
LP. ARTYKUŁ ARTYKUŁ JEDNOSTKA
ILOŚĆ 
SZTUK

CENA 
JEDNOSTKOWA 

NETTO

CENA 
CAŁKOWITA 

NETTO
VAT

KWOTA 
VAT

WARTOŚĆ 
OGÓŁEM 
BRUTTO         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Blok
blok do tablic typu Flipchart wymiary: 
szerokość 65 cm, wysokość 85 cm, papier 
80g/m2, gładki, 50 kart

sztuka 10

2. Cienkopis
cienkopis kulkowy żelowy  z gumowym 
uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 
0,5 mm - kolor tuszu niebieski

sztuka 150

3. Cienkopis
cienkopis kulkowy żelowy  z gumowym 
uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 
0,5 mm - kolor tuszu czarny

sztuka 190

4. Cienkopis
cienkopis kulkowy żelowy  z gumowym 
uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 
0,5 mm - kolor tuszu zielony

sztuka 10

5. Cienkopis
cienkopis kulkowy żelowy  z gumowym 
uchwytem oraz metalowym klipem, końcówka 
0,5 mm - kolor tuszu czerwony

sztuka 65

6. Cienkopis
cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną 
metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, 
tusz na bazie wody, czarny

sztuka 195

7. Cienkopis
cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną 
metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, 
tusz na bazie wody, czerwony

sztuka 125

8. Cienkopis
cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną 
metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, 
tusz na bazie wody, zielony

sztuka 100

9. Cienkopis
cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną 
metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, 
tusz na bazie wody, niebieski

sztuka 120

10. Cienkopis
cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną 
metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, 
tusz na bazie wody, ciemny br ązowy

sztuka 65

11. Cienkopis
cienkopis z cienką końcówką, wzmocnioną 
metalową obudową, grubość linii 0,4 mm, 
tusz na bazie wody, fioletowy

sztuka 75

12. Długopis
długopis jednorazowy, grubość końcówki 1 
mm, wkład niebieski

sztuka 100

13. Długopis
długopis jednorazowy, grubość końcówki 1 
mm, wkład czarny

sztuka 200

14. Dziurkacz

dziurkacz biurowy z metalową podstawką 
posiadający ergonomiczny uchwyt, 
umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy 
dziurkowaniu, precyzyjny ogranicznik formatu 
z okienkiem do jego podglądu, dziurkujący do 
30 kartek, rozstaw dziurek 80 mm

sztuka 8

15. Etykiety
etykiety białe samoprzylepne A4 105x148 mm 
„4”  (op./100 arkuszy)

opakowanie 2

16. Etykiety
etykiety białe samoprzylepne A4 105x48 mm 
„12”  (op./100 arkuszy)

opakowanie 2

17. Etykiety
etykiety białe samoprzylepne A4 20x105 mm 
„30”  (op./100 arkuszy)

opakowanie 2

18. Etykiety
etykiety białe samoprzylepne A4 52,5x29,6 
mm „40”  (op./500 arkuszy)

opakowanie 101

19. Etykiety
etykiety białe samoprzylepne A4 38x21,2 mm 
„65”  (op./100 arkuszy)

opakowanie 2

20. Etykiety
etykiety samoprzylepne 40 mm „kółka” 
(op./100 arkuszy) kolor różowy

opakowanie 10

21. Etykiety
etykiety samoprzylepne 40 mm „kółka” 
(op./100 arkuszy) kolor zielony

opakowanie 10

22. Etykiety
etykiety samoprzylepne 40 mm „kółka” 
(op./100 arkuszy) kolor pomara ńczowy

opakowanie 10

23. Etykiety
etykiety samoprzylepne 60 mm „kółka” 
(op./100 arkuszy) kolor pomara ńczowy

opakowanie 2

24. Etykiety
etykiety samoprzylepne 60 mm „kółka” 
(op./100 arkuszy) kolor zielony

opakowanie 2
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25. Folia
folia do pakowania termokurczliwa 400x18 
ROLPACR

sztuka 3

26. Folia
folia do kserokopiarek i drukarek laserowych 
czarno-białych (op./100 arkuszy)

opakowanie 2

27. Folia

folia do laminowania dokumentów, 
antystatyczna, wysoki połysk, doskonała 
przejrzystość nadająca dokumentom 
estetyczny wygląd, grubość folii nie mniej niż 
2x80 mic nie więcej niż 2x125 min, format A5 
(op./100 szt.)

opakowanie 2

28. Folia

folia do laminowania dokumentów, 
antystatyczna, wysoki połysk, doskonała 
przejrzystość nadająca dokumentom 
estetyczny wygląd, grubość folii nie mniej niż 
2x80 mic nie więcej niż 2x125 min, format A4 
(op./100 szt.)

opakowanie 2

29. Folia

folia do laminowania dokumentów, 
antystatyczna, wysoki połysk, doskonała 
przejrzystość nadająca dokumentom 
estetyczny wygląd, grubość folii nie mniej niż 
2x80 mic nie więcej niż 2x125 min, format A3 
(op./100 szt.)

opakowanie 2

30.
Grzbiet do 

bindowania

plastikowy grzbiet do bindowania, kolor 
niebieski, średnica grzbietu 28mm (op./50 
szt.)

opakowanie 2

31.
Grzbiet do 

bindowania

plastikowy grzbiet do bindowania, kolor 
niebieski, średnica grzbietu 45mm (op./50 
szt.)

opakowanie 2

32. Gumka

gumka do mazania, miękka, rozmiar = 
55,5x23,5x13,5mm, wycierając ołówek nie 
narusza struktury papieru, przeznaczona do 
ścierania ołówka HB, 3B.

sztuka 60

33. Identyfikator

identyfikator z przezroczystego, sztywnego 
tworzywa, wyposażony w klips sprężynujący i 
niewielką agrafkę, wyposażony w kartonik z 
wydrukowaną ramką, format 57x90 mm

sztuka 150

34. Igła archiwalna
igła archiwalna nie krótsza niż 14 cm z dużym 
oczkiem

sztuka 6

35.
Karton 

archiwizacyjny

karton archiwizacyjny do przechowywania 
dokumentów o formacie A4, grzbiet 100 mm, 
klapa z blokadą zabezpieczającą przed 
otwarciem

sztuka 280

36.
Karton 

archiwizacyjny

karton archiwizacyjny przeznaczony do 
przechowywania dokumentów o formacie A4, 
grzbiet 155 mm, klapa z blokadą 
zabezpieczającą przed otwarciem

sztuka 120

37.
Karton 

archiwizacyjny

karton archiwizacyjny przeznaczony do 
przechowywania dokumentów o formacie A4, 
grzbiet 200 mm, klapa z blokadą 
zabezpieczającą przed otwarciem

sztuka 150

38. Klej
klej w sztyfcie 35g do klejenia papieru, 
nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący ani 
nie deformujący klejonej warstwy

sztuka 50

39. Klej
klej w płynie 40g do klejenia papieru, 
nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący ani 
nie deformujący klejonej warstwy

sztuka 50

40. Klipy

klipy do dokumentów 19 mm (op./12 szt.), 
wykonane z metalu zapewniającego dosknałą 
sprężystość, wykorzystywane do spinania 
dokumentów

opakowanie 8

41. Klipy

klipy do dokumentów 25 mm (op./12 szt.), 
wykonane z metalu zapewniającego dosknałą 
sprężystość, wykorzystywane do spinania 
dokumentów

opakowanie 8

42. Koperta
koperta biała samoprzylepna z paskiem C-6 
(op./1000 szt.)

opakowanie 6

43. Koperta
koperta aktowa biała samoprzylepna z 
paskiem B-5 (op./500 szt.)

opakowanie 70

44. Koperta
koperta aktowa biała samoprzylepna z 
paskiem C-4 (op./250 szt.)

opakowanie 81

45. Koperta
koperta bezpieczna z foli z zamknięciem 
samoklejącym 310x465 mm

sztuka 1620

46. Koperta koperty na CD 127x127 sztuka 690

47. Korektor

korektor w płynie z pędzelkiem posiadający 
doskonałe właściwości kryjące, pojemność 20 
ml, ekologiczny na bazie wody, 
bezzapachowy i odporny na światło

sztuka 70

48. Korektor
korektor w taśmie korygującej o szerokości 5 
mm i długości 14 m, możliwość kontroli 
zużycia taśmy

sztuka 40

49.
Kostka 

samoklej ąca

kostka samoklejąca, substancja klejąca 
usuwalna za pomocą wody, wymiary: 76x76 
mm, kolorowa, (op./400 kartek)

opakowanie 200

50. Koszulki koszulki groszkowe na CD do segregatora sztuka 105

51. Koszulki
koszulki zwykłe groszkowe z klapką B4 o 
wymiarze: 22x33 cm (op./10 szt.)

opakowanie 50



52. Koszulki koszulki zwykłe groszkowe A4 (op./100 szt.) opakowanie 120

53. Linijka
linijka 30 cm wykonana z przezroczystego 
polistyrenu bardzo wysokiej jakości o 
optymalnej giętkości i zaokrąglonych rogach

sztuka 45

54. Marker
marker do płyt CD , DVD z okrągłą końcówką, 
grubość linii pisania 1 mm - czarny,  o trwałym 
i niezmywalnym tuszu, o neutralnym zapachu

sztuka 75

55. Marker
marker permanentny z okrągłą końcówką, 
grubość linii pisania 2 mm - czarny, 
nierozmazujący się, wodoodporny

sztuka 70

56. Marker
marker permanentny z okrągłą końcówką, 
grubość linii pisania 2 mm - czerwony, 
nierozmazujący się, wodoodporny

sztuka 50

57. Marker
marker permanentny z okrągłą końcówką, 
grubość linii pisania 2 mm - niebieski, 
nierozmazujący się, wodoodporny

sztuka 65

58. Marker
marker permanentny z okrągłą końcówką, 
grubość linii pisania 2 mm - zielony, 
nierozmazujący się, wodoodporny

sztuka 65

59. Marker
marker permanentny z okrągłą końcówką, 
grubość linii pisania 1,55 mm - czarny, 
nierozmazujący się, wodoodporny

sztuka 10

60. Marker
marker permanentny ze ściętą końcówką, 
grubość linii pisania 1,55 mm - czarny, 
nierozmazujący się, wodoodporny

sztuka 10

61. Marker

marker permanentny do płyt CD/DVD z 
dwiema końcówkami, grubą i cienką, grubość 
linii pisania 1,55 mm - czarny, 
nierozmazujący się, wodoodporny

sztuka 10

62. Mazaki

flamastry z końcówką fibrową o grubości 1,0 
mm, tusz na bazie wody, wentylowana 
skuwka, kolor czerowny, zielony, czarny, 
niebieski (op./4 sztuki)

opakowanie 4

63. Nici nici lniane białe nabłyszczane 10 dag 125 m sztuka 3

64. Nici
nici lniane dratwa szare nabłyszczane 25 dkg 
250 m

sztuka 15

65.
Notes 

samoprzylepny

notes samoprzylepny, substancja klejąca 
usuwalna za pomocą wody, karteczki w 
żółtym kolorze o wymiarze 127x76 mm 
(op./100 kartek)

opakowanie 30

66.
Notes 

samoprzylepny

notes samoprzylepny, substancja klejąca 
usuwalna za pomocą wody, karteczki w 
żółtym kolorze o wymiarze 51x38 mm 
(op./100 kartek)

opakowanie 110

67. Nożyczki

nożyczki 16cm, wykonane z nierdzewnej, 
hartowanej stali, ergonomicznie 
wyprofilowana rękojeść z niełamliwego 
plastiku

sztuka 90

68. Nożyk

nożyk biurowy do papieru z wymiennym 
ostrzem 15 cm, posiadający przycisk 
blokujący pozycję ostrza, ergonomiczna 
obudowa

sztuka 15

69. Ołówek ołówek 3B sztuka 140
70. Papier papier A4 80g/m2 - biały  klasy B ryza 2780
71. Papier papier A4 80g/m2 - szary ryza 2
72. Papier papier A3 80g/m2 - biały klasy B ryza 465
73. Papier papier A4 160g/m2 - żółty ryza 1
74. Papier papier A4 160g/m2 - zielony ryza 1

75. Papier
papier fotograficzny błyszczący dwustronny 
do drukarek laserowych, A4 240 g/m2

opakowanie 6

76. Pianka
pianka czyszcząca do monitorów LCD, 
skutecznie usuwająca zabrudzenia, 
antystatyczna, poj. 250 ml

sztuka 25

77. Pianka
pianka do czyszczenia powierzchni 
plastikowych, skutecznie usuwająca 
zanieczyszenia, poj. 400 ml

sztuka 10

78. Pinezki
pinezki „beczułki” do tablicy korkowej (op./40 
szt.)

opakowanie 10

79. Płyty

płyty CD -/+ R wysokiej jakości (op./50 szt.) 
umożliwiająca zapis danych, pojemność = 
700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny 
napęd CD-ROM lub CD

opakowanie 20

80. Płyty

płyty CD -/+ RW wysokiej jakości (op./50 szt.) 
umożliwiająca zapis danych, pojemność = 
700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny 
napęd CD-ROM lub CD

opakowanie 3

81. Płyty
płyty DVD -/+ R wysokiej jakości (op./50 szt.) 
umożliwiająca zapis danych, pojemność = 
4,7GB

opakowanie 8

82. Płyty
płyty DVD -/+ R wysokiej jakości (op./25 szt.) 
umożliwiająca zapis danych, pojemność = 
8,5GB

opakowanie 6

83. Rozszywasz
rozszywasz uniwersalny do wszystkich 
rodzajów zszywek, metalowa konstrukcje w 
plastikowej obudowie

sztuka 15



84. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
75 mm  - kolor niebieski

sztuka 30

85. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
75 mm  - kolor czarny

sztuka 10

86. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
75 mm  - kolor żółty

sztuka 70

87. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
75 mm  - kolor czerwony

sztuka 65

88. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
75 mm  - kolor zielony

sztuka 40

89. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
75 mm  - kolor turkusowy

sztuka 20

90. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
75 mm  - kolor biały

sztuka 10

91. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
75 mm  - kolor fioletowy

sztuka 10

92. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
50 mm  - kolor czerwony

sztuka 10



93. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
50 mm  - kolor zielony

sztuka 25

94. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
50 mm  - kolor niebieski

sztuka 10

95. Segregator

segregator biurowy z mechanizmem 
dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu 
pokrytego na zewnątrz poliolefiną, 
dwustronna, wymienna etykieta do opisu na 
grzbiecie, na dolnych krawędziach metalowe 
okucia, na grzbiecie otwór na palec, dwa 
otwory na przedniej okładce utrzymujące 
segregaror w zamknięciu, szerokość grzbietu 
50 mm  - kolor żółty

sztuka 30

96. Skoroszyt

skoroszyt plastikowy sztywny A4 z 
przezroczystą przednią okładką, druka 
kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego 
PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany 
pasek do opisów, kolor niebieski, żółty, 
czerwony, zielony

sztuka 380

97. Skoroszyt

skoroszyt plastikowy sztywny A4 z 
przezroczystą przednią okładką, druka 
kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego 
PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany 
pasek do opisów, zawieszany do 
segregatora, kolor niebieski, żółty, czerwony, 
zielony

sztuka 405

98. Skoroszyt
skoroszyt kartonowy biały 280 g/m2, A4 
oczkowy

sztuka 100

99. Spinacz
spinacz okrągły R-28 (op./100 szt.), wygięte 
noski ułatwiające spinanie dokumentów

sztuka 90

100. Spinacz
spinacz okrągły R-50 (op./100 szt.), wygięte 
noski ułatwiające spinanie dokumentów

opakowanie 25

101.
Spinacz 

archiwizacyjny

biały plastikowy spinacz do dokumentów, 
przeznaczony do spinania dokumentów 
wyjmowanych z segregatora bez 
konieczności przekładania kartka po kartce 
(op./50 szt.)

opakowanie 2

102.
Sprężone 
powietrze

sprężone powietrze usuwające kurz z 
najbardziej niedostępnych miejsc, poj. 400ml

sztuka 45

103. Ściereczki
ściereczki bezpyłowe suche do optyki z 
włókniny w roli (wymiary:dł.120 m, wys.37cm, 
Ø 26cm, perf.42cm)

opakowanie 2

104.
Taśma 

dwustronna

taśma dwustronna 38 mm x 25 m o 
uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona 
do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła 
klejenia, także na nierównych powierzchniach

sztuka 10

105.
Taśma 

dwustronna

taśma dwustronna 50 mm x 25 m o 
uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona 
do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła 
klejenia, także na nierównych powierzchniach 

sztuka 10

106. Taśma klej ąca
taśma klejąca biurowa przezroczysta 48mm x 
30m, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym

sztuka 20

107. Taśma klej ąca
taśma klejąca biurowa przezroczysta 24mm x 
30m, pokryta emulsyjnym klejem akrylowym

sztuka 45

108. Taśma klej ąca
taśma pakowa brązowa 48mm x 66m do 
zaklejania paczek, kartonów

sztuka 430

109. Teczka 
teczka z gumką, lakierowana A4, wykonana z 
kartonu o gramaturze 350 g/m2 (w kolorach 
niebieski, zielony, czerwony, żółty, biały)

sztuka 775

110. Teczka podawcza
teczka podawcza do podpisu A4 z 20 
przegródkami, rozciągliwy grzbiet, okładka z 
tworzywa sztucznego

sztuka 10

111. Tektura
tektura szara 800g o wymiarach 21cm x 
29,7cm

sztuka 6510



112. Temperówka

temperówka z plastikowym pojemnikiem, 
wykonana z czystego polistyrenu 
wyposażona w kolorowy pojemnik posiada 
stalowe ostrze mocowane wkrętem, 
jednootworowa do standardowych ołówków 

sztuka 40

113. Tusz
tusz do pieczątek gumowych - czerwony, poj. 
25 ml

sztuka 5

114. Tusz
tusz olejowy do pieczątek metalowych - 
czerwony, trwały i odporny na działanie 
światła, poj. 25 ml

sztuka 2

115. Zakładki

zakładki indeksujące foliowe, wykonane z 
wysokiej jakości folii z nałożonym klejem, 
który umożliwia wielokrotne przyklejenie do 
różnego rodzaju powierzchni, po odlepieniu 
nie pozostawiające śladu, 4 kolory w 
zestawie, format zakładek 20x50 mm (op./40 
kartek)

opakowanie 10

116. Zakreślacz

zakreślacz fluorescencyjny płaski - 
pomara ńczowy,  nasycony neonowy kolor, 
nieblaknący i szybkoschnący, nie 
rozmazujący tekstu na wydrukach z drukarek, 
grubość linii pisania 1-5 mm

sztuka 80

117. Zakreślacz

zakreślacz fluorescencyjny płaski - różowy, 
nasycony neonowy kolor, nieblaknący i 
szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na 
wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-
5 mm

sztuka 40

118. Zakreślacz

zakreślacz fluorescencyjny płaski - zielony, 
nasycony neonowy kolor, nieblaknący i 
szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na 
wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-
5 mm

sztuka 85

119. Zakreślacz

zakreślacz fluorescencyjny płaski - żółty, 
nasycony neonowy kolor, nieblaknący i 
szybkoschnący, nie rozmazujący tekstu na 
wydrukach z drukarek, grubość linii pisania 1-
5 mm

sztuka 85

120. Zeszyt zeszyt w kratkę A4, 96 kartek sztuka 15
121. Zeszyt zeszyt w kratkę A5, 96 kartek sztuka 20

122. Zszywacz

zszywacz na zszywki 24/6, metalowy korpus z 
plastikowym wykończeniem, zszywający 
minim. 25 kartek o gramaturze 80g/m2, 
rodzaje zszywania: zamknięte płaskie oraz 
otwarte

sztuka 20

123. Zszywki zszywki 24/6 (op./1000 szt.) opakowanie 35

124. Zszywki
zszywki do sortera TOSHIBA MG-1004/MJ-
1003/1007/1024 (do broszury)

sztuka 30

125. Zwil żacz
zwilżacz glicerynowy do palców, bezbarwny, 
bezwonny, nie zostawiający tłustych plam na 
papierze, poj. 20 ml

sztuka 15

OGÓŁEM:


