchwyt zawieszkowy wykonany z metalu gwarantującego dłuższe użytkowanie produktu
–  posiada zakładkę indeksową
–  w komplecie plastikowy indeks oraz kartoniki opisowe
–  format: A4

Rodzaj Indeks Jedn.
czerwona DOA258B Szt.
niebieska DOA258C Szt.
zielona DOA258D Szt.
brązowa DOA258K Szt.
pomarańczowa DOA258L Szt.
żółta DOA258M Szt.

TECZKA WISZĄCA DONAU Z BOCZKAMI 
 

– wykonana z kartonu o gramaturze 230 g/m
– uchwyt zawieszkowy z metalu gwarantującego dłuższe użytkowanie artykułu
– wyposażona w boczne ograniczniki z płótna zabezpieczające dokumenty przed wysunięciem
– w komplecie ruchoma zakładka indeksowa oraz kartoniki do opisów
– pojemność: 400 kartek w formacie A4
– format: A4
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Indeks Jedn.
ARA210X Op.

SPINACZE ARCHIWIZACYJNE  
 

– łączenie ponad 700 kartek 70g
– rozstaw odpowiedni do standardu dziurkacza
–  po przełożeniu wąsów klipsa przez przedziurkowany plik kartek, nałożyć 

podłużną plastikową płytkę i rozgiąć wąsy aż do zatrzaśnięcia w bocznych 
wycięciach plastikowej płytki, kartki można dokładać wielokrotnie

– opakowanie 50 szt.
Indeks Jedn.
APA017X Szt.

FASTYKUŁA  A4 
 

–  dwie tekturowe okładki połączone tasiemką
–  najprostszy sposób zabezpieczenia archiwizowanych dokumentów

Art - Pap

Pr
ze

ch
ow

yw
an

ie
 i o

rg
an

iza
cja

 d
ok

um
en

tó
w

140

Pudła i spinacze archiwizacyjne

Rodzaj Indeks Jedn.
  80 mm biały ETA029G Szt.
  80 mm czerwony ETA029B Szt.
  80 mm niebieski  ETA029C Szt.
  80 mm zielony ETA029D Szt.
  80 mm żółty ETA029M Szt.
100 mm biały ETA030G Szt.
100 mm czerwony ETA030B Szt.
100 mm niebieski ETA030C Szt.
100 mm zielony ETA030D Szt.
100 mm żółty ETA030M Szt.

KARTON ARCHIWIZACYJNY ESSELTE  
 

–  do przechowywania dokumentów o formacie A4 wypiętych z segregatora 
–  miejsca do opisu zawartości na grzbietach i bocznej ściance 
–  otwór na palec ułatwia wkładanie i wyjmowanie pudełka z półki 
– grzbiet 100 mm, pojemność 1000 kartek 
– grzbiet 80 mm, pojemność 800 kartek 

Rodzaj Indeks Jedn.
  80 mm PBA010A Szt.
100 mm PBA010B Szt.
150 mm PBA010C Szt.
pudło zbiorcze PBA011X Szt.

KARTONY
ARCHIWIZACYJNE TRENDY
 

– karton zbiorczy posiada wymiary 415 x 345 x 270 mm
– mieści 4 kartony archiwizacyjne A4/100 lub 5 kartonów A4/80
– karton archiwizacyjny A4/150: wymiary 345 x 235 x 150 mm
– karton archiwizacyjny A4/100: wymiary 330 x 260 x 100 mm
– karton archiwizacyjny A4/80: wymiary 330 x 260 x 80 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
  80 mm DOA259A Szt.
100 mm DOA259B Szt.
120 mm DOA259C Szt.
155 mm DOA259D Szt.
200 mm DOA259E Szt.
z pokrywą DOA259X Szt.

KARTON  
ARCHIWIZACYJNY DONAU
 

–  wykonane z trójwarstwowej tektury falistej  
o gramaturze 390 gsm

– kolorostyka brązowo-czarna
– produkt bezkwasowy (pH ok. 7,5)
–  posiada 5 otworów ułatwiających  

układanie/wyjmowanie oraz 5 ścian opisowych
– możliwość stawianie na krótszym lub dłuższym boku
– grzbiet 80 mm pomieści 800 kartek
– grzbiet 100 mm pomieści 1000 kartek
– grzbiet 120 mm pomieści 1200 kartek
– grzbiet 155 pomieści 1550 kartek
– grzbiet 200 pomieści 2000 kartek
–  posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi  

z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych
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Rodzaj Indeks Jedn.
150 mm ETA199A Szt.
200 mm ETA199B Szt.

KARTON ARCHIWIZACYJNY  
ESSELTE BOXY BIAŁY 
 

–   stabilny składany pojemnik na pisma,  
katalogi i cenniki o formacie A4

–  na grzbiecie otwór na palec,  
który ułatwia wkładanie  
i wyjmowanie pojemnika z półki

– miejsce do opisu zawartości na grzbiecie
– grzbiet 150 mm, pojemność 1500 kartek
– grzbiet 200 mm, pojemność 2000 kartek

Indeks Jedn.
ETA051X Szt.

KARTON  
ARCHIWIZACYJNY  
ESSELTE NA SEGREGATORY  
OTWIERANY Z PRZODU BIAŁY 
 

–  do przechowywania segregatorów o formacie A4  
lub kartonowych pojemników składanych

–  boczne uchwyty ułatwiają przenoszenie pudła 
–  pudełko otwiera się z przodu co gwarantuje łatwy dostęp i wgląd do jego zawartości
– miejsca do opisu na bocznych ściankach
–  pudło mieści 6 segregatorów 75 mm lub 6 pudeł na czasopisma 80 mm
– wymiary 525 x 338 x 306 mm

Rodzaj Indeks Jedn.
otwierane z góry DOA260A Szt.
otwierane z przodu DOA260B Szt.

PUDŁO ARCHIWIZACYJNE WZMOCNIONE DONAU ZBIORCZE

– wykonane z trójwarstwowej tektury falistej o gramaturze 450 gsm
– produkt bezkwasowy, wskaźnik pH ok. 7,5
–  mieści np. 6 pudełek 80mm lub 5 pudełek 100mm lub 4 pudełka 120 mm  

lub 2 pudełka 155 mm+1 pudełko 200 mm lub 2 pudełka 200 mm  
+ 1 pudełko 100 mm

–  wzmocnione dno i uchwyty pozwalają przenosić nawet najbardziej  
dociążone segregatorami/pojemnikami pudło

–  zintegrowana klapa otwierana z przodu umożliwia dostęp  
do dokumentów bez konieczności zdejmowania

–  posiada certyfikat FSC, który gwarantuje, że papier pochodzi  
z ekologicznie zarządzanych obszarów leśnych

–  udźwig: otwierane z przodu do 12kg / od góry 26 kg
– kolorystyka brązowo - czarna

DOA260A DOA260B

Rodzaj Indeks Jedn.
  80 mm ETA459A Szt.
100 mm ETA459B Szt.
150 mm ETA459C Szt.
otwierany od szerszej strony 80 mm ETA459D Szt.

KARTON ARCHIWIZACYJNY  
ESSELTE SPEEDBOX
 

– automatycznie składane dno, oszczędność czasu
–  mają podwójne wieko zabezpieczające przed przypadkowym  

otwarciem oraz wzmocniony otwór na palec
–  do przechowywania dokumentów w formacie A4,  

w koszulkach czy folderach
–  idealny rozmiar do systemów regałowych,  

pudło może być umieszczane w poziomie lub w pionie
–  wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu i w 100%  

nadającego się do ponownego przetworzenia
– posiadają certyfikat FSC®
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POJEMNIK NA CZASOPISMA  
KARTON BIAŁY ESSELTE     

–  stabilny składany pojemnik na pisma,  
katalogi i cenniki o formacie A4 

– na grzbiecie otwór na palec 
– miejsce do opisu zawartości na grzbiecie
– szerokość grzbietu 80 mm
–  wykonane z kartonu w 100% pochodzącego 

z recyklingu i w 100% nadającego się do 
ponownego przetworzenia, certyfikat FSC®  

Indeks Jedn.
ETA037X Szt.

ETA052X

ETA050X

Rodzaj Indeks Jedn.
otwierany z przodu ETA050X Szt.
otwierany z góry ETA052X Szt.

KARTONY ARCHIWIZACYJNE 
– KONTENERY ESSELTE
 

–  przeznaczone do transportu i przechowywania  
dokumentów w pudełkach boxy 80 i boxy 100

– miejsce do opisu zawartości na bocznych ściankach
– przenoszenie pudła ułatwiają uchwyty
– mieszczą 6 x boxy 80 lub 5 x boxy 100
–  dzięki uchylnemu z przedniej strony wieku można łatwo sprawdzić zawartość 

pudła i można je ustawiać jeden na drugim (stoją stabilnie dzięki specjalnym 
zaczepom)  
– dotyczy ETA050X

Rodzaj Indeks Jedn.
200 x 150 x 255 mm białe ETA437A Op.
200 x 150 x 255 mm szare ETA437B Op.
265 x 205 x 365 mm białe ETA438A Op.
265 x 205 x 365 mm szare ETA438B Op.
265 x 100 x 360 mm białe ETA438C Op.
265 x 100 x 360 mm szare ETA438D Op.
355 x 305 x 510 mm białe ETA439A Op.
355 x 305 x 510 mm szare ETA439B Op.
320 x 315 x 365 mm białe ETA440A Op.
320 x 315 x 365 mm szare ETA440B Op.

Rodzaj Indeks Jedn.
A4/100 mm VIVIDA czarny ETA215A Szt.
A4/100 mm VIVIDA czerwony ETA215B Szt.
A4/100 mm VIVIDA niebieski ETA215C Szt.
A4/100 mm VIVIDA zielony ETA215D Szt.
A4/70 mm VIVIDA czarny ETA216A Szt.
A4/70 mm VIVIDA czerwony ETA216B Szt.
A4/70 mm VIVIDA niebieski ETA216C Szt.
A4/70 mm VIVIDA zielony ETA216D Szt.
A4/70 mm VIVIDA żółty ETA216M Szt.
A4/70 mm szary ETA216K Szt.

PUDEŁKO DOMOWE  
DO PRZECHOWYWANIA ESSELTE / 3 SZT.

–  zestaw trzech tekturowych pudełek  
do przechowywania

–  zdejmowana pokrywa pozwala na ukrycie  
zawartości pudełka i jego zamknięcie

–  dostarczane rozłożone na płasko,  
do samodzielnego złożenia

– po złożeniu boki pudełka tworzą podwójne ścianki
–  wykonane z mocnej i wytrzymałej tektury, w 100% 

pochodzącej z recyklingu i w 100% nadającej  
się do ponownego przetworzenia

– certyfikat FSC

POJEMNIK NA CZASOPISMA 
SKŁADANY PCV ESSELTE      

–  pojemnik na dokumenty, czasopisma, katalogi 
w żywych kolorach i atrakcyjnym stylu VIVIDA

– wykonany z PCV 
– na grzbiecie dwustronna etykieta  

Rodzaj Indeks Jedn.
A4 ETA460A Szt.
M ETA460B Szt.
L ETA460C Szt.
na segregatory ETA460D Szt.

KARTON ARCHIWIZACYJNY  
OTWIERANY Z GÓRY ESSELTE SPEEDBOX
 

– automatycznie składane dno, oszczędność czasu
–  podwójne ściany i dno zapewniające stabilną konstrukcję  

przy ich pełnym zapełnieniu czy przy przenoszeniu
–  dla dokumentów o formacie A4, czasopism,  

drobnych rzeczy jak ładowarki czy kable
–  wykonane z kartonu w 100% pochodzącego z recyklingu  

i w 100% nadającego się do ponownego przetworzenia
– posiadają certyfikat FSC®


