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Początki fi rmy sięgają ponad dwie dekady wstecz, to jest do 

roku 1989, kiedy to Państwo Stefania i Jan Holz założyli nieduży 

zakład produkcyjny nadając mu nazwę Biurfol.

Od samego początku fi rma działała w branży szkolno-biurowej 

za cel stawiając sobie najwyższe standardy obsługi klienta 

i dbałość o jak najlepsze relacje z biznesowymi partnerami, 

co stało się główną fi lozofi ą działania przedsiębiorstwa.

Przez lata fi rma sukcesywnie umacniała swoją rynkową pozycję, 

nieustannie unowocześniając swój zakład i stosowaną do 

produkcji technologię oraz stopniowo zwiększając liczbę 

miejsc pracy i podnosząc kwalifi kację zatrudnionej załogi.

Dynamiczny rozwój, stabilna pozycja w branży oraz coraz 

bardziej wymagający odbiorcy sprawiły, że w dwadzieścia lat 

od powołania do życia fi rmy, bez zmiany jej profi lu działalności, 

została ona przekształcona w spółkę, w której jednak idea 

założycieli fi rmy jest nadal kontynuowana. 

The company was established over two decades ago, in 1989, 

when Stefania and Jan Holz founded a small factory named 

Biurfol .

Since the company was founded, it has supplied schools and 

offi  ces with stationery.  The main philosophy of the company 

is to provide the highest standards of customer service and pay 

special attention to their relationships with business partners.

Over the years the company has progressively strengthened 

its market position, constantly modernised  the machinery 

and  technology used in production, and has gradually 

increased the number of employees and raised the 

qualifi cations of its employees.

Twenty years of dynamic growth, a stable position in the 

industry and more and more demanding customers have all 

helped  Biurfol evolve into a company without changing its 

fundamental values.

Historia History
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Firma Biurfol jest obecnie jednym z największych w kraju 

producentów artykułów biurowych i szkolnych z folii PVC 

oraz PP o wyłącznie polskim kapitale oraz oferującym 

wyroby tylko własnej produkcji.

Wybudowana w 2009 roku nowoczesna i jednocześnie 

bardzo funkcjonalna siedziba fi rmy z własną halą produkcyjną 

i powierzchnią magazynową zlokalizowana jest malowniczym 

nadwiślańskim Toruniu w przemysłowej dzielnicy tego miasta.

W zakładzie zatrudnionych jest blisko 200 doświadczonych 

i wykwalifi kowanych pracowników, dzięki którym Biurfol może 

od lat oferować swym klientom rzetelną i życzliwą obsługę 

oraz szeroki wachlarz wyrobów spełniających najwyższe 

europejskie standardy.

Aktualnie możliwości produkcyjne fi rmy są praktycznie 

nieograniczone, a stale modernizowana i unowocześniana 

linia produkcyjna oparta o najnowsze technologie oraz 

wykorzystanie najlepszych dostępnych surowców, 

gwarantują wyroby najwyższej próby.

Biurfol is now one of the country’s largest manufacturers of 

offi  ce supplies and school products made of PVC and PP.  

It is fi nanced solely with Polish capital and solely off ers 

products produced in its own manufacturing facilities.

Built in 2009, Biurfol’s modern and functional headquarters, 

additionally featuring  a production hall and warehouse space, 

is located in the picturesque city of Torun, in one of the city’s 

fl ourishing industrial zones.

The company employs nearly 200 experienced and skilled 

employees, who enable Biurfol to off er its customers a reliable 

and friendly service and a wide range of products that meet 

the highest European standards.

Currently, the production capacity of the company is almost 

limitless. Each production line has been constantly modernised 

and updated over the past twenty years; utilising the latest 

technology and the using the best available raw materials 

to guarantee products of the highest quality.

Firma Company
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Potential
Wieloletnie doświadczenie produkcyjne oraz jeden 

z najnowocześniejszych i największych parków maszyn 

w Polsce zapewniają niebywałą elastyczność 

w dostosowywaniu się do potrzeb rynku i oczekiwań klientów.

Duże moce produkcyjne oraz właściwe gospodarowanie 

zapasami materiałowymi, w tym zapasami produkcji w toku, 

pozwalają realizować zarówno jednostkowe, nietypowe wyroby, 

jak i długie powtarzalne serie przy zachowaniu niezwykłej 

staranności ich wykonania oraz w konkurencyjnych rynkowo 

cenach i najkrótszych terminach dostaw na terenie całego kraju.

Czas realizacji, który niejednokrotnie decyduje o wyborze 

wykonawcy zamówienia, skrócony został do niezbędnego 

minimum i przy zamówieniach produktów ze standardowej 

oferty fi rmy wynosi zaledwie 24h od złożenia zapotrzebowania. 

Przy tym warto jednocześnie podkreślić, że zakład nie prowadzi 

magazynu wyrobów gotowych, stąd wszystkie spływające 

zamówienia realizowane są w procesie bieżącej produkcji.

Many years of production experience and one of the most 

modern and the largest range machinery in Poland provide 

unprecedented fl exibility in adapting to market needs and 

customer expectations .

A large capacity and careful management of materials, 

including inventories of work in progress, enable Biurfol 

to complete both customised short runs of specifi c items 

and mass production of a single item whilst maintaining 

extraordinary diligence in performance, highly competitive 

prices and the shortest delivery times in Poland.

Delivery time, which often determines the choice of supplier, 

has been reduced to a minimum and the procurement of 

products which the company off ers as standard takes only 

24 hours to complete. At the same time, it is worth to 

emphasizing that the company does not have a fi nished goods 

warehouse, therefore all orders are manufactured as required.

Potencjał
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Od samego początku swej działalności, to jest nieprzerwanie od 

ponad dwudziestu lat, fi rma zajmuje się produkcją najwyższej 

jakości artykułów biurowych i szkolnych, które aktualnie 

przekroczyły już liczbę ponad 300 dostępnych wzorów.

Zakład specjalizuje się w produkcji wyrobów zgrzewanych 

z różnego rodzaju folii PVC: miękkiej oraz twardej, 

przezroczystej, jak również kolorowej dostępnej w szerokiej 

palecie barw. Firma oprócz gamy wyrobów z folii PVC oferuje 

także różnego rodzaju produkty wykonywane z niezwykle 

elastycznej i dzięki łatwiejszej utylizacji bardziej przyjaznej 

dla środowiska folii PP.

Od kilku lat Biurfol, to oprócz standardowego, uniwersalnego 

asortymentu, także personalizowana linia produktów 

reklamowych, które z powodzeniem uzupełniają ofertę fi rmy. 

Kształty, kolory, nadruki, tłoczenia - możliwości realizacji 

niestandardowych zamówień są uzależnione na dobrą sprawę 

jedynie od wyobraźni klientów i ich nietypowych oczekiwań. 

Since the company’s founding twenty years ago, Biurfol has 

been manufacturing the highest quality offi  ce supplies and 

school products and off ers more than 300 diff erent products.

The production facility specialises in the production of various 

types of welded PVC: soft and hard, transparent, with a wide 

range of colours. In addition to a wide range of products made 

from PVC fi lm, Biurfol also off ers a wide range of products 

made   of extremely fl exible PP, which is easy to recycle and 

environmentally-friendly.

For several years Biurfol has off ered, in addition to its standard 

range of products, customised products, specifi cally made for 

the marketing and advertising needs of our customers. Shapes, 

colours, printing, stamping - the feasibility of customised 

product orders are dependent only on the imagination of 

customers and their specifi c requirements.

Produkty Products
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Współpraca Cooperation
Priorytetem fi rmy Biurfol jest od zawsze dostarczanie swym 

odbiorcom produktów spełniających najwyższe wymagania 

jakościowe przy jednoczesnym utrzymaniu atrakcyjnej ceny 

oraz zagwarantowanie możliwie najkrótszych terminów 

realizacji zamówień i dostaw.

Przy biznesowych kontaktach z partnerami i klientami, 

Zarząd spółki, jak i jej pracownicy nie zapominają o idei jaka 

od samego początku przyświecała Państwu Holz, założycielom 

fi rmy, dla których w prowadzeniu działalności rzetelność, 

uczciwość i wzajemny szacunek zawsze były na pierwszym 

planie. 

Obecność od ponad dwóch dekad w branży sprawia, 

że stali odbiorcy od lat współpracujący z fi rmą,  to już nie 

tylko klienci, ale często także dobrzy znajomi i przyjaciele. 

Te bliskie więzi łączące fi rmę z otaczającymi ją na co dzień 

osobami, to niewątpliwie coś co wyróżnia prywatne toruńskie 

przedsiębiorstwo na tle międzynarodowych koncernów 

funkcjonujących na polskim na rynku.

Biurfol’s priority has always been to provide its customers 

with products that meet the highest quality standards whilst 

maintaining aff ordability and ensuring the shortest possible 

lead times and deliveries.

When dealing with business partners and customers, the 

Management Board and its employees have always remained 

focused on the key principles of Biurfol’s founders; Stefania 

and Jan Holz, who highly valued integrity, honesty and mutual 

respect.

Biurfol’s twenty year presence on the market has enabled the 

company to build long-term relationships with its customers, 

which have often developed from being not only customers, 

but also good friends and acquaintances. The close relations 

between Biurfol and its clients and the excellent levels of 

communication with its customers certainly distinguish private 

companies such as Biurfol form multinational corporations.

Misja Mission
Naszym celem jest systematyczny i odpowiedzialny rozwój, 

a niezmiennymi od lat zasadami działania rzetelność, 

wzajemna uczciwość oraz szacunek dla klienta.

The mission of the Biurfol is to develop systematically and 

responsibly whilst maintaining its fundamental  principles 

of  fairness, honesty and mutual respect to its customers.
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Nagrody 
i wyróżnienia Awards

Firma Biurfol od wielu lat konsekwentnie buduje swoją markę, 

która jest aktualnie w branży polskim synonimem jakości, 

solidności, terminowości dostaw, profesjonalnej obsługi i 

uczciwości w biznesie. Do tej pory fi rma otrzymała kilkadziesiąt 

wyróżnień i nagród, a rok rocznie jeszcze ich przybywa. 

Laury wręczane przez różne kapituły potwierdzają w pełni 

rzetelność fi rmy i jej postawę fair play w interesach, które 

przy strategicznych planach przedsiębiorstwa są podstawą 

rozwoju i stabilnych relacji z kontrahentami. Ale nagrody to 

nie tylko te za sukcesy rynkowe i aktywność biznesową, ale 

także za zaangażowanie we wspieranie sportu i działalność 

charytatywną fi rmy.

Biurfol has built its brand into a name  known on the Polish 

market for quality, reliability, timely delivery, professional service 

and integrity in business. The company has received several 

honors and awards. Awards have been given by the various 

organisations confi rming Biurfol’s reliability and its stance in the 

interests of fair play. The strategic plans of the company are the 

basis for development and stable relationships with customers. 

Awards received are not only for market success and business 

activities, but also for the company’s commitment to promoting 

sport and the charitable activities of the company.





SKOROSZYTY
FILE FOLDERS



10/20
szt./pcs

260
szt./pcs

10/20
szt./pcs

260
szt./pcs

SKOROSZYT TWARDY ZAWIESZANY
HARD FILE FOLDER WITH SIDE PERFORATION

SKOROSZYT TWARDY 
HARD FILE FOLDER

• folia PVC, przód twardy przezroczysty, tył twardy kolorowy,

• 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,

• w formacie A4 zaokrąglone rogi obu okładek,

• format A4 i A5,

• występuje w 9 kolorach

• made of high quality hard PVC, the front cover is transparent, whilst the 

reverse is coloured,

• fi tted with a plate and a 16,5cm long metal paper fastener, enabling the easy 

fi xing of documents up to 2cm,

• equipped with a retractable paper label,

• holes on both sides of the fi le for easily removal at the label,

• the corners of the cover of the A4 sized version are rounded,

• available in both A4 and A5 sizes,

• available in 9 colours

• folia PVC, przód twardy przezroczysty, tył twardy kolorowy,

• boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym 

ringiem,

• 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,

• w formacie A4 zaokrąglone rogi obu okładek,

• format A4 i A5,

• występuje w 9 kolorach

• made of high quality hard PVC, the front cover transparent, the reverse is 

coloured,

• equipped with punched slots to fi t into most binders, 

• fi tted with a plate and a 16,5cm long metal paper fastener, enabling the easy 

fi xing of documents up to 2cm,

• equipped with a retractable paper label,

• holes on both sides of the fi le for easily removal at the label,

• the corners of the cover of the A4 sized version are rounded,

• available in both A4 and A5 sizes,

• available in 9 colours.

SH-01-01
SH-11-01
ST-02-01

SH-01-02
SH-11-02
ST-02-02

SH-01-03
SH-11-03
ST-02-03

SH-01-04
SH-11-04
ST-02-04

SH-01-05
SH-11-05
ST-02-05

SH-01-06
SH-11-06
ST-02-06

SH-01-07
SH-11-07
ST-02-08

SH-01-08
SH-11-08
ST-02-07

SH-01-09
SH-11-09
ST-02-09

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

żółty

yellow

czarny

black

biały

white

szary

grey

pomarańcz

orange

granat

navy blue

10 szt./pcs A4 –
10 szt./pcs A5 –

20 szt./pcs A4 –

SH-00-01
SH-08-01
ST-01-01

SH-00-02
SH-08-02
ST-01-02

SH-00-03
SH-08-03
ST-01-03

SH-00-04
SH-08-04
ST-01-04

SH-00-05
SH-08-05
ST-01-05

SH-00-06
SH-08-06
ST-01-06

SH-00-07
SH-08-07
ST-01-07

SH-00-08
SH-08-08
ST-01-08

SH-00-09
SH-08-09
ST-01-09

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

żółty

yellow

czarny

black

biały

white

szary

grey

pomarańcz

orange

granat

navy blue

10 szt./pcs A4 –
10 szt./pcs A5 –

20 szt./pcs A4 –

10



20
szt./pcs

260
szt./pcs

SKOROSZYT Z METALOWĄ ZAWIESZKĄ 
HARD FILE FOLDER WITH A METAL TAG

•  folia PVC, przód twardy przezroczysty, tył twardy 

kolorowy,

• metalowa zawieszka umożliwiająca wpięcie do 

segregatora,

• 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,

• występuje w 9 kolorach

• made of high quality hard PVC, the front cover is 

transparent and the reverse is coloured,

• equipped with a metal tag which enables the fi le 

to be held in a ring binder,

• fi tted with a plate and a 16,5cm long metal paper 

fastener, enabling the easy fi xing of documents 

up to 2cm,

• equipped with a retractable paper label,

• holes on both sides of the fi le for easily removal 

of the label,

• the corners of the cover are rounded,

• available in A4 size only,

• available in 9 colours.

ST-10-01 ST-10-02 ST-10-03 ST-10-04 ST-10-05 ST-10-06 ST-10-07 ST-10-08 ST-10-09

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

żółty

yellow

czarny

black

biały

white

szary

grey

pomarańcz

orange

granat

navy blue

10
szt./pcs

260
szt./pcs

SKOROSZYT MIĘKKI
SOFT FILE FOLDER 

• folia PVC, przód miękki przezroczysty, tył twardy 

kolorowy,

• 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,

• występuje w 9 kolorach.

• made of high quality PVC, the front cover is soft 

and transparent, whilst the other is hard and 

coloured,

• fi tted with a plate and a 16,5cm long metal paper 

fastener, enabling the easy fi xing of documents up 

to 2cm,

• equipped with a retractable paper label,

• holes on both sides of the fi le for easily removal of 

the label,

• the corners of the cover are rounded,

• available in A4 size only,

• available in 9 colours.

SM-01-01 SM-01-02 SM-01-03 SM-01-04 SM-01-05 SM-01-06 SM-01-07 SM-01-09 SM-01-10

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

żółty

yellow

czarny

black

biały

white

szary

grey

pomarańcz

orange

granat

navy blue

10
szt./pcs

260
szt./pcs

SKOROSZYT ZAWIESZANY NEW COLOURS
HARD FILE FOLDER WITH SIDE PERFORATION N. C.

• folia PVC, przód twardy przezroczysty, tył bardzo 

twardy popielaty 250 mic,

• boczna kolorowa perforacja, wzmocniona 

grubszą folią umożliwiająca wpięcie do 

segregatora z dowolnym ringiem,

• 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,

• występuje w 6 kolorach z kolekcji NEW COLOURS.

• made of high-quality, durable hard PVC with 

a thickness of 250mic., the front cover is 

transparent and the reverse is grey,

• the spine is fi nished in new, bright colours from 

our collection: NEW COLOURS and is prepared 

with punched slots in order to fi t into most binders,

• fi tted with a plate and a 16,5cm long metal paper 

fastener, enabling the easy fi xing of documents 

up to 2cm,

• equipped with a retractable paper label,

• features holes on both sides of the fi le for easily 

removal of the label,

• the corners of the cover of the A4 sized version 

are rounded,

• available in 6 colours from our collection: 

NEW COLOURS.

ers,

r 

KSH-01-01 KSH-01-02 KSH-01-03 KSH-01-04 KSH-01-05 KSH-01-06

silver grass pink orange violet sky

11



1
szt./pcs

1
szt./pcs

• przód z kieszenią z folii przezroczystej PVC 

miękkiej, tył kolorowy usztywniony tekturą,

• w środku blaszka i wąs o długości 17,5 cm, 

umożliwiający wpięcie dokumentów do 2 cm,

• wymienny, papierowy pasek do opisu,

• wycięcie ułatwiające wysuwanie paska,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach.

• the front pocket cover is constructed of high 

quality soft PVC fi lm, 

• the reverse cover made of stiff ened cardboard 

coated in coloured PVC fi lm,

• fi tted with a plate and a 17,5cm long metal paper 

fastener, enabling the easy fi xing of documents up 

to 2cm,

• equipped with a retractable paper label,

• holes on both sides of the fi le for easily removal of 

the label,

• available in A4 size only,

• available in 10 colours.

• folia PVC, przód bardzo twardy przezroczysty 300 

mic., tył bardzo twardy kolorowy 300 mic.,

• poszerzony, przystosowany do wpięcia koszulek,

• w środku blaszka i wąs o długości 17,5 cm, 

umożliwiający wpięcie dokumentów do 2 cm,

• wymienny, papierowy pasek do opisu,

• dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska,

• zaokrąglone rogi obu okładek,

• format A4 maxi,

• występuje w 3 kolorach.

• made of very durable PVC fi lm of the highest 

quality with a thickness of 300 mic., 

• the front cover transparent, the reverse is coloured,

• fi tted with a plate and a 17,5cm long metal paper 

fastener, enabling the easy fi xing of documents up 

to 2cm,

• equipped with a retractable paper label,

• holes on both sides of the fi le for easily removal of 

the label,

• the rounded corners of the cover are rounded,

• available in A4 size only,

• available in 3 colours.

• 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 pasek do opisu na grzbiecie,

• dwa wycięcia ułatwiające wysuwanie paska,

• zaokrąglone rogi obu okładek,

• format A4,

• występuje w 9 kolorach.

• made of high quality hard and strong PVC, both 

covers are coloured,

• featuring three plastic bookmarks with a plate and 

metal paper fastener with a length 17,5cm, with 

fi tted ABC cardboard inserts,

• equipped with a side perforation that enables the 

fi le to be inserted into a binder, 

• equipped with a retractable paper strap for a 

description of the contents,

• holes on both sides of the fi le for easily removal of 

the label,

• rounded corners of the cover,

• available in A4 size only,

• available in 9 colours,

     SKOROSZYT Z KIESZENIĄ DO OFERT USZTYWNIANY
HARD FILE FOLDER FOR OFFERS WITH POCKET

SKOROSZYT TWARDY PRESTIGE
HARD FILE FOLDER PRESTIGE

   SKOROSZYT DO AKT OSOBOWYCH ZAWIESZANY
FILE FOLDER FOR PERSONAL RECORD WITH SIDE 

PERFORATION

ST-23-01 ST-23-02 ST-23-03 ST-23-04 ST-23-05 ST-23-06 ST-23-07 ST-23-08 ST-23-09

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

żółty

yellow

czarny

black

biały

white

szary

grey

pomarańcz

orange

granat

navy blue

ST-05-01 ST-05-02 ST-05-03 ST-05

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue MIX

Patrz także 

koszulki prestige  

 w dziale TECZKI 

(str. 20)

Patrz także 

teczka do akt 

osobowych w dziale 

TECZKI (str. 43)

INDEX -  MIX ST-20

10
szt./pcs

100
szt./pcs

12



5
szt./pcs

1
szt./pcs

SKOROSZYT Z KLIPSEM
CLIP FILE FOLDER

SKOROSZYT Z DŹWIGNIĄ
FILE FOLDER WITH A METAL LEVER

• folia elastyczna, twarda PP; kolorowa lub transparentna,

• boczny klips pozwalający spiąć dokumenty bez potrzeby ich dziurkowania,

• zaokrąglone rogi obu okładek,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach: 5 kolorów pełnych oraz 5 kolorów transparentnych.

• made of high quality durable and fl exible PP material,

• an aesthetically pleasing way to store documents,

• equipped with a side clip for fastening papers – no hole punching necessary,

• the corners of the cover are rounded,

• available in A4 size only,

• available in 10 colours: 5 full colours and 5 transparent colours.

• folia elastyczna, twarda PP; kolorowa lub transparentna,

• forma okładki z grzbietem 18 mm,

• metalowy, dźwigniowy zamek do spinania pliku dokumentów bez potrzeby 

ich dziurkowania,

• zaokrąglone rogi obu okładek,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach: 5 kolorów pełnych oraz 5 kolorów transparentnych.

• made of high quality durable and fl exible PP material,

• an aesthetically pleasing way to store documents,

• fi tted with a robust metal lever mechanism for fastening papers – no hole-

punching necessary,

• the corners of the cover are rounded,

• available in A4 size only,

• available in 10 colours: 5 full colours and 5 transparent colours.

czerwony

red

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

niebieski

blue

żółty

yellow

dymny

smokey

czarny

black

przezroczysty

transparent

biały

white

PK-01-01 PK-01-03 PK-01-04 PK-01-05 PK-01-06 PK-11-01 PK-11-02 PK-11-03 PK-11-04 PK-11-05

czerwony

red

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

niebieski

blue

żółty

yellow

dymny

smokey

czarny

black

przezroczysty

transparent

biały

white

PD-01-01 PD-01-03 PD-01-04 PD-01-05 PD-01-06 PD-11-01 PD-11-02 PD-11-03 PD-11-04 PD-11-05

13





OFERTÓWKI
HARD PVC POCKETS



 
OFERTÓWKA TWARDA „L”

HARD PVC POCKET 

A4 / 0,20
OF-01

A5 / 0,20
OF-02

A4 / 0,15
OF-23

A5 / 0,15
OF-06

TYP L –
INDEX –

25
szt./pcs

A4,A5 500
szt./pcs

• folia PVC, przód i tył twardy przezroczysty,

• zgrzana w literę “L”,

• format A4 posiada wycięcie na palec oraz zaokrąglony prawy górny róg,

• format A4, A5, A6 i na zamówienie A3,

• występuje w dwóch odmianach asortymentowych 0,15 i 0,20.

• made of high quality hard PVC, both the front and reverse  

covers are transparent, 

• opens from the top and right side,

• the A4 pocket is equipped with a cut-out for easy opening,

• available in A4, A5 and A6 sizes, available in A3 size on request,

• produced in type 0,20 and 0,15.

 OFERTÓWKA TWARDA „U” I „C” 
 HARD PVC POCKET “U” AND “C”

A4 / 0,20
OF-09

A5 / 0,20
OF-10

A4 / 0,15
OF-24

A5 / 0,15
OF-07

TYP U –
INDEX –

25
szt./pcs

A4,A5 500
szt./pcs

• folia PVC, przód i tył twardy przezroczysty,

• zgrzana w literę “U” lub na zamówienie „C”,

• format A4, A5, A6 i na zamówienie A3,

• występuje w dwóch odmianach asortymentowych 0,15 i 0,20.

• made of high quality hard PVC, both the front and reverse     

covers are transparent,

• opening from the top (U shape) or right side (C shape),

• available in A4, A5, A6 sizes in addition to A3 size on request,

• produced in type 0,20 and 0,15.

16



  

OFERTÓWKA ZAWIESZANA  
HARD PVC POCKET WITH A SIDE PERFORATION

• folia PVC, przód twardy przezroczysty, tył kolorowy,

• zgrzana w literę “L”,

• format A4 posiada wycięcie na palec oraz zaokrąglony   

prawy górny róg,

• format A4, A5,

• występuje w jednej odmianie asortymentowej 0,15.

25
szt./pcs

A4, A5 500
szt./pcs

• made of high quality hard PVC, the front cover is transparent  

and reverse is coloured,

• opening from the top and right side,

• the A4 pocket is equipped with a cut-out for easy opening,

• available in A4 and A5 sizes, 

• produced in type 0,15.

• folia PVC, przód i tył twardy przezroczysty,

• zgrzana w literę “U” lub „L”,

• boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora  

z dowolnym ringiem,

• format A4, A5,

• występuje w jednej odmianie asortymentowej 0,15.

• made of high quality hard PVC, both the front and reverse covers are 

transparent, 

• opening from the top (U shape)  or from the top and right side (L shape),

• punched slots on the left side to enable the pocket to be fi tted into 

most binders,

• available in A4 and A5 sizes,

• produced in type 0,15.

OFERTÓWKA KOLOR „L”
HARD PVC POCKET COLOURED FILM

OF-17-11 OF-17-12 OF-17-13 OF-17-14 OF-17-15 OF-17-16 OF-17-17
A4 –
A5 –

OF-03-11 OF-03-12 OF-03-13 OF-03-14 OF-03-15 OF-03-16 OF-03-17

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

żółty

yellow

czarny

black

biały

white

szary

grey

25
szt./pcs

A4, A5 500
szt./pcs

A4
OF-38-01

A5
OF-38-00

TYP L ZAWIESZANA –
INDEX –

A4
OF-37

A5
OF-38

TYP U ZAWIESZANA –
INDEX –

17



OFERTÓWKA PIONOWA ”DOMEK”
HARD PVC POCKET “U” WITH TAG 

10
szt./pcs

• folia PVC, przód i tył twardy przezroczysty,

• zgrzana w literę “U”,

• u góry posiada zawieszkę w kształcie trapezu z otworem do mocowania,

• format A4,

• występuje w jednej odmianie asortymentowej 0,15.

• made of high quality hard PVC, both the front and reverse  

opening from the top (U shape),

• the top has a tag for hanging the pocket,

• available in A4 size only,

• produced in type 0,15.

• folia miękka, mocna groszkowa PVC,

• prawej strony posiada klapkę chroniącą dokumenty przed wypadaniem,

• boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym 

ringiem,

• format B4, A4 i A5

• made of soft, grained PVC fi lm,

• equipped with a fl ap on the right side to prevent the loss of documents,

• equipped with punched slots on the left side to fi t into most binders,

• available in A4, B4, and A5 sizes.

OFERTÓWKA Z KLAPKĄ 
 PVC POCKET WITH A FLAP10/25

szt./pcs

A4, B4 250
szt./pcs

A5 500
szt./pcs

Patrz także 

identyfi katory  

 w dziale OKŁADKI

(str. 55)

 TYP PIONOWA DOMEK -
INDEX -

A4
OF-48

A5
OF-52-01

OF-53-01

A4
OF-52

OF-53

B4
OF-52-02

OF-53-02

25 szt./pcs -  
10 szt./pcs - 

18



KOSZULKI
POCKETS



10
szt./pcs

A5 500
szt./pcs

10/25
szt./pcs

A4, B4 250
szt./pcs

 KOSZULKA Z KLAPKĄ 
PVC POCKET WITH A FLAP

KOSZULKA PRESTIGE
PRESTIGE POCKET

• folia miękka, mocna groszkowa PVC,

• prawej strony posiada klapkę chroniącą dokumenty przed wypadaniem,

• boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym 

ringiem,

• format B4, A4 i A5.

• soft, grained PVC fi lm,

• equipped with a fl ap on the right side to prevent the loss of documents,

• punched slots on the left side to fi t into most binders,

• available in A4, B4 & A5 sizes.

• folia miękka, mocna groszkowa PVC,

• zgrzana w literę “U”,

• wzmocniona, kolorowa perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora 

z dowolnym ringiem,

• format A4.

• made of soft, grained PVC fi lm,

• pockets open from the top, welded in a U shape,

• strengthened punched slots on the left side to enable it to be fi xedinto most 

binders,

• available in A4 size only.

INDEX -   OF-39

Patrz także 

skoroszyt prestige  

 w dziale SKOROSZYTY  

(str. 12)

A5
OF-52-01

OF-53-01

A4
OF-52

OF-53

B4
OF-52-02

OF-53-02

25 szt./pcs -  
10 szt./pcs - 
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10
szt./pcs

10
szt./pcs

 KOSZULKA POSZERZANA NA KATALOGI Z KLAPKĄ
EXTENDABLE A4 POCKET 
FOR CATALOGUES WITH FLAP

KOSZULKA POSZERZANA NA KATALOGI
EXTENDABLE A4 POCKET FOR CATALOGUES

• przeznaczona na katalogi lub dużą ilość dokumentów,

• folia miękka, mocna PVC 180 mic.,

• u góry posiada klapkę zabezpieczającą,

• zgrzana w literę “U”,

• boki poszerzane do pojemności 25 mm,

• wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym 

ringiem,

• format A4.

• designed for holding catalogues and large volumes of documents,

• soft and highly transparent PVC fi lm with the thickness of 180mic.,

• opens from the top with a fl ap,

• welded in a U shape,

• can extend to a depth of 25mm,

• strengthened punched slots on the left side to enable it to be fi xed into most 

binders,

• available in A4 size only.

• przeznaczona na katalogi lub dużą ilość dokumentów,

• folia miękka, mocna PVC 140 mic.,

• zgrzana w literę “U”,

• boki poszerzane do pojemności 25 mm,

• wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym 

ringiem,

• format A4.

• designed for catalogues and large volumes of documents,

• soft and highly transparent PVC fi lm with the thickness of 140mic.,

• opens from the top,

• welded in a U shape,

• can extend to a depth of 25mm,

• strengthened punched slots on the left side enabling it to be fi tted into most 

binders,

• available in A4 size only.

INDEX -   OF-40

INDEX -   OF-42
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10
szt./pcs

25
szt./pcs

OFERTÓWKA ZAWIESZANA A6
A6 POCKET WITH A SIDE 

PERFORATION 

KOSZULKA  NA 1 CD
CD POCKET

 KOSZULKA  NA 3 CD 
A4 POCKET FOR 3 CDS

KOSZULKA NA 1 LUB 3 PENDRIVE’Y
POCKETS FOR 1 OR 3 PENDRIVES

• folia miękka, mocna groszkowa PVC, 

• zgrzana w literę “U”,

• boczna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora,

• format A6.

• made of soft, grained PVC fi lm,

• opens from the top,

• equipped with punched slots enabling 

it to fi t into binders,

• available in A6 size.

• folia miękka, mocna groszkowa 

PVC,

• boczna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora,

• przeznaczona na 3 szt CD,

• format A4.

• made of soft, grained PVC fi lm,

• designed to hold 3 CDs,

• equipped with punched slots to 

enable the pocket to be fi xed into 

binders,

• available in A4 size.

• folia miękka, mocna groszkowa 

PVC,

• boczna preforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora,

• przeznaczona na 3 lub 1 

pendrive,

• koszulka na 3 pendriv’y posiada 

kieszonkę na opis.

• made of soft, grained PVC fi lm,

• strengthened punched slots on 

the left side enable it to be fi xed 

into most binders,

• designed to hold 1 to 3 pendrives,

• the pocket for 3 pendrives is 

fi nished with a small pocket 

to place a paper insert for 

information on contents.

• folia miękka, mocna groszkowa 

PVC,

• boczna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora lub 

klasera,

• przeznaczona na 1 szt CD,

• na zamówienie wersja bez 

bocznej perforacji.

• made of soft, grained PVC fi lm,

• designed to hold 1 CD,

• opens from the top with a fl ap,

• equipped with punched slots 

enabling it to be fi xed into 

binders,

• available without punched slots 

on request.

INDEX - OF-38-04

INDEX - ET-19 3 PENDRIVE’Y - ET-20
1 PENDRIVE - ET-21

INDEX - ET-18

10
szt./pcs

10
kpl./set
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10
szt./pcs

10
szt./pcs

10
szt./pcs

1
kpl./set

KOSZULKA - WKŁAD DO 
WIZYTOWNIKA A4

POCKET FOR BUSINESS CARDS –

– INSERT FOR A4 WALLET

KOSZULKA - WKŁAD DO 
WIZYTOWNIKA 200

POCKET FOR BUSINESS CARDS –

– INSERT FOR WALLET 200

KOSZULKA - WKŁAD DO WIZYTOWNIKA 
ALFABETYCZNEGO I TELEADRESOWEGO

POCKET FOR BUSINESS CARDS -

– INSERT FOR ALPHABETICAL 

AND CONTACT DATA WALLET 

KOSZULKA - WKŁAD DO 
WIZYTOWNIKA 120

POCKET FOR BUSINESS CARDS –

– INSERT FOR WALLET 120 

• folia miękka, mocna groszkowa PVC,

• koszulka przeznaczona na 20 szt 

wizytówek (po 5 kieszeni w 

• 2 rzędach),

• boczna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora,

• wkład uzupełniający do wizytownika 

A4,

• format A4.

• made of soft, grained PVC fi lm,

• 20 business card capacity,

• equipped with punched slots to 

enable the pocket to be fi tted into 

binders,

• designed to be inserted into the A4 

business card wallet,

• available in A4 size.

• folia miękka, mocna groszkowa 

PVC,

• koszulka przeznaczona na 8 szt 

wizytówek (4 kieszenie w pionie),

• boczna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora,

• boczne registry alfabetyczne,

• komplet do wizytownika 

alfabetycznego  zawiera 8 koszulek 

z registrami alfabetycznymi oraz 17 

prostych,

• komplet do wizytownika 

teleadresowego zawiera 8 koszulek 

z registrami alfabetycznymi, 10 

koszulek prostych oraz 8 kartek 

papierowych.

• made of soft, grained PVC fi lm,

• designed for 8 business cards,

• equipped with punched slots to 

enable the pocket to be fi tted into 

binders,

• features an alphabetical index to 

arrange business cards,

• insert for the alphabetical business 

card wallet contains 8 pockets 

with an alphabetical index and 17 

without,

• insert for contact data business 

card wallet contains 8 pockets with 

alphabetical index, 10 without and 8 

paper’s fi llers.

• folia miękka, mocna groszkowa 

PVC,

• koszulka przeznaczona na 6 szt 

wizytówek (3 kieszenie w pionie),

• boczna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora,

• wkład uzupełniający do 

wizytownika na 120 wiz.,

• komplet zawiera 10 koszulek.

• made of soft, grained PVC fi lm,

• designed for 6 business cards,

• equipped with punched slots to 

enable the pocket to be fi tted 

into binders,

• designed as a supplementary 

insert for the business card 

wallet 120.

• folia miękka, mocna groszkowa 

PVC,

• koszulka przeznaczona na 8 

szt wizytówek (4 kieszenie 

w pionie),

• boczna perforacja umożliwiająca 

wpięcie do segregatora,

• wkład uzupełniający 

do wizytownika na 200 

wiz; alfabetycznego lub 

teleadresowego.

• made of soft, grained PVC fi lm,

• designed for 8 business cards,

• equipped with punched slots to 

enable the pocket to be fi tted 

into binders,

• ideal for inserting into the Lux 

business card wallets, in addition 

to the alphabetical and the 

contact data wallets.

INDEX - WK-10

TYP ALFABETYCZNY - WW-06 
TYP TELEADRESOWY - WW-05

INDEX - WW-15

INDEX - WW-04
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KLIPY
CLIPBOARDS



KLIP DESKA
CLIPBOARD 

• folia PVC kolorowa,

• środek usztywniony tekturą,

• sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymania kartek papieru,

• format A3, A4, A5 i A6; na zamówienie deska z klipem na dłuższym boku,

• występuje w 10 kolorach.

1
szt./pcs

A4 40
szt./pcs

A5 50
szt./pcs

A4 –
A5 –

KH-01-01
KH-00-01

KH-01-02
KH-00-02

KH-01-03
KH-00-03

KH-01-04
KH-00-04

KH-01-05
KH-00-05

KH-01-06
KH-00-06

KH-01-07
KH-00-07

KH-01-08
KH-00-08

KH-01-09
KH-00-09   

KH-01-10
KH-00-10

niebieski

blue

granat

navy blue

czarny

black

czerwony

red

bordo

deep red

jasna zieleń

light green

ciemna zieleń

dark grey

żółty

yellow

siwy

gray

 biały

white

• made of high quality coloured PVC,

• writing surface stiff ened with cardboard,

• equipped with a robust clip mechanism that prevents papers from slipping,

• available in sizes A3, A4, A5 and A6, on special request the clip mechanism 

can be placed on the longer side of the clipboard,

• available in 10 colours.

KLIP DESKA Z ZAWIESZKĄ 
CLIPBOARD WITH TAG

• folia  PVC kolorowa,

• środek usztywniony tekturą,

• sprężysty mechanizm zaciskowy z wysuwaną zawieszką,

• format  A4, A3,

• występuje w 10 kolorach.

A4 – KH-09-01 KH-09-02 KH-09-03 KH-09-04 KH-09-05 KH-09-06 KH-09-07 KH-09-08 KH-09-09 KH-09-10

niebieski

blue

granat

navy blue

czarny

black

czerwony

red

bordo

deep red

jasna zieleń

light green

ciemna zieleń

dark grey

żółty

yellow

siwy

gray

 biały

white

1
szt./pcs

A4 40
szt./pcs

• made of high quality coloured PVC,

• writing surface stiff ened with cardboard,

• equipped with a robust clip mechanism with the retractable tag,

• available in sizes A3, A4,

• available in 10 colours.

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)
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KLIP TECZKA
CLIPBOARD FOLDER

• folia  PVC kolorowa,

• środek usztywniony tekturą,

• sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymania kartek papieru,

• kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis,

• format  A4, A5,

• występuje w 10 kolorach.

1
szt./pcs

A4 35
szt./pcs

A5 50
szt./pcs

A4 –
A5 –

KH-04-01
KH-03-01

KH-04-02
KH-03-02

KH-04-03
KH-03-03

KH-04-04
KH-03-04

KH-04-05
KH-03-05

KH-04-06
KH-03-06

KH-04-07
KH-03-07

KH-04-08
KH-03-08

KH-04-09
KH-03-09   

KH-04-10
KH-03-10

niebieski

blue

granat

navy blue

czarny

black

czerwony

red

bordo

deep red

jasna zieleń

light green

ciemna zieleń

dark grey

żółty

yellow

siwy

gray

 biały

white

• made of high quality coloured PVC,

• writing surface stiff ened with cardboard,

• equipped with a robust clip mechanism that prevents paper from slipping,

• features a pocket on the inside cover and with a pen/pencil holder,

• available in sizes A3, A4, A5 and A6, on special request the clip mechanism 

can be placed on longer side of the clipboard,

• available in 10 colours.

• folia spieniana PVC kolorowa,

• środek usztywniony tekturą,

• sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymania kartek papieru,

• duża kieszeń na dodatkowe notatki i 2 małe na wizytówki oraz uchwyt na 

długopis,

• format  A4,

• występuje w 4 kolorach (możliwość innych kolorów na zamówienie).

• a superior quality writing folder, made of the highest quality PVC fi lm,

• writing surface stiff ened with cardboard,

• the right-hand side of the cover is rounded,

• equipped with a robust clip mechanism that prevents paper from slipping,

• three pockets on the inside cover: one big pocket for extra notes, and two 

smaller pockets for business cards,

• available in A4 sizes only,

• available in 4 colours, other colours on special request.

KLIP MEMO 
 “MEMO” CLIPBOARD FOLDERS1

szt./pcs

30
szt./pcs

A4 – KH-08-02 KH-08-03  KH-08-05 KH-08-07

granat

navy blue

czarny

black 

bordo

deep red

ciemna zieleń

dark grey

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)
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WIZYTOWNIKI
BUSINESS CARDS WALLETS



1
szt./pcs

1
szt./pcs

WIZYTOWNIK 200 
LUX BUSINESS CARDS WALLET FOR 200 CARDS

WIZYTOWNIK 120
LUX BUSINESS CARDS WALLET FOR 120 CARDS

• folia LUX PVC kolorowa,

• 25 wymiennych koszulek umieszczonych na ringu,

• każda koszulka mieści 8 wizytówek, po 4 w pionie,

• występuje w 5 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 25 pockets for business cards that are fi tted inside the ring binder,

• each pocket holds 8 business cards,

• available in 5 colours.

• folia LUX PVC kolorowa,

• 20 wymiennych koszulek umieszczonych na ringu,

• każda koszulka mieści 6 wizytówek, po 3 w pionie,

• występuje w 5 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 20 pockets for business cards that are fi tted inside the ring binder,

• each pocket holds 6 business cards,

• available in 5 colours.

Patrz także 

wkłady do wizytowników

 w dziale KOSZULKI

(str. 23)

Patrz także 

wkłady do wizytowników

 w dziale KOSZULKI

(str. 23)

czarny

black

granat

navy blue

zielony

green

brąz

brown

bordo

deep red

WI-21-01 WI-21-02 WI-21-03 WI-21-04 WI-21-05

czarny

black

granat

navy blue

zielony

green

brąz

brown

bordo

deep red

WI-30-01 WI-30-02 WI-30-03 WI-30-04 WI-30-05

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)
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1
szt./pcs

1
szt./pcs

WIZYTOWNIK  ALFABETYCZNY              
ALPHABETICAL BUSINESS CARD WALLET

WIZYTOWNIK  TELEADRESOWY
CONTACT DATA BUSINESS CARD WALLET 

• folia spieniana PVC kolorowa,

• 8 koszulek z registrami alfabetycznymi oraz  17 prostych, umieszczonych na 

ringu,

• każda koszulka mieści 8 wizytówek, po 4 w pionie,

• występuje w 4 kolorach. 

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 25 pockets for 200 business cards that are fi tted inside the ring 

binder,

• an alphabetical index to arrange business cards,

• available in 4 colours.

• folia spieniana PVC kolorowa,

• 8 koszulek z registrami alfabetycznymi i  10 prostych oraz 8 wkładów 

papierowych, umieszczonych na ringu,

• każda koszulka mieści  8 wizytówek, po 4 w pionie,

• występuje w 4 kolorach. 

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 18 highly-transparent pockets for 144 business cards

and 8 paper inserts for addresses fi tted inside the ring binder,

• an alphabetical index to arrange business cards,

• available in 4 colours. 

Patrz także 

wkłady do wizytowników

 w dziale KOSZULKI

(str. 23)

Patrz także 

wkłady do wizytowników

 w dziale KOSZULKI

(str. 23)

czarny

black

granat

navy blue

ciemna zieleń

dark green

bordo

deep red

WI-25-01 WI-25-02 WI-25-05 WI-25-07

czarny

black

granat

navy blue

ciemna zieleń

dark green

bordo

deep red

WI-26-01 WI-26-02 WI-26-05 WI-26-07
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1
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs

• folia czarna PVC,

• zawiera 8 koszulek 

przymocowanych trwale

do grzbietu okładki,

• każda koszulka mieści  6 

wizytówek, po 3 w pionie.

• made of high quality black PVC 

fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 8 pockets for 48 business 

cards that are fi rmly fastened to 

the spine

of the wallet,

• each pocket contains 6 business 

cards.

• folia czarna PVC,

• zawiera 10 koszulek 

przymocowanych trwale

do grzbietu okładki,

• każda koszulka mieści  6 

wizytówek, po 3 w pionie.

• made of high quality black PVC 

fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 10 pockets for 60 business 

cards that are fi rmly fastened to 

the spine

of the wallet,

• each pocket contains 6 business 

cards.

• folia czarna PVC ,

• zawiera 12 koszulek 

przymocowanych trwale

do grzbietu okładki,

• każda koszulka mieści  8 

wizytówek, po 4 w pionie.

• made of high quality black PVC 

fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 12 pockets for 96 business 

cards that are fi rmly fastened to 

the spine

of the wallet,

• each pocket contains 8 business 

cards.

WIZYTOWNIK 48
STANDARD BUSINESS CARD WALLET FOR 48 CARDS

WIZYTOWNIK 60
STANDARD BUSINESS CARD WALLET FOR 60 CARDS

WIZYTOWNIK 96
STANDARD BUSINESS CARD WALLET FOR 96 CARDS

czarny

black

WI-10

czarny

black

WI-12

czarny

black

WI-02
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1
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs

• folia LUX PVC kolorowa,

• zawiera 8 koszulek 

przymocowanych trwale

do grzbietu okładki,

• każda koszulka mieści  6 

wizytówek, po 3 w pionie,

• występuje w 5 kolorach.

• made of high quality LUX PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 8 pockets for 48 business 

cards that are fi rmly fastened to 

the spine

of the wallet,

• each pocket contains 6 business 

cards,

• available in 5 colours.

• folia LUX PVC kolorowa,

• zawiera 10 koszulek 

przymocowanych trwale 

do grzbietu okładki,

• każda koszulka mieści  6 

wizytówek, po 3 w pionie,

• występuje w 5 kolorach.

• made of high quality LUX PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 10 pockets for 60 business 

cards that are fi rmly fastened to 

the spine

of the wallet,

• each pocket contains 6 business 

cards,

• available in 5 colours.

• folia LUX PVC kolorowa,

• zawiera 12 koszulek 

przymocowanych trwale

do grzbietu okładki,

• każda koszulka mieści  8 

wizytówek, po 4 w pionie,

• występuje w 5 kolorach.

• made of high quality LUX PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 12 pockets for 96 business 

cards that are fi rmly fastened to 

the spine

of the wallet,

• each pocket contains 8 business 

cards,

• available in 5 colours.

czarny

black

granat

navy blue

zielony

green

brąz

brown

bordo

deep red

WI-22-01 WI-22-02 WI-22-03 WI-22-04 WI-22-05

czarny

black

granat

navy blue

zielony

green

brąz

brown

bordo

deep red

WI-23-01 WI-23-02 WI-23-03 WI-23-04 WI-23-05

czarny

black

granat

navy blue

zielony

green

brąz

brown

bordo

deep red

WI-24-01 WI-24-02 WI-24-03 WI-24-04 WI-24-05

WIZYTOWNIK LUX 48
LUX BUSINESS CARD WALLET FOR 48 CARDS

WIZYTOWNIK LUX 60
LUX BUSINESS CARD WALLET FOR 60 CARDS

WIZYTOWNIK LUX 96
LUX BUSINESS CARD WALLET FOR 96 CARDS

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)
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10
szt./pcs

1
szt./pcs

10
szt./pcs

• folia LUX PVC kolorowa,

• przeznaczony do  rzechowywania 

niewielkiej ilości własnych 

wizytówek,

• dwie kieszonki umieszczone na 

wewnętrznej stronie okładki,

• mix w opakowaniu.

• made of high quality LUX PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• designed for holding a small 

number of your own business 

cards,

• 2 pockets placed on the inner side 

of the cover,

• available in 5 colours,

• supplied in a variety of colours

in each package.

• folia LUX PVC kolorowa,

• zawiera 10 koszulek 

przymocowanych trwale

do grzbietu okładki,

• każda koszulka mieści  2 wizytówki,

• mix w opakowaniu.

• made of high quality LUX PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 10 pockets for 20 business 

cards that are fi rmly fastened to the 

spine of the wallet,

• each pocket contains 2 business 

cards,

• available in 5 colours,

• supplied in a variety of colours

in each package.

• folia LUX PVC kolorowa,

• zawiera 30 koszulek 

umieszczonych na ringu,

• każda koszulka mieści  20 

wizytówek, po 5 w 2 rzędach

w pionie,

• format A4,

• występuje w 5 kolorach.

• made of high quality LUX PVC fi lm,

• stiff ened with a cardboard insert,

• contains 30 pockets for 600 

business cards that are fi tted inside 

into the ring binder,

• each pocket contains 20 business 

cards,

• available in A4 size only,

• available in 5 colours.

WIZYTOWNIK NA WŁASNE WIZYTÓWKI
BUSINESS CARD WALLET FOR OWN CARDS

WIZYTOWNIK KIESZONKOWY
POCKET-SIZED BUSINESS CARD WALLET FOR 20 CARDS

WIZYTOWNIK LUX 600
BUSINESS CARD WALLET FOR 600 CARDS

Patrz także 

wkłady do wizytowników w dziale 

KOSZULKI (str. 23)

czarny

black

granat

navy blue

zielony

green

brąz

brown

bordo

deep red

czarny

black

granat

navy blue

zielony

green

brąz

brown

bordo

deep red

czarny

black

granat

navy blue

zielony

green

brąz

brown

bordo

deep red

INDEX - WI-03

INDEX - WI-05

WI-06-01 WI-06-02 WI-06-03 WI-06-04 WI-06-05
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SEGREGATORY
FILE BINDERS



1
szt./pcs

1
szt./pcs

SEGREGATOR 4 RINGI 
FILE BINDER WITH 4 RINGS

SEGREGATOR 2 RINGI
FILE BINDER WITH 2 RINGS

• folia PVC kolorowa,

• zamek 2 Ringi typ R,

• grzbiet: 1,8 cm lub na zamówienie 3 cm,

• format A4 i A5,

• występuje w 10 kolorach.

• made of high quality coloured PVC,

• stiff ened with cardboard,

• equipped with an R type 2-ring binder clip,

• the spine is 1.8cm wide, for special order available also 3cm wide,

• available in A4 and A5 sizes,

• produced in 10 colours.

A4 4R wąski -
A4 4R szeroki -

A5 4R wąski -
A5 4R szeroki -

A4 2R wąski -
A4 2R szeroki -

A5 2R wąski -
A5 2R szeroki -

OZ-10-02

OZ-10-09 

OZ-04-02

OZ-04-09

OZ-23-02

OZ-23-09 

OZ-21-02

OZ-21-09

OZ-10-01

OZ-10-08 

OZ-04-01

OZ-04-08

OZ-23-01

OZ-23-08 

OZ-21-01

OZ-21-08

OZ-10-03

OZ-10-10 

OZ-04-03

OZ-04-10

OZ-23-03

OZ-23-10 

OZ-21-03

OZ-21-10

OZ-10-05

OZ-10-12 

OZ-04-05

OZ-04-12

OZ-23-05

OZ-23-12 

OZ-21-05

OZ-21-12

OZ-10-06

OZ-10-13 

OZ-04-06

OZ-04-13

OZ-23-06

OZ-23-13 

OZ-21-06

OZ-21-13

na zamówienie 

on request

na zamówienie 

on request

na zamówienie 

on request

na zamówienie 

on request

na zamówienie 

on request

na zamówienie 

on request

OZ-10-07

OZ-10-14 

OZ-04-07

OZ-04-14

OZ-23-07

OZ-23-14 

OZ-21-07

OZ-21-14

OZ-10-04

OZ-10-11 

OZ-04-04

OZ-04-11

OZ-23-04

OZ-23-11 

OZ-21-04

OZ-21-11

czerwony

red

czarny

black

bordo

deep red

granat

navy blue

siwy

grey

niebieski

blue

żółty

yellow

jasna zieleń

light green

biały

white

ciemna zieleń

dark green

czerwony

red

czarny

black

bordo

deep red

granat

navy blue

siwy

grey

niebieski

blue

żółty

yellow

jasna zieleń

light green

biały

white

ciemna zieleń

dark green

• folia PVC kolorowa,

• zamek 4 Ringi typ R,

• grzbiet: 1,8 cm lub na zamówienie 3 cm,

• format A4 i A5,

• występuje w 10 kolorach.

• made of high quality coloured PVC,

• stiff ened with cardboard,

• equipped with an R type 4-ring binder clip,

• the spine is 1.8cm wide, a 3cm wide version is also available on request,

• available in A4 and A5 sizes,

• produced in 10 colours.

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)
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SEGREGATOR PANORAMA 4 RINGI              
“PANORAMA” – A 4-RING VIEWBINDER

SEGREGATOR PANORAMA 2 RINGI
“PANORAMA” – A 2-RING VIEWBINDER 

• folia PVC kolorowa,

• przezroczyste kieszenie na przedniej okładce i grzbiecie,

• zamek 4 Ringi,

• w kształcie D grzbiet: 4 cm; 4,5 cm; 5,5 cm; 6,5 cm; 8,5 cm,

• w kształcie R grzbiet: 1,8 cm; 2,5 cm,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach. 

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• features transparent pockets on the front cover and on the spine, ideal for 

placing advertising materials,

• equipped with a 4-ring binder clip,

• R type spine has a width of 1.8cm and 2.5cm,

• D type spine available with a width of 4.0cm, 4.5cm, 5.5cm, 6.5cm

and 8.5cm,

• available in A4 size only,

• produced in 10 colours.

• folia PVC kolorowa,

• przezroczyste kieszenie na przedniej okładce i grzbiecie,

• zamek 2 Ringi,

• w kształcie D grzbiet: 4 cm; 4,5 cm; 5,5 cm; 6,5 cm,

• w kształcie R grzbiet: 1,8 cm; 2,5 cm,

• zamek dźwignia : 8,5 cm,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• features transparent pockets on the front cover and on the spine, ideal for 

placing advertising materials,

• equipped with a 2-ring binder clip,

• R type spine has a width of 1.8cm and 2.5cm,

• D type has a spine width of 4.0cm, 4.5cm, 5.5cm, 6.5cm and a lever 

mechanism of 8.5cm,

• available in A4 size only,

• produced in 10 colours.

szt./pcs

czerwony

red

czarny

black

bordo

deep red

granat

navy blue

siwy

grey

niebieski

blue

żółty

yellow

jasna zieleń

light green

biały

white

ciemna zieleń

dark green

1,8 cm/R-13 -
2,5 cm/R-16 -

4,0 cm/D-25 -
4,5 cm/D-35 -
5,5 cm/D-40 -
6,5 cm/D-52 -
8,5 cm/D-65 -

Szerokość
grzbietu
/ zamek

spine width
/ ring
binder

SE-43-01

SE-44-01

SE-45-01

SE-47-01

SE-48-01

SE-49-01

SE-50-01

SE-43-02

SE-44-02

SE-45-02

SE-47-02

SE-48-02

SE-49-02

SE-50-02

SE-43-03

SE-44-03

SE-45-03

SE-47-03

SE-48-03

SE-49-03

SE-50-03

SE-43-04

SE-44-04

SE-45-04

SE-47-04

SE-48-04

SE-49-04

SE-50-04

SE-43-05

SE-44-05

SE-45-05

SE-47-05

SE-48-05

SE-49-05

SE-50-05

SE-43-06

SE-44-06

SE-45-06

SE-47-06

SE-48-06

SE-49-06

SE-50-06

SE-43-07

SE-44-07

SE-45-07

SE-47-07

SE-48-07

SE-49-07

SE-50-07

SE-43-08

SE-44-08

SE-45-08

SE-47-08

SE-48-08

SE-49-08

SE-50-08

SE-43-09

SE-44-09

SE-45-09

SE-47-09

SE-48-09

SE-49-09

SE-50-09

SE-43-10

SE-44-10

SE-45-10

SE-47-10

SE-48-10

SE-49-10

SE-50-10

60

50

30

25

22

18

15

szt./pcs

czerwony

red

czarny

black

bordo

deep red

granat

navy blue

siwy

grey

niebieski

blue

żółty

yellow

jasna zieleń

light green

biały

white

ciemna zieleń

dark green

1,8 cm/R-13 -
2,5 cm/R-16 -

4,0 cm/D-25 -
4,5 cm/D-35 -
5,5 cm/D-40 -
6,5 cm/D-52 -
8,5 cm/D-65 -

Szerokość
grzbietu
/ zamek

spine width
/ ring
binder

SR-43-01

SR-44-01

SR-45-01

SR-47-01

SR-48-01

SR-49-01

SR-50-01

SR-43-02

SR-44-02

SR-45-02

SR-47-02

SR-48-02

SR-49-02

SR-50-02

SR-43-03

SR-44-03

SR-45-03

SR-47-03

SR-48-03

SR-49-03

SR-50-03

SR-43-04

SR-44-04

SR-45-04

SR-47-04

SR-48-04

SR-49-04

SR-50-04

SR-43-05

SR-44-05

SR-45-05

SR-47-05

SR-48-05

SR-49-05

SR-50-05

SR-43-06

SR-44-06

SR-45-06

SR-47-06

SR-48-06

SR-49-06

SR-50-06

SR-43-07

SR-44-07

SR-45-07

SR-47-07

SR-48-07

SR-49-07

SR-50-07

SR-43-08

SR-44-08

SR-45-08

SR-47-08

SR-48-08

SR-49-08

SR-50-08

SR-43-09

SR-44-09

SR-45-09

SR-47-09

SR-48-09

SR-49-09

SR-50-09

SR-43-10

SR-44-10

SR-45-10

SR-47-10

SR-48-10

SR-49-10

SR-50-10

60

50

30

25

22

18

15
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1
szt./pcs

1
szt./pcs

SEGREGATOR POZIOMY A3 
HORIZONTAL A3 FILE BINDER

SEGREGATOR PIONOWY A3
VERTICAL A3 FILE BINDER

• folia PVC kolorowa,

• kieszonka z etykietą opisową na grzbiecie,

• zamek dźwignia,

• grzbiet  7 cm,

• format A3: poziomy 31 x 47 x 7 cm,

• występuje w 5 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• features small transparent pockets on the spine, ideal for placing content 

information,

• equipped with a lever mechanism,

• spine width of 7.0cm,

• available in horizontal A3 format (31x47x7 cm),

• produced in 5 colours.

• folia PVC kolorowa,

• kieszonka z etykietą opisową na grzbiecie,

• zamek dźwignia,

• grzbiet  7 cm,

• format A3: pionowy 44 x 35 x 7 cm,

• występuje w 5 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• features small transparent pockets on the spine, ideal for placing content 

information,

• equipped with a lever mechanism,

• spine width of 7.0cm,

• available in vertical A3 format (44x35x7cm),

• produced in 5 colours.

jasna zieleń

light green

czarny

black

czerwony

red

granat

navy blue

żółty

yellow

niebieski

blue

siwy

grey

ciemna zieleń

dark green

biały

white

bordo

deep red

SE-06-01 SE-06-02 SE-06-03 SE-06-05 SE-06-07 na zamówienie

on request

na zamówienie

on request

na zamówienie

on request

na zamówienie

on request

na zamówienie

on request

jasna zieleń

light green

czarny

black

czerwony

red

granat

navy blue

żółty

yellow

niebieski

blue

siwy

grey

ciemna zieleń

dark green

biały

white

bordo

deep red

SE-05-01 SE-05-02 SE-05-03 SE-05-05 SE-05-07 na zamówienie

on request

na zamówienie

on request

na zamówienie

on request

na zamówienie

on request

na zamówienie

on request
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1
szt./pcs

1
szt./pcs

35
szt./pcs

POJEMNIKI NA CZASOPISMA              
MAGAZINE FILES FOR DOCUMENT STORAGE

SEGREGATOR PREZENTACYJNY
“PRESENTATION” RING BINDER 

• folia PVC kolorowa,

• zamek R - 4 RINGI,

• format A4,

• występuje w 2 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• equipped with a 4-ring mechanism,

• available in A4 size only,

• produced in 2 colours.

czarny

black

granat

navy blue

SE-03-01 SE-03-02

jasna zieleń

light green

czarny

black

czerwony

red

granat

navy blue

żółty

yellow

niebieski

blue

siwy

grey

bordo

deep red

biały

white

ciemna zieleń

dark green

SE-35-01

SE-36-01

SE-37-01

7 cm -
10 cm -
11 cm -

SE-35-02

SE-36-02

SE-37-02

SE-35-03

SE-36-03

SE-37-03

SE-35-04

SE-36-04

SE-37-04

SE-35-05

SE-36-05

SE-37-05

SE-35-06

SE-36-06

SE-37-06

SE-35-07

SE-36-07

SE-37-07

SE-35-08

SE-36-08

SE-37-08

SE-35-09

SE-36-09

SE-37-09

SE-35-10

SE-36-10

SE-37-10

Patrz także 

teczka prezentacyjna

w dziale TECZKI

(str. 46)

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)

• folia PVC kolorowa,

• kieszonka z etykietą opisową na grzbiecie,

• grzbiet 7, 10 i 11 cm maxi,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach,

• na zamówienie inny format lub szerokość grzbietu. 

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• features small transparent pockets on the spine, ideal for placing content 

information,

• spine width of 7, 10 and 11 cm maxi,

• available in A4 size,

• produced in 10 colours,

• any colour and spine width combination possible on request.
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1
szt./pcs

1
szt./pcs

SEGREGATOR PP A4 4 RINGI
HARDCOVER REPORT FILE WITH A 4-RING BINDER

SEGREGATOR PP A4 2 RINGI
HARDCOVER REPORT FILE WITH A 2-RING BINDER

• folia PP kolorowa pełna lub kolorowa transparentna,

• zamek 4 Ringi w kształcie R,

• grzbiet: 3,3 cm lub na zamówienie 2,7 cm,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach: 5 kolorach pełnych oraz w 5 kolorach 

transparentnych.

• made of high quality durable and fl exible PP material,

• equipped with a 4-ring mechanism,

• spine width of 3.3cm,  available with a spine width of 2.7cm on request,

• available in A4 size,

• available in 10 colours: 5 solid colours and 5 transparent colours.

• folia PP kolorowa pełna lub kolorowa transparentna,

• zamek 2 Ringi w kształcie R,

• grzbiet: 3,3 cm,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach: 5 kolorach pełnych oraz w 5 kolorach 

transparentnych.

• made of high quality durable and fl exible PP material,

• equipped with a 2-ring mechanism,

• spine width of 3,3cm,

• available in A4 size,

• available in 10 colours: 5 solid colours and 5 transparent colours.

czerwony

red

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

niebieski

blue

żółty

yellow

dymny

smokey

czarny

black

przezroczysty

transparent

biały

white

PP-01-01 PP-01-02 PP-01-03 PP-01-05 PP-01-06 PP-11-01 PP-11-02 PP-11-03 PP-11-04 PP-11-05

czerwony

red

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

niebieski

blue

żółty

yellow

dymny

smokey

czarny

black

przezroczysty

transparent

biały

white

PP-00-07 PP-00-08 PP-00-09 PP-00-10 PP-00-11 PP-00-04 PP-00-05 PP-00-06 PP-00-03 PP-00-02
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TECZKI
FOLDERS



 
  TECZKA- SEGREGATOR DO AKT OSOBOWYCH

BINDER FOR PERSONNEL DOCUMENTS 
1

szt./pcs

• folia PVC kolorowa,

• wykonana na bazie segregatora Panorama,

• zamek 2 lub 4 ringi typu D,

• grzbiet: 4 cm; 4,5 cm; 5,5 cm; 6,5 cm,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• features transparent pocket on the front cover and on the spine, ideal for placing 

advertising materials,

• equipped with a R or D type, 4-ring or 2-ring binder clip,

• available in A4 size, with a spine width of 4.0cm, 4.5cm, 5.5cm or 6.5cm,

• produced in 10 colours.

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH B+W
FOLDER FOR PERSONNEL DOCUMENTS

WITH A METAL PAPER FASTENER1
szt./pcs

bordo

deep red

ciemna zieleń

dark green

czarny

black

czerwony

red

granat

navy blue

jasna zieleń

light green

niebieski

blue

siwy

gray

żółty

yellow

  

 TD-01-01 TD-01-02 TD-01-03  TD-01-04 TD-01-05 TD-01-06 TD-01-07  TD-01-08 TD-01-09

bordo

deep red

ciemna zieleń

dark green

czarny

black

czerwony

red

granat

navy blue

jasna zieleń

light green

niebieski

blue

siwy

gray

żółty

yellow

 

 

• - folia PVC kolorowa,

• - grzbiet 3 cm,

• - w środku 3 klapki z blaszką i wąsem,

• - z wpiętym wkładem A,B,C,

• - na grzbiecie kieszeń z kartonikiem na dane personalne,

• - format A4,

• - występuje w 10 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• equipped with transparent pocket on the spine with a paper 

insert for personnel data,

• features three plastic tabs with a plate and metal paper 

fastener with a length 17.5cm,

• fi tted with ABC cardboard inserts,

• available in A4 size, with a spine width of 3.0cm,

• produced in 10 colours.

2R -

4R -

4 cm

TD-04-02
TD-04-09

4,5 cm

TD-04-03
TD-04-08

5,5 cm

TD-04-06
TD-04-04

6,5 cm

TD-04-07
TD-04-05
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  TECZKA DO AKT OSOBOWYCH 2R

FOLDER FOR PERSONNEL DOCUMENTS

WITH A 2-RING MECHANISM

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH 4R  
 FOLDER FOR PERSONNEL DOCUMENTS

WITH A 4-RING MECHANISM

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• equipped with transparent pockets on the spine with a paper insert for 

personnel data,

• equipped with a 4-ring mechanism with ABC cardboard inserts,

• available in A4 size, with a spine width of 2cm or 3cm,

• produced in 10 colours.

• folia PVC kolorowa,

• zamek 4 ringi typ R,

• grzbiet: 2 lub 3 cm,

• w środku wpięty wkład A,B,C,

• na grzbiecie kieszeń z kartonikiem na dane personalne,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach.

• folia PVC kolorowa,

• zamek 2 ringi typ R,

• grzbiet: 2 lub 3 cm,

• w środku wpięty wkład A,B,C,

• na grzbiecie kieszeń z kartonikiem na dane personalne,

• format A4,

• występuje w 10 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• equipped with transparent pockets on the spine with a paper insert for 

personnel data,

• equipped with a 2-ring mechanism with ABC cardboard inserts,

• available in A4 size, with a spine width of 2cm or 3cm,

• produced in 10 colours.

TD-03-01
TD-05-01

TD-03-02
TD-05-02

TD-03-03
TD-05-03

TD-03-04
TD-05-04

TD-03-05
TD-05-05

TD-03-06
TD-05-06

TD-03-07
TD-05-07

TD-03-08
TD-05-08

TD-03-09
TD-05-09

TD-03-10
TD-05-10

czerwony

red

jasna zieleń

light green

niebieski

blue

zółty

yellow

czarny

black

biały

white

siwy

gray

bordo

deep red

granat

navy blue

ciemna zieleń

dark green

4R/2 cm  –
 4R/3 cm  –

1
szt./pcs

1
szt./pcs

TD-12-01
TD-11-03

TD-12-02
 TD-11-05

TD-12-03
TD-11-06

TD-12-04
 TD-11-07 

TD-12-05
TD-11-02

TD-12-06
 TD-11-01

TD-12-07
TD-11-04

TD-12-08
-

TD-12-09
-

TD-12-10
-

czarny

black

granat

navy blue

jasna zieleń

light green

niebieski

blue

ciemna zieleń

dark green

bordo

deep red

czerwony

red

siwy

gray

żółty

yellow

bialy

white

2R/2 cm  –
 2R/3 cm  –

  

 

 

Patrz także skoroszyt do 

akt osobowych w dziale 

SKOROSZYTY

(str. 12)

Patrz także skoroszyt do 

akt osobowych w dziale 

SKOROSZYTY

(str. 12)
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• made of the highest quality LUX PVC fi lm coating a strong cardboard 

stiff ener,

• on the left side of the cover is a binding mechanism with 4 rings and plastic 

pockets for A4 documents,

• further 4 ring binding mechanism fi tted to the back of the folder with a 

notebook with side perforated paper,

• the right side of the cover is equipped with sprung gripping mechanism 

holding an A4 notebook in addition to a pen holder,

• secured with a strong velcro strap,

• A4 size features a small plastic pocket to place information,

• available in A4 and A5 sizes,

• produced in 5 colours.

 
TECZKA KONFERENCYJNA JULIA

“JULIA” CONFERENCE FOLDER

• folia LUX  PVC kolorowa,

• po lewej stronie okładki znajduje się 4 ringowy zamek z koszulkami na 

dokumenty,

• na grzbiecie drugi zamek z wpiętym notesem,

• na drugim 4 ringowym zamku na grzbiecie teczki wpięty jest perforowany 

notes,

• po prawej stronie jest mechanizm zaciskowy przytrzymujący notes A4 oraz 

uchwyt na długopis,

• teczka zamykana jest klapką na rzepy,

• w formacie A4 na klapce znajduje się okienko opisowe,

• format A4 i A5,

• występuje w 5 kolorach.

TECZKA KONFERENCYJNA A4
CONFERENCE FOLDER1

szt./pcs

 10
szt./pcs

• folia PVC kolorowa,

• po lewej stronie okładki znajduje się trójkątna kieszeń,

• na 4 ringowym zamku znajduje się 5 koszulek na dokumenty oraz koszulka 

na CD,

• po prawej stronie jest mechanizm zaciskowy oraz uchwyt na długopis,

• teczka zamykana jest klapką,

• format A4, na zamówienie A5,

• występuje w 10 kolorach.

• made of the high quality PVC fi lm coating a strong cardboard stiff ener,

• on the left side of the cover is a triangular pocket,

• 4 ring binding mechanism fi tted to the back of a folder complete with 5 A4 

pockets for documents and a small pocket for a CD,

• the right side of the cover is equipped with a sprung gripping mechanism and 

in addition to a pen holder,

• fi tted with a tab fi tting for securely closing the folder,

• available in A4 size, A5 size only on request,

• produced in 10 colours.

A4 –
A5 –

TE-05-01
TE-06-01

TE-05-02
TE-06-02

TE-05-03
TE-06-03

TE-05-04
TE-06-04

TE-05-05
TE-06-05

TE-05-06
TE-06-06

TE-05-07
TE-06-07

TE-05-08
TE-06-08

TE-05-09
TE-06-09   

TE-05-10
TE-06-10

niebieski

blue

granat

navy blue

czarny

black

czerwony

red

bordo

deep red

jasna zieleń

light green

ciemna zieleń

dark grey

żółty

yellow

siwy

gray

 biały

white

1
szt./pcs

 10
szt./pcs

A4 –
A5 –

TE-12-01
TE-13-01

TE-12-02
TE-13-02

TE-12-03
TE-13-03

TE-12-04
TE-13-04

TE-12-05
TE-13-05

czarny

black

granat

navy blue

zielony

green

brąz

brown

bordo

deep red
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• folia PVC, przód twardy 

przezroczysty, tył twardy kolorowy,

• wewnątrz trzy plastikowe zakładki 

zabezpieczające dokumenty przed 

wypadaniem,

• tasiemki do wiązania 

przymocowane do okładki,

• format A4,

• występuje w 9 kolorach.

• DOCUMENT PORTFOLIO

• made of high quality hard PVC, the 

front cover is transparent and the 

reverse is colored,

• inside are three fl aps to secure 

documents,

• is securely closed with ribbons 

attached to the cover,

• produced in A4 size,

• available in 9 colors.

• folia  PVC kolorowa,

• składana na trzy części,

• po lewej i prawej stronie okładki 

znajdują się różnorodne  kieszenie,

• na środku zamocowany jest 

mechanizm zaciskowy,

• format A5,

• występuje w 10 kolorach.

• made of the high quality PVC 

fi lm coating a strong cardboard 

stiff ener,

• folds out into three A5 surfaces,

• fi tted with numerous pockets and a 

spring mechanism clip designed to 

hold cards or notes,

• produced in A5 size,

• available in 10 colours, (standard 

colours are black, blue and navy 

blue,  other colours are available on 

request).

• folia LUX PVC kolorowa,

• po lewej stronie okładki znajduje 

się trójkątna kieszeń,

• po prawej stronie znajduje się 

wyrywany notes z perforacją oraz 

uchwyt na długopis,

• format A4 i A5,

• format A5 zapinany na rzep,

• występuje w 5 kolorach.

• made of the highest quality 

LUX PVC fi lm coating a strong 

cardboard stiff ener,

• on the left side of the cover is a 

triangular pocket,

• the right side of the cover is 

equipped with a notebook A4 and 

in addition to a pen holder,

• available in A4 and A5 sizes,

• A5 sized folder secured with a 

strong velcro strap,

• produced in 5 colours.

TECZKA WIĄZANA
DOCUMENT PORTFOLIO

TECZKA KIEROWCY Z KLIPEM
DRIVER’S FOLDER

NOTES KONFERENCYJNY
CONFERENCE NOTEBOOK

10/25
szt./pcs

250
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs

czarny

black

granat

navy blue

niebieski

blue

ciemna zieleń

dark grey

jasna zieleń

light green

TK-03-02 TK-03-03 TK-03-04 TK-03-05 TK-03-06

bordo

deep red

czerwony

red

TK-03-07 TK-03-08

bordo

deep red

brąz

brown

zielony

green 

granat

navy blue

czarny

black

TYP –
INDEX –

A4
NO-01

A5
NO-05

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

żółty

yellow

czarny

black

biały

white

siwy

gray

pomarańcz

orange

granat

navy blue

TW-01-01
TW-11-01

TW-01-02
TW-11-02

TW-01-03
TW-11-03

TW-01-04
TW-11-04

TW-01-05
TW-11-05

TW-01-06
TW-11-06

TW-01-07
TW-11-07

TW-01-08
TW-11-08

TW-01-09
TW-11-09

25 szt./pcs –

10 szt./pcs –

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)
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MENU
MENU FOLDER

TECZKA DO OFERT
FOLDER FOR SALES LITERATURE

TECZKA PREZENTACYJNA
“PRESENTATION” FOLDER

• folia LUX  PVC kolorowa,

• zawiera  8 lub 12 kieszenie na menu, 

trwale przymocowane do grzbietu 

okładki,

• na okładce znajduje się złoty napis 

MENU,

• występuje w 5 kolorach.

• made of the highest quality LUX 

PVC fi lm coating a cardboard 

stiff ener,

• can be adapted to the customers’ 

needs,

• features 8 or 12 plastic pockets for 

displaying menu, which are fi tted 

permanently to the back cover,

• the front cover is inscribed “Menu” 

in gold,

• available in 5 colors.

• folia LUX  PVC kolorowa,

• zawiera 12, 18 lub 24 kieszenie na 

oferty, trwale przymocowane do 

grzbietu okładki,

• na okładce znajduje się okienko 

opisowe,

• występuje w 5 kolorach.

• made of the highest quality LUX 

PVC fi lm, coating a cardboard 

stiff ener,

• features 12, 18 or 24 plastic pockets 

for displaying sales literature which 

are fi tted permanently to the back 

cover,

• on the front cover there is small 

pocket for a content description,

• A4 sized,

• available in 5 colors.

• folia  spieniona PVC kolorowa,

• zamek 4 ringi typu R,

• zawiera 10 koszulek,

• zamykana na zapinkę,

• na grzbiecie posiada rączkę,

• format A4,

• występuje w 2 kolorach.

• made of the highest quality PVC 

fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• equipped with a 4-ring mechanism,

• contains 10 pockets in A4 size,

• closed with a fi tting,

• equipped with handle on the spine,

• available in A4 size only,

• produced in 2 colors.

bordo

deep red

brąz

brown

zielony

green

granat

navy blue

czarny

black

granat

navy blue

czarny

black

TP-01-02 TP-01-03

1
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs

Patrz także segregator 

prezentacyjny w dziale 

SEGREGATORY

(str. 39)

TO-02-01 TO-02-02 TO-02-03 TO-02-04 TO-02-05
TO-03-01 TO-03-02 TO-03-03 TO-03-04 TO-03-05
TO-04-01 TO-04-02 TO-04-03 TO-04-04 TO-04-05

12 k. –
18 k. –
24 k. –

bordo

deep red

brąz

brown

zielony

green

granat

navy blue

czarny

black

ME-01-01 ME-01-02 ME-01-03 ME-01-04 ME-01-05
ME-03-01 ME-03-02 ME-03-03 ME-03-04 ME-03-05

8 k. –
12 k. –
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• folia PP kolorowa pełna lub 

kolorowa transparentna,

• grzbiet stały 2 cm,

• w środku znajdują się trzy 

zabezpieczające zakładki,

• zapinana na gumki,

• występuje w 5 kolorach pełnych i 5 

kolorach transparentnych,

• na zamówienie grzbiet 4 cm.

• made of high quality durable and 

fl exible PP material,

• spine has a width of 2cm,

• fi tted with 3 fl aps which hold the 

documents stored inside,

• has an elastic band which securely 

closes the folder on the opening 

corners,

• available in A4 size only,

• available in 10 colours: 5 full colours 

and 5 transparent colours,

• xxx

• folia PP kolorowa pełna lub 

kolorowa transparentna,

• grzbiet regulowany do 2,5 cm,

• w środku znajdują się trzy 

zabezpieczające zakładki,

• zapinana na gumki,

• występuje w 5 kolorach pełnych i 5 

kolorach transparentnych.

• made of high quality durable and 

fl exible PP material,

• spine can expand to up to 2cm,

• fi tted with 3 fl aps which hold the 

documents stored inside,

• has an elastic band which securely 

closes the folder on the opening 

corners,

• available in A4 size only,

• available in 10 colours: 5 full colours 

and 5 transparent colours.

• folia PP kolorowa pełna lub 

kolorowa transparentna,

• grzbiet płaski,

• w środku znajdują się trzy 

zabezpieczające zakładki ,

• zapinana na gumki,

• występuje w 5 kolorach pełnych i 5 

kolorach transparentnych.

• made of high quality durable and 

fl exible PP material,

• the spine is fl at,

• fi tted with 3 fl aps to hold 

documents stored inside,

• has an elastic band which securely 

closes the folder on the opening 

corners,

• available in A4 size only,

• available in 10 colours: 5 full colours 

and 5 transparent colours.

TECZKA Z GUMKĄ PUDŁO
BOXED DOCUMENT PORTFOLIO WITH ELASTIC BAND

TECZKA Z GUMKĄ SZEROKA
BROAD DOCUMENT PORTFOLIO WITH ELASTIC BAND

TECZKA Z GUMKĄ WĄSKA
NARROW DOCUMENT PORTFOLIO

WITH ELASTIC BAND

1
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs

czerwony

red

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

niebieski

blue

żółty

yellow

dymny

smokey

czarny

black

przezroczysty

transparent

biały

white

TG-01-01 TG-01-03 TG-01-04 TG-01-05 TG-01-06 TG-11-01 TG-11-02 TG-11-03 TG-11-04 TG-11-05

czerwony

red

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

niebieski

blue

żółty

yellow

dymny

smokey

czarny

black

przezroczysty

transparent

biały

white

TG-02-01 TG-02-03 TG-02-04 TG-02-05 TG-02-06 TG-12-01 TG-12-02 TG-12-03 TG-12-04 TG-12-05

czerwony

red

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

niebieski

blue

żółty

yellow

dymny

smokey

czarny

black

przezroczysty

transparent

biały

white

TG-03-01 TG-03-03 TG-03-04 TG-03-05 TG-03-06 TG-13-01 TG-13-02 TG-13-03 TG-13-04 TG-13-05
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   TECZKA KOPERTA

TRANSPARENT DOCUMENT FOLDER 

• folia PVC transparentna,

• grzbiet płaski,

• zapinana na nap,

• format A4 i A5,

• występuje w 2 kolorach transparentnych: przezroczysta i niebieska.

• made   of high quality transparent PVC fi lm,

• features a fl at spine,

• the side tab is envelope shaped,

• securely closed with a plastic popper,

• available in both A4 and A5 format,

• transparent folders are available with either a cream or blue tint.

  TECZKA KOPERTA ZAWIESZANA
 TRANSPARENT DOCUMENT FOLDER

WITH A PERFORATION

• folia PVC transparentna,

• boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora z dowolnym 

ringiem,

• grzbiet płaski,

• zapinana na nap,

• format A4 i A5,

• występuje w 2 kolorach transparentnych: przezroczysta i niebieska.

• made   of high quality transparent PVC fi lm,

• features a fl at spine,

• available with a perforation to enable the folder to be held within a ring 

binder,

• the side tab is envelope shaped,

• securely closed with a plastic popper,

• available in both A4 and A5 format,

• transparent folders are available with either a cream or blue tint.

A4 -
A5 -

TP-12-03
TP-12-12

niebieska
blue

TP-12-05
TP-12-11

przezroczysta
cream

TP-11-01
TP-11-11

przezroczysta
cream

A4 -
A5 -

TP-11-02
TP-11-12

niebieska
blue

5
szt./pcs

50
szt./pcs

5
szt./pcs

50
szt./pcs

48



GALANTERIA
OFFICE ACCESSORIES



1
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs

granat

navy blue

czarny

black 

bordo

deep red

ciemna zieleń

dark green

czerwony

red

czerwony

red

zielony

green

niebieski

blue

niebieski

blue

żółty

yellow

dymny

smokey

czarny

black

przezroczysty

transparent

biały

white

ET-16 ET-16 ET-16 ET-16 ET-16 ET-17 ET-17 ET-17 ET-17 ET-17

• folia biała lub czarna PVC 

w kolekcji Secret, 

środek folia zamszowa

• wyposażone w 2 ringowy zamek 

umożliwiający wpięcie koszulek 

na pendrive’a

• available in the SECRET collection 

in 2 variants: black and black- 

white –  the inside is fi nished in a 

protective suede foil

• equipped with a 2-ring fi tting that 

contains pockets for pendrives

ETUI NA 6 PENDRIVE’ÓW 
WALLET FOR 6 PENDRIVES

KLASER NA CD PP
CD COVER

KLASER NA CD
FLAP-CLOSED CD RING BINDER

• folia spieniana PVC kolorowa,

• wyposażony w 2 ringowy zamek umożliwiający wpięcie koszulek na CD,

• zapinany na rzep,

• występuje w dwóch szerokościach grzbietu: 2 cm – na 12 CD lub 4 cm – na 

24 CD.

• made of the highest quality PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• equipped with a 2-ring mechanism,

• contains pockets for CDs,

• features a strong velcro fastener for keeping the binder fi rmly closed,

• available in two sizes: 12 pockets with a 2cm wide spine or 24 pockets with a 

spine width of 4cm,

• available in 5 colors.

• folia PP kolorowa pełna lub kolorowa transparentna,

• wyposażony w 2 ringowy zamek umożliwiający wpięcie koszulek na CD,

• grzbiet 2 cm – na 12 CD,

• występuje w 10 kolorach: 5 kolorach pełnych oraz w 5 kolorach 

transparentnych.

• made of high quality durable and fl exible PP,

• equipped with a 2-ring mechanism,

• contains 12 pockets for CDs with a 2cm wide spine,

• available in 10 colours: 5 full colours and 5 transparent colours.

12 CD - ET-13

24 CD - ET-14

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)
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ET-23-01

biały
white

ET-23-02

czarny

black



czerwony

red

niebieski

blue

żółty

yellow

czarny

black

biały

white

FOLIA DO BINDOWNIC 
PVC COVER FOR BINDING MACHINES

PODKŁAD Z FOLIĄ
DESK MAT WITH TRANSPARENT FOIL

PODKŁAD NA BIURKO
TRANSPARENT DESK MAT

• folia PVC miękka transparentna,

• wymiary 700 mm x 520 mm,

• zaokrąglone rogi,

• wysokoprzezroczysta folia pozwala na umieszczenie pod podkładem 

przydatnych podręcznych informacji, zdjęć itp.

• produced from a high-grade thick PVC,

• dimensions: 700mm x 520mm,

• rounded corners,

• designed to fully protect a desk or any work surface from staining and 

scratching,

• made of high transparency fi lm that enables the placing of important 

documents or photos under the desk mat.

• rozmiar 38 x 58 cm,

• folia kolorowa PVC,

• spód antypoślizgowy, w środku usztywniony tekturą,

• na wierzchu dodatkowa przezroczysta folia o powierzchni przystosowanej 

pod myszkę komputerową,

• występuje w 2 kolorach: czarnym i granatowym  (inne kolory patrz dział new 

colours).

• dimensions:  380 x 580mm,

• produced of high-quality PVC fi lm,

• produced with a non-slip bottom, plus a transparent fi lm on the surface 

which additionally functions as a computer mouse, 

• designed to fully protect a desk or any work surface from staining and 

scratching,

• available in 2 colours: black and navy blue.

• folia twarda PVC,

• przezroczyste lub kolorowe,

• format A4.

• made of high quality hard PVC,

• available in either coloured or transparent fi lm,

• available in A4 size,

• available in packs of 25 or 100 pieces.

INDEX - PB-03-01

e w 2 kolorach: czarnym i granatowym  (inne kolory patrz dzi

GRANAT PB-01-01
CZARNY PB-01-02

1
szt./pcs

25 / 100
szt./pcs

1
szt./pcs
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OKŁADKI
COVER FOR DOCUMENTS



10
szt./pcs

10
szt./pcs

OKŁADKA NA DOKUMENTY
COVER FOR DOCUMENTS

OKŁADKA NA DOKUMENTY MAŁE
SMALL COVER FOR DOCUMENTS

• pakowana po 10 sztuk,

• występuje w trzech rodzajach,

• STANDARD kolor czarnyOD-04, 

• LUX kolor mix OD-04-01,

• PREMIUM kolor mix OD-04-02,

• NEW COLOURS mix KOD-04.

• the package contains 10 pcs,

• available in 4 types: STANDARD (only black color), LUX, PREMIUM, 

NEW COLOURS.

• pakowana po 10 sztuk,

• występuje w trzech rodzajach,

• STANDARD kolor mix OD-02,

• LUX kolor mix OD-02-01,

• PREMIUM kolor mix OD-02-02,

• NEW COLOURS mix KOD-02.

• the package contains 10 pcs,

• available in 4 types: STANDARD (only black color), LUX, PREMIUM,

NEW COLOURS.

Patrz także 

kolekcja NEW COLOURS 

w dziale NEW COLOURS

(str. 63-69)
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20
szt./pcs

• STANDARD kolor mix ET-05,

• NEW COLOURS mix KET-05,

• SECRET czarne ET-11-02 / biało-czarne ET-11-01.

• the ideal wallet for protecting bank cards,

• made of high quality fi  lm from our collection: SECRET,

• available in the SECRET collection in 2 variants: 

black-white and black, the inside is fi  nished 

in a protective suede foil,

• contains 6 pockets for bank cards,

• the writing surface is stiff  

ened with cardboard.

ETUI NA 6 KART MAGNETYCZNYCH 
WALLET FOR 6 CREDIT CARDS

 OKŁADKA NA KARTY MAGNETYCZNE
COVER FOR CREDIT CARDS 

10
szt./pcs

• okładka na 1 kartę magnetyczną, 

bezbarwna,

• pakowana po 20 sztuk,

• ET-06.

• okładka na 2 karty magnetyczne,

• elegancka zamszowa folia,

• czarna ET-10-02,

• biało-czarna ET-10-01.

• the ideal wallet for protecting 

bank cards,

• made of high quality fi  lm from 

our collection: SECRET,

• available in the SECRET 

collection in 2 variants: black-

white and black, the inside is fi  

nished in a protective suede foil,

• contains 2 pockets for bank 

cards,

• the writing surface is stiff  ened 

with cardboard.
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• w środku 2 kieszonki,

• NEW COLOURS mix KOD-11.

• made of the high quality PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• fold out into three A7 surfaces,

• the package contains 10 pcs.

10
szt./pcs

10
szt./pcs

10
szt./pcs

OKŁADKA NA LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
COVER FOR SCHOOL ID

OKŁADKA NA DOKUMENTY UCZNIA PIONOWE
VERTICAL COVER FOR SCHOOL DOCUMENTS

OKŁADKA NA DOKUMENTY UCZNIA
COVER FOR SCHOOL DOCUMENTS

• pakowana po 10 sztuk,

• występuje w dwóch rodzajach.

• STANDARD kolor mix OL-02; 

• LUX kolor mix OL-04,

• NEW COLOURS mix KOL-02

• made of the high quality PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• the package contains 10 pcs,

• available in 2 types: STANDARD and LUX material.

• trójdzielna,

• pakowana po 10 sztuk,

• STANDARD kolor mix OD-10,

• NEW COLOURS mix KOD-10.

• made of the high quality PVC fi lm,

• stiff ened with cardboard,

• fold out into three A7 surfaces,

• the package contains 10 pcs.
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• trójdzielna,

• pakowana po 20 sztuk.

• OK-08

• fold out into three A7 surfaces,

• the package contains 20 pcs.

• chroni dokumenty, telefony itp. przed zamoczeniem,

• pakowana indywidualnie,

• smycz w komplecie,

• STANDARD kolor mix ET-04.

• designed for protecting documents and a phone from water during traveling

 ETUI WODOODPORNE
WATERPROOF TRAVEL POCKET

OKŁADKI NA DOWÓD OSOBISTY  
COVERS FOR IDENTITY CARDS

 OKŁADKA NA DOWÓD REJESTRACYJNY
COVER FOR REGISTRATION CERTIFICATE 

10
szt./pcs

10
szt./pcs

20
szt./pcs

• TRANSPARENTNA OD-08-01

• NUBIA z dodatkową kieszonką OD-17

• made of transparent PVC material,

• the package contains 10 pcs,
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KOLEKCJA SECRET
SECRET COLLECTION
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Patrz także koszulki prestige  

 w dziale KOSZULKI (str. 20)

10
szt./pcs

ETUI NA TELEFON SECRET
WALLET FOR PHONE

ETUI NA TABLET SECRET
WALLET FOR TABLET

• wierzch z folii spienionej, chroniącej przed uderzeniami,

• wnętrze z folii zamszowej, chroniącej przez zarysowaniem,

• pasuje do większości tabletów 7” i 10”.

• produced of high quality PVC fi lm from our collection: SECRET, 

• a stylish and trendy tablet wallet, 

• available in two versions: black and white-black, 

• modern graphics are printed on the outside of the wallet,

• the inside is fi nished in a special protective suede foil, 

• available in two dimensions: 130 x 195 mm – for a 7” tablet or 180 x 265 mm 

– for a 10” tablet.

• wierzch z folii spienionej, chroniącej przed uderzeniami

• wnętrze z folii zamszowej, chroniącej przez zarysowaniem,

• występuje w rozmiarach 80x135 mm i 90x145 mm.

• produced of high quality PVC fi lm from our collection: SECRET, 

• a stylish and trendy phone wallet, 

• available in two versions: black and white-black, 

• modern graphics are printed on the outside of the wallet,

• the inside is fi nished in a special protective suede foil, 

• available in two dimensions: 80x135 or 90x145.

1
szt./pcs

1
szt./pcs
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ET-01-01
ET-02-01

ET-08-01
ET-09-01

biały
white

biały
white

7” -
10” -

80x135 mm -
90x145 mm -

ET-01-02
ET-02-02

ET-08-02
ET-09-02

czarny
black

czarny
black



OKŁADKA NA 2 KARTY MAGNETYCZNE SECRET
COVER FOR 2 CREDIT CARDS

ETUI NA 6 KART SECRET
WALLET FOR 6 CREDIT CARDS

KLASER NA 6 PENDRIVE’ÓW
WALLET FOR 6 PENDRIVES

• wierzch folia gładka,

• środek folia zamszowa,

• w środku koszulki na 6 kart.

• the ideal wallet for protecting bank cards,

• made of high quality fi lm from our collection: SECRET,

• available in the SECRET collection in 2 variants: black-white and black, the 

inside is fi nished in a protective suede foil,

• contains 6 pockets for bank cards,

• the writing surface is stiff ened with cardboard.

• wierzch folia gładka,

• środek folia zamszowa.

• the ideal wallet for protecting bank cards,

• made of high quality fi lm from our collection: SECRET,

• available in the SECRET collection in 2 variants: black-white and black, the 

inside is fi nished in a protective suede foil,

• contains 2 pockets for bank cards,

• the writing surface is stiff ened with cardboard.

• mechanizm 2-ringowy, 

• w środku 2 koszulki, każda na 3 pendrive’y,

• wierzch folia gładka, środek zamszowa.

• produced of high quality PVC fi lm from our collection: SECRET,

• available in 2 variants: black-white or black, the inside is fi nished in a 

protective suede foil,

• equipped with 2-ring fi tting that contains pockets for pendrives.

1
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs

61

ET-23-01

ET-11-01

ET-10-01

biały
white

biały
white

biały
white

ET-23-02

ET-11-02

ET-10-02

czarny
black

czarny
black

czarny
black
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NEW COLOURS
NEW COLOURS

63



 
  KLIP DESKA A4 I A5

CLIPBOARD
1

szt./pcs

• folia PVC kolorowa,

• środek usztywniony tekturą,

• sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymania kartek papieru,

• format A4 i A5,

• występuje w 6 kolorach.

• made of high quality coloured PVC,

• writing surface stiff  ened with cardboard,

• equipped with a robust clip mechanism that prevents papers from slipping,

• available in sizes A4 and A5,

• available in 6 colours.

KLIP TECZKA A4 I A5
A4 AND A5 CLIPBOARD FOLDER1

szt./pcs

A5 -

A4 -

KKL-00-01
KKL-01-01

KKL-00-02
KKL-01-02

KKL-00-03
KKL-01-03

KKL-00-04
KKL-01-04

KKL-00-05
KKL-01-05

KKL-00-06
KKL-01-06

silver grass pink orange violet sky

A5 -

A4 -

KKL-03-01
KKL-04-01

KKL-03-02
KKL-04-02

KKL-03-03
KKL-04-03

KKL-03-04
KKL-04-04

KKL-03-05
KKL-04-05

KKL-03-06
KKL-04-06

silver grass pink orange violet sky

• folia PVC kolorowa,

• środek usztywniony tekturą,

• sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymania kartek papieru,

• kieszeń na wewnętrznej stronie okładki i uchwyt na długopis,

• format A4, A5,

• występuje w 6 kolorach.

• made of high quality coloured PVC,

• writing surface stiff  ened with cardboard,

• equipped with a robust clip mechanism that prevents paper from slipping,

• features a pocket on the inside cover and with a pen/pencil holder,

• available in sizes A4 and A5,

• available in 6 colours.
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  POJEMNIKI NA CZASOPISMA

MAGAZINE FILES FOR DOCUMENT STORAGE

SEGREGATOR A4 I A5 
 A4 I A5 FILE BINDER

• folia PVC kolorowa,

• zamek 2 lub 4 ringi, typu R,

• grzbiet 1,8 lub 3 cm,

• format A4 i A5,

• występuje w 6 kolorach.

• made of high quality coloured PVC, stiffened with cardboard,

• equipped with an R type 2- or 4-ring binder clip,

• the spine is 1.8cm or 3.0cm wide

• available in A4 and A5 sizes,

• produced in 6 colours.

• folia PVC kolorowa,

• kieszonka z etykietą opisową na grzbiecie,

• grzbiet 7 i 10 cm,

• format A4,

• występuje w 6 kolorach.

• made of high quality coloured PVC fi vlm,

• stiff  ened with cardboard,

• features small transparent pockets on the spine, ideal for placing content 

information,

• spine width of 7 and 10,

• produced in 6 colours.

1
szt./pcs

1
szt./pcs

7 cm -

10 cm -

KSL-35-01
KSL-36-01

KSL-35-02
KSL-36-02

KSL-35-03
KSL-36-03

KSL-35-04
KSL-36-04

KSL-35-05
KSL-36-05

KSL-35-06
KSL-36-06

silver grass pink orange violet sky

A5 2cm / 2R -

A5 2cm / 4R -

A5 3cm / 2R -

A5 3cm / 4R -

A4 2cm / 2R -

A4 2cm / 4R -

A4 3cm / 2R -

A4 3cm / 4R -

KOZ-06-01
KOZ-04-01
KOZ-07-01
KOZ-05-01
KOZ-23-01
KOZ-10-01
KOZ-24-01
KOZ-11-01

KOZ-06-02
KOZ-04-02
KOZ-07-02
KOZ-05-02
KOZ-23-02
KOZ-10-02
KOZ-24-02
KOZ-11-02

KOZ-06-03
KOZ-04-03
KOZ-07-03
KOZ-05-03
KOZ-23-03
KOZ-10-03
KOZ-24-03
KOZ-11-03

KOZ-06-04
KOZ-04-04
KOZ-07-04
KOZ-05-04
KOZ-23-04
KOZ-10-04
KOZ-24-04
KOZ-11-04

KOZ-06-05
KOZ-04-05
KOZ-07-05
KOZ-05-05
KOZ-23-05
KOZ-10-05
KOZ-24-05
KOZ-11-05

KOZ-06-06
KOZ-04-06
KOZ-07-06
KOZ-05-06
KOZ-23-06
KOZ-10-06
KOZ-24-06
KOZ-11-06

silver grass pink orange violet sky

65



 
WIZYTOWNIKI

BUSINESS CARD WALLETS
1

szt./pcs

• folia PVC kolorowa,

• mieszczą 200, 96, 60, 48 lub 20 wizytówek,

• na własne wizytówki mieści do kilkunastu sztuk,

• występują w 6 kolorach.

• made of high quality coloured PVC film, stiffened with a cardboard insert,

• contains pockets for 200, 96, 60, 48 or 20 business cards,

• WALLET FOR OWN CARDS designed for holding a small number of your 

own business cards,

• available in 6 colours.

PODKŁAD NA BIURKO
DESK MAT WITH TRANSPARENT FOIL1

szt./pcs

• rozmiar 38 x 58 cm,

• folia kolorowa PVC,

• spód antypoślizgowy, w środku usztywniony tekturą,

• na wierzchu dodatkowa przezroczysta folia o powierzchni przystosowanej 

pod myszkę komputerową,

• występuje w 2 kolorach: czarnym i granatowym

• dimensions:  380 x 580mm,

• produced of high-quality PVC fi lm,

• produced with a non-slip bottom, plus a transparent fi lm on the surface 

which additionally functions as a computer mouse, 

• designed to fully protect a desk or any work surface from staining and 

scratching,

• available in 6 colours.

20 -

48 -

60 -

96 -

200 -

NA WŁASNE - 

KWI-03-01
KWI-11-01
KWI-13-01
KWI-04-01
KWI-01-01
KWI-05-01

KWI-03-02
KWI-11-02
KWI-13-02
KWI-04-02
KWI-01-02
KWI-05-02

KWI-03-03
KWI-11-03
KWI-13-03
KWI-04-03
KWI-01-03
KWI-05-03

KWI-03-04
KWI-11-04
KWI-13-04
KWI-04-04
KWI-01-04
KWI-05-04

KWI-03-05
KWI-11-05
KWI-13-05
KWI-04-05
KWI-01-05
KWI-05-05

KWI-03-06
KWI-11-06
KWI-13-06
KWI-04-06
KWI-01-06
KWI-05-06

silver grass pink orange violet sky

KPB-01-01 KPB-01-02 KPB-01-03 KPB-01-04 KPB-01-05 KPB-01-06

silver grass pink orange violet sky
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MINI -

KONFERENCYJNY - 

SKOROSZYT ZAWIESZANY
HARD FILE FOLDER WITH SIDE PERFORATION

SEGREGATOR NA 20 CD
FILE BINDER FOR 20 CD

NOTESY
NOTEBOOKS

• folia PVC kolorowa,

• format A5 z wymiennym notesem, zamykany na rzep,

• format zbliżony do A6 z wymiennym notesem,

• występują w 6 kolorach.

• made of the highest quality PVC film, stiffened with cardboard,

• A5 sized folder is equipped with a notebook and with a strong velcro strap,

• A6 sized folder is equipped with a notebook,

• available in 6 colours.

• folia PVC kolorowa,

• wyposażony w 2 ringowy zamek mieszczący 20 koszulek na płyty CD,

• występują w 6 kolorach.

• made of the highest quality PVC film, stiffened with cardboard,

• equipped with a 2-ring mechanism, that contains 20 pockets for CDs,

• available in 6 colours.

• folia PVC, przód twardy przezroczysty, 

tył bardzo twardy popielaty 250 mic.

• boczna kolorowa perforacja, 

wzmocniona grubszą folią 

umożliwiająca wpięcie do 

segregatora z dowolnym 

ringiem.

• 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.

• made of high-quality, durable hard PVC with a thickness of 

250mic., the front cover is transparent and the reverse is grey. 

• the spine is fi nished in new, bright colours from our collection: 

NEW COLOURS and is prepared with punched slots in order to fi t 

into most binders, 

• fi tted with a plate and a 16,5cm long metal paper fastener, 

enabling the easy fi xing of documents up to 2cm,

• equipped with a retractable paper label,

• features holes on both sides of the fi le for easily removal of the 

label,

• the corners of the cover of the A4 sized version are rounded,

• available in 6 colours from our collection: NEW COLOURS,

KSH-01-01 KSH-01-02 KSH-01-03 KSH-01-04 KSH-01-05 KSH-01-06

silver grass pink orange violet sky

KCD-01-01 KCD-01-02 KCD-01-03 KCD-01-04 KCD-01-05 KCD-01-06

silver grass pink orange violet sky

KNO-01-01
KNO-05-01

KNO-01-02
KNO-05-02

KNO-01-03
KNO-05-03

KNO-01-04
KNO-05-04

KNO-01-05
KNO-05-05

KNO-01-06
KNO-05-06

silver grass pink orange violet sky

1
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs
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1
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs

• folia PVC kolorowa,

• w środku kieszonki na karty magnetyczne,

• występują w 6 kolorach.

• made of the highest quality PVC film, stiffened with cardboard,

• contains 6 pockets for bank cards,

• available in 6 colours.

ETUI NA 6 KART MAGNETYCZNYCH
WALLET FOR 6 CREDIT CARDS

OKŁADKA NA DOKUMENTY MAŁE
SMALL COVER FOR DOCUMENTS

OKŁADKA NA DOKUMENTY
COVER FOR DOCUMENTS

• folia PVC kolorowa,

• w środku kieszonki na małe i duże dokumenty,

• występują w 6 kolorach.

• made of the highest quality PVC film, stiffened with cardboard,

• contains pockets for small and big documents,

• available in 6 colours.

• folia PVC kolorowa,

• w środku kieszonki na małe dokumenty,

• występują w 6 kolorach.

• made of the highest quality PVC film, stiffened with cardboard,

• contains pockets for small documents,

• available in 6 colours.

KOD-04-01 KOD-04-02 KOD-04-03 KOD-04-04 KOD-04-05 KOD-04-06

silver grass pink orange violet sky

KOD-02-01 KOD-02-02 KOD-02-03 KOD-02-04 KOD-02-05 KOD-02-06

silver grass pink orange violet sky

KET-05-01 KET-05-02 KET-05-03 KET-05-04 KET-05-05 KET-05-06

silver grass pink orange violet sky
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OKŁADKA NA LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ
COVER FOR SCHOOL ID

OKŁADKA NA DOKUMENTY UCZNIA PIONOWE
VERTICAL COVER FOR SCHOOL DOCUMENTS

OKŁADKA NA DOKUMENTY UCZNIA
COVER FOR SCHOOL DOCUMENTS

• folia PVC kolorowa,

• trójdzielna,

• występują w 6 kolorach.

• made of the high quality PVC fi lm,

• stiff  ened with cardboard,

• fold out into three A7 surfaces,

• available in 6 colours.

• folia PVC kolorowa,

• w środku 2 kieszonki,

• pionowa,

• występują w 6 kolorach.

• made of the high quality PVC fi lm,

• stiff  ened with cardboard,

• fold out into three A7 surfaces,

• available in 6 colours.

KOD-10-01 KOD-10-02 KOD-10-03 KOD-10-04 KOD-10-05 KOD-10-06

silver grass pink orange violet sky

KOD-11-01 KOD-11-02 KOD-11-03 KOD-11-04 KOD-11-05 KOD-11-06

silver grass pink orange violet sky

KOL-02-01 KOL-02-02 KOL-02-03 KOL-02-04 KOL-02-05 KOL-02-06

silver grass pink orange violet sky

• folia PVC kolorowa,

• dwudzielna,

• występują w 6 kolorach.

• made of the high quality PVC film,

• stiff ened with cardboard,

• available in 6 colours.

1
szt./pcs

1
szt./pcs

1
szt./pcs
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TECZKI / FOLDERS 

TECZKA - segregator do akt osobowych / BINDER FOR PERSONNEL DOCUMENTS 

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH B+W / FOLDER FOR PERSONNEL DOCUMENTS WITH A METAL PAPER 

FASTENER

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH 2R / FOLDER FOR PERSONNEL DOCUMENTS WITH A 2-RING 

MECHANISM

TECZKA DO AKT OSOBOWYCH 4R / FOLDER FOR PERSONNEL DOCUMENTS WITH A 4-RING 

MECHANISM

TECZKA KONFERENCYJNA JULIA / JULIA CONFERENCE FOLDER

TECZKA KONFERENCYJNA A4 / CONFERENCE FOLDER 

NOTES KONFERENCYJNY / CONFERENCE NOTEBOOK

TECZKA KIEROWCY Z KLIPEM / DRIVER’S FOLDER 

TECZKA WIĄZANA / DOCUMENT PORTFOLIO 

TECZKA PREZENTACYJNA / PRESENTATION FOLDER 

TECZKA DO OFERT / FOLDER FOR SALES LITERATURE 

MENU / MENU FOLDER 

TECZKA Z GUMKĄ WĄSKA / NARROW DOCUMENT PORTFOLIO WITH ELASTIC BAND 

TECZKA Z GUMKĄ SZEROKA / BROAD DOCUMENT PORTFOLIO WITH ELASTIC BAND 

TECZKA Z GUMKĄ PUDŁO / BOXED DOCUMENT PORTFOLIO WITH ELASTIC BAND 

TECZKA KOPERTA / TRANSPARENT DOCUMENT FOLDER 

TECZKA KOPERTA ZAWIESZANA / TRANSPARENT DOCUMENT FOLDER WITH A PERFORATION

GALANTERIA / OFFICE ACCESSORIES

KLASER NA CD / FLAP-CLOSED CD RING BINDER

KLASER NA CD PP / CD COVER

ETUI NA 6 PENDRIVE’ÓW / WALLET FOR 6 PENDRIVES

PODKŁAD NA BIURKO / TRANSPARENT DESK MAT

PODKŁAD Z FOLIĄ / DESK MAT WITH TRANSPARENT FOIL

FOLIA DO BINDOWNIC / PVC COVER FOR BINDING MACHINES

OKŁADKI / COVER FOR DOCUMENTS

OKŁADKA NA DOKUMENTY / COVER FOR DOCUMENTS

OKŁADKA NA DOKUMENTY MAŁE / SMALL COVER FOR DOCUMENTS

OKŁADKA NA KARTY MAGNETYCZNĄ / COVER FOR CREDIT CARDS

ETUI NA 6 KART MAGNETYCZNYCH / WALLET FOR 6 CREDIT CARDS

OKŁADKA NA DOKUEMNTY UCZNIA / COVER FOR SCHOOL DOCUMENTS

OKŁADKA NA DOKUEMNTY UCZNIA PIONOWE / VERTICAL COVER FOR SCHOOL DOCUMENTS

OKŁADKA NA LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ / COVER FOR SCHOOL ID 

OKŁADKA NA DOWÓD REJESTRACYJNY / COVER FOR REGISTRATION CERTIFICATE 

OKŁADKI NA DOWÓD OSOBISTY / COVERS FOR IDENTITY CARDS 

ETUI WODOODPORNE / WATERPROOF TRAVEL POCKET 

KOLEKCJA SECRET / SECRET COLLECTION

ETUI NA TABLET SECRET / WALLET FOR TABLET

ETUI NA TELEFON SECRET / WALLET FOR PHONE

KLASER NA 6 PENDRIVE’ÓW / WALLET FOR 6 PENDRIVES

ETUI NA 6 KART SECRET / WALLET FOR 6 CREDIT CARDS

OKŁADKA NA 2 KARTY MAGNETYCZNE SECRET / COVER FOR 2 CREDIT CARDS

KOLEKCJA NEW COLOURS / NEW COLOURS COLLECTION

KLIP DESKA A4 I A5 / CLIPBOARD

KLIP TECZKA A4 I A5 / A4 AND A5 CLIPBOARD FOLDER

POJEMNIKI NA CZASOPISMA / MAGAZINE FILES FOR DOCUMENT STORAGE

SEGREGATOR A4 I A5 / A4 I A5 FILE BINDER

WIZYTOWNIKI / BUSINESS CARD WALLETS

PODKŁAD NA BIURKO / DESK MAT WITH TRANSPARENT FOIL

NOTESY / NOTEBOOKS

SEGREGATOR NA 20 CD / FILE BINDER FOR 20 CD

SKOROSZYT ZAWIESZANY / HARD FILE FOLDER WITH SIDE PERFORATION 

OKŁADKA NA DOKUMENTY / COVER FOR DOCUMENTS

OKŁADKA NA DOKUMENTY MAŁE / SMALL COVER FOR DOCUMENTS 

ETUI NA 6 KART MAGNETYCZNYCH / WALLET FOR 6 CREDIT CARDS

OKŁADKA NA DOKUMENTY UCZNIA / COVER FOR SCHOOL DOCUMENTS

OKŁADKA NA DOKUMENTY UCZNIA PIONOWE / VERTICAL COVER FOR SCHOOL DOCUMENTS

OKŁADKA NA LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ / COVER FOR SCHOOL ID
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