
 

CENNIK NA MATERIAŁY BIUROWE DO UMOWY 
OZ/D/19/148/AC 

 

 
  

      



Kod 

towaru 

Nazwa towaru w kartotece 

umowy sukcesywne 
Tekst Jednostka 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Stawka 

podatku 

VAT 

006612 
Długopis jednorazowy BIC 

CRISTAL- NIEBIESKI 

długopis jednorazowy, końcówka pisząca z węglika wolframu o 
średnicy 1 mm, grubość linii pisania 0,4 mm, obudowa 
przeźroczysta, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, 
wentylowana skuwka, długość linii pisania min. 2000 m 

szt 0,93 1,14 23 

006613 
Długopis jednorazowy BIC 

CRISTAL - CZARNY 

długopis jednorazowy, końcówka pisząca z węglika wolframu o 
średnicy 1 mm, grubość linii pisania 0,4 mm, obudowa 
przeźroczysta, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, 
wentylowana skuwka, długość linii pisania min. 2000 m 

szt 0,93 1,14 23 

006614 
Długopis jednorazowy BIC 
CRISTAL - CZERWONY 

długopis jednorazowy, końcówka pisząca z węglika wolframu o 
średnicy 1 mm, grubość linii pisania 0,4 mm, obudowa 
przeźroczysta, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, 
wentylowana skuwka, długość linii pisania min. 2000 m 

szt 0,93 1,14 23 

006615 
Długopis jednorazowy BIC 

CRISTAL - ZIELONY 

długopis jednorazowy, końcówka pisząca z węglika wolframu o 
średnicy 1 mm, grubość linii pisania 0,4 mm, obudowa 
przeźroczysta, zakończenie i skuwka w kolorze tuszu, 
wentylowana skuwka, długość linii pisania min. 2000 m 

szt 0,93 1,14 23 

006616 
Długopis automatyczny  

ZENITH 7 

długopis automatyczny z wymiennym metalowym wkładem 
wielkopojemnym niebieskim, korpus długopisu wykonany z 
lśniącego tworzywa sztucznego dostępny w min. 7 kolorach: 
czerwony, czarny, niebieski, granatowy, zielony, szary, jasno 
niebieski, metalowe zakończenie dolnej części korpusu; wkłady 
kody: 006617-19 

szt 4,17 5,13 23 

006617 
Wkład do długopisu ZENITH - 

NIEBIESKI 

wkład wielkopojemny, metalowy, kulka z węglika wolframu, tusz 
odporny na działanie czynników atmosferycznych, do długopisu 
kod: 006616 

szt 0,28 0,34 23 

006618 
Wkład do długopisu ZENITH - 

CZARNY 

wkład wielkopojemny, metalowy, kulka z węglika wolframu, tusz 
odporny na działanie czynników atmosferycznych, do długopisu 
kod: 006616 

szt 0,28 0,34 23 

006619 
Wkład do długopisu ZENITH - 

CZERWONY 

wkład wielkopojemny, metalowy, kulka z węglika wolframu, tusz 
odporny na działanie czynników atmosferycznych, do długopisu 
kod: 006616 

szt 0,28 0,34 23 

006620 
Długopis złocony SOFIA EXTRA 

GOLD 

długopis automatyczny z wymiennym wkładem niebieskim, 
różne kolory obudowy, złocona górna część korpusu; wkłady 
kody: 006621-22 

szt 1,91 2,35 23 

006621 
Wkład do długopisu SOFIA - 

NIEBIESKI 
do długopisu kod: 006620 szt 0,34 0,42 23 



006622 
Wkład do długopisu SOFIA - 

CZARNY 
do długopisu kod: 006620 szt 0,34 0,42 23 

006623 
Długopis automatyczny UNI 

SXN-101 - NIEBIESKI 

długopis automatyczny, wkład wymienny, gumowy uchwyt, 
końcówka ze stali nierdzewnej, kulka pisząca z węglika 
wolfarmu, grubość linii pisania ok. 0,35 mm, obudowa 
przeźroczysta, wkład kod: 006626 

szt 3,05 3,75 23 

006624 
Długopis automatyczny UNI 

SXN-101 - CZARNY 

długopis automatyczny, wkład wymienny, gumowy uchwyt, 
końcówka ze stali nierdzewnej, kulka pisząca z węglika 
wolfarmu, grubość linii pisania ok. 0,35 mm, obudowa 
przeźroczysta, wkład kod: 006627 

szt 3,05 3,75 23 

006625 
Długopis automatyczny UNI 

SXN-101 - CZERWONY 

długopis automatyczny, wkład wymienny, gumowy uchwyt, 
końcówka ze stali nierdzewnej, kulka pisząca z węglika 
wolfarmu, grubość linii pisania ok. 0,35 mm, obudowa 
przeźroczysta, wkład kod: 006628 

szt 3,05 3,75 23 

006626 
Wkład do długopisu UNI SXN-

101 (SXR-71) - NIEBIESKI 

końcówka ze stali nierdzewnej, kulka pisząca z węglika 
wolfarmu, grubość linii pisania ok. 0,35 mm, do długopisu  
kod: 006623 

szt 1,91 2,35 23 

006627 
Wkład do długopisu UNI SXN-

101 (SXR-71) - CZARNY 

końcówka ze stali nierdzewnej, kulka pisząca z węglika 
wolfarmu, grubość linii pisania ok. 0,35 mm, do długopisu  
kod: 006624 

szt 1,91 2,35 23 

006628 
Wkład do długopisu UNI SXN-
101 (SXR-71) - CZERWONY 

końcówka ze stali nierdzewnej, kulka pisząca z węglika 
wolfarmu, grubość linii pisania ok. 0,35 mm, do długopisu  
kod: 006625 

szt 1,91 2,35 23 

006629 
Długopis żelowy TAURUS (96-

542095) - NIEBIESKI 
wkład wymienny, gumowy uchwyt, tusz bez zawartości kwasu, 
przeźroczysta obudowa, wkład kod: 006633 

szt 0,40 0,49 23 

006630 
Długopis żelowy TAURUS (96-

542095) - CZARNY 
wkład wymienny, gumowy uchwyt, tusz bez zawartości kwasu, 
przeźroczysta obudowa, wkład kod: 006634 

szt 0,40 0,49 23 

006631 
Długopis żelowy TAURUS (96-

542095) - CZERWONY 
wkład wymienny, gumowy uchwyt, tusz bez zawartości kwasu, 
przeźroczysta obudowa, wkład kod: 006635 

szt 0,40 0,49 23 

006632 
Długopis żelowy TAURUS (96-

542095) - ZIELONY 
wkład wymienny, gumowy uchwyt, tusz bez zawartości kwasu, 
przeźroczysta obudowa, wkład kod: 006636 

szt 0,40 0,49 23 

006633 
Wkład do długopisu żelowego 

TAURUS (96-522085) - 
NIEBIESKI 

tusz bez zawartości kwasu, do długopisu kod: 006629 szt 0,34 0,42 23 

006634 
Wkład do długopisu żelowego 

TAURUS (96-522085) - 
CZARNY 

tusz bez zawartości kwasu, do długopisu kod: 006630 szt 0,34 0,42 23 

006635 
Wkład do długopisu żelowego 

TAURUS (96-522085) - 
CZERWONY 

tusz bez zawartości kwasu, do długopisu kod: 006631 szt 0,34 0,42 23 



006636 
Wkład do długopisu żelowego 

TAURUS (96-522085) - 
ZIELONY 

tusz bez zawartości kwasu, do długopisu kod: 006632 szt 0,34 0,42 23 

006637 
Długopis żelowy automatyczny 

UNI UMN-152 - NIEBIESKI 

wkład wymienny, gumowy uchwyt, podwójny mechanizm 
chowania wkładu, grubość linii pisania ok. 0,3 mm, tusz 
pigmentowy wodoodporny, wkład kod: 006640 

szt 5,66 6,96 23 

006638 
Długopis żelowy automatyczny 

UNI UMN-152 - CZARNY 

wkład wymienny, gumowy uchwyt, podwójny mechanizm 
chowania wkładu, grubość linii pisania ok. 0,3 mm, tusz 
pigmentowy wodoodporny, wkład kod: 006641 

szt 5,66 6,96 23 

006639 
Długopis żelowy automatyczny 
UNI UMN-152 - CZERWONY 

wkład wymienny, gumowy uchwyt, podwójny mechanizm 
chowania wkładu, grubość linii pisania ok. 0,3 mm, tusz 
pigmentowy wodoodporny, wkład kod: 006642 

szt 5,66 6,96 23 

006640 
Wkład do automatycznego 

długopisu żelowego UNI UMN-
152 (UMR-85) - NIEBIESKI 

kulka pisząca z węglika wolframu, grubość linii pisania  
ok. 0,3 mm, tusz pigmentowy wodoodporny, do długopisu  
kod: 006637 

szt 3,61 4,44 23 

006641 
Wkład do automatycznego 

długopisu żelowego UNI UMN-
152 (UMR-85) - CZARNY 

kulka pisząca z węglika wolframu, grubość linii pisania  
ok. 0,3 mm, tusz pigmentowy wodoodporny, do długopisu  
kod: 006638 

szt 3,61 4,44 23 

006642 
Wkład do automatycznego 

długopisu żelowego UNI UMN-
152 (UMR-85) - CZERWONY 

kulka pisząca z węglika wolframu, grubość linii pisania  
ok. 0,3 mm, tusz pigmentowy wodoodporny, do długopisu  
kod: 006639 

szt 3,61 4,44 23 

006643 
Długopis automatyczny 

PARKER JOTTER 

długopis automatyczny, wkład wymienny niebieski, stalowe 
wykończenie, klips w kształcie strzały, w etui, dostępne kolory 
obudowy: ecru, czarny, czerwony, niebieski. 

szt 26,35 32,41 23 

006644 Długopis na łańcuszku LUKA 
samoprzylepna podstawa utrzymująca długopis w pozycji 
stojącej, metalowy łańcuszek długości 60 cm, tusz niebieski 

szt 2,85 3,51 23 

006645 
Komplet długopis + pióro 

PARKER VECTOR 

stalowe wykończenie, klips w kształcie strzały; długopis 
automatyczny z wkładem wymiennym niebieskim;  pióro wieczne 
z długim nabojem niebieskim; w etui; dostępne kolory obudowy: 
biały, czarny, czerwony, niebieski. 

kpl 59,27 72,90 23 

006646 
Komplet długopis + pióro 
ZENITH OMEGA ASTRA 

długopis automatyczny z wymiennym metalowym wkładem 
wielkopojemnym niebieskim; pióro wieczne z nabojem 
niebieskim; obudowa z tworzywa; klips i stalówka niklowane; w 
etui; dostępne kolory obudowy: 

kpl 23,14 28,46 23 

006647 
Komplet długopis + ołówek 
automatyczny TOMA SOFT 

obudowa pokryta gumowym tworzywem; długopis automatyczny 
z tuszem niebieskim; ołówek automatyczny 0,5 mm z metalową 
końcówką i wbudowaną gumką; w etui. Dostępne kolory: czarny 
z niebieskim klipem; czarny z szarym klipem 

kpl 7,29 8,97 23 

006648 
Wkład do długopisu UNI SN-101 

- NIEBIESKI (UNI SA-7CN) 
kulka pisząca z węglika wolframu, grubość linii pisania ok. 0,3 
mm; kolor niebieski; dedykowana do długopisu UNI SN-101 

szt 1,94 2,39 23 



006649 
Wkład do długopisu UNI SN-101 

- CZARNY (UNI SA-7CN) 
kulka pisząca z węglika wolframu, grubość linii pisania ok. 0,3 
mm; kolor czarny; dedykowana do długopisu UNI SN-101 

szt 1,94 2,39 23 

006650 
Wkład do długopisu UNI SN-101 

- CZERWONY (UNI SA-7CN) 
kulka pisząca z węglika wolframu, grubość linii pisania ok. 0,3 
mm; kolor czerwony, dedykowana do długopisu UNI SN-101 

szt 1,94 2,39 23 

006651 
Wkład do długopisu PARKER - 

NIEBIESKI 
metalowy, dostępne z końcówką: F, M szt 9,00 11,07 23 

006652 
Wkład do długopisu PARKER - 

CZARNY 
metalowy, dostępne z końcówką: F, M szt 9,00 11,07 23 

006653 
Wkład do długopisu PARKER - 

CZERWONY 
metalowy, końcówka M szt 9,00 11,07 23 

006654 
Wkład  do długopisu 

WATERMAN - NIEBIESKI 
dostępne z końcówką: F, M szt 12,02 14,78 23 

006655 
Wkład  do długopisu 

WATERMAN - CZARNY 
dostępne z końcówką: F, M szt 12,02 14,78 23 

006656 
Wkład żelowy do długopisu UNI-

BALL UM100 (UMR-5) - 
NIEBIESKI 

do długopisu UNI-BALL UM100 szt 2,78 3,42 23 

006657 
Wkład żelowy do długopisu UNI-

BALL UM100 (UMR-5) - 
CZARNY 

do długopisu UNI-BALL UM100 szt 2,78 3,42 23 

006658 
Wkład żelowy do długopisu UNI-

BALL UM100 (UMR-5) - 
CZERWONY 

do długopisu UNI-BALL UM100 szt 2,78 3,42 23 

006659 
Naboje atramentowe do piór 

CRESCO - NIEBIESKIE 
krótkie, opak = 6 szt. opak 0,34 0,42 23 

006660 
Naboje atramentowe do piór 

CRESCO - CZARNE 
krótkie, opak = 6 szt. opak 0,34 0,42 23 

006661 
Naboje atramentowe do piór 

PARKER - 
JASNONIEBIESKIE/NIEBIESKIE 

naboje długie, zmywalne, opak = 5 szt. opak 5,58 6,86 23 

006662 
Naboje atramentowe do piór 

PARKER - 
NIEBIESKIE/GRANATOWE 

naboje długie, zmywalne, opak = 5 szt. opak 5,58 6,86 23 

006663 
Naboje atramentowe do piór 

PARKER - CZARNE 
naboje długie, zmywalne, opak = 5 szt. opak 5,58 6,86 23 

006664 
Naboje atramentowe do piór 
WATERMAN - NIEBIESKIE 

opak = 8 szt. opak 8,09 9,95 23 

006665 
Naboje atramentowe do piór 

WATERMAN - CZARNE 
opak = 8 szt. opak 8,09 9,95 23 



006666 
Cienkopis 0,4 mm RYSTOR - 

NIEBIESKI 
wentylowana skuwka, końcówka oprawiona w metal szt 1,15 1,41 23 

006667 
Cienkopis 0,4 mm RYSTOR - 

CZARNY 
wentylowana skuwka, końcówka oprawiona w metal szt 1,15 1,41 23 

006668 
Cienkopis 0,4 mm RYSTOR - 

CZERWONY 
wentylowana skuwka, końcówka oprawiona w metal szt 1,15 1,41 23 

006669 
Cienkopis 0,4 mm RYSTOR - 

ZIELONY 
wentylowana skuwka, końcówka oprawiona w metal szt 1,15 1,41 23 

006670 
Cienkopis 0,4 mm RYSTOR - 

KOLOR wg wyboru 

wentylowana skuwka, końcówka oprawiona w metal, dostępne 
kolory: bordowy, brązowy, fiołkowy, pomarańczowy, różowy, 
turkusowy, żółty, fioletowy, jasnozielony, jasnoróżowy, magenta, 
koralowy, morelowy, cynamonowy, oranż, bananowy 

szt 1,15 1,41 23 

006671 
Pióro kulkowe PENTEL BL107 - 

NIEBIESKIE 

wkład wymienny, z mechanizmem chowania wkładu, płynny 
tusz, produkt wykonany w ponad 80% z materiałow 
przetworzonych, wkład kod: 006674 

szt 3,23 3,97 23 

006672 
Pióro kulkowe PENTEL BL107 - 

CZARNE 

wkład wymienny, z mechanizmem chowania wkładu, płynny 
tusz, produkt wykonany w ponad 80% z materiałow 
przetworzonych, wkład kod: 006675 

szt 3,23 3,97 23 

006673 
Pióro kulkowe PENTEL BL107 - 

CZERWONE 

wkład wymienny, z mechanizmem chowania wkładu, płynny 
tusz, produkt wykonany w ponad 80% z materiałow 
przetworzonych, wkład kod: 006676 

szt 3,23 3,97 23 

006674 
Wkład do pióra kulkowego 

PENTEL BL107 (LR7) - 
NIEBIESKI 

płynny tusz, do pióra kulkowego kod: 006671 szt 2,66 3,27 23 

006675 
Wkład do pióra kulkowego 

PENTEL BL107 (LR7) - 
CZARNY 

płynny tusz, do pióra kulkowego kod: 006672 szt 2,66 3,27 23 

006676 
Wkład do pióra kulkowego 

PENTEL BL107 (LR7) - 
CZERWONY 

płynny tusz, do pióra kulkowego kod: 006673 szt 2,66 3,27 23 

006677 
Pióro kulkowe 0,5 UNI UB-150 - 

NIEBIESKIE 

kapilarny system podawania tuszu, tusz pigmentowy, 
wodoodporny tusz, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka o 
średnicy ok. 0,5 mm z węglika wolframu, obudowa z tworzywa z 
okienkiem do kontroli zużycia tuszu, grubość linii pisania  
ok. 0,3 mm 

szt 7,11 8,75 23 

006678 
Pióro kulkowe 0,5 UNI UB-150 - 

CZARNE 

kapilarny system podawania tuszu, tusz pigmentowy, 
wodoodporny tusz, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka o 
średnicy ok. 0,5 mm z węglika wolframu, obudowa z tworzywa z 
okienkiem do kontroli zużycia tuszu, grubość linii pisania  
ok. 0,3 mm 

szt 7,11 8,75 23 



006679 
Pióro kulkowe 0,5 UNI UB-150 - 

CZERWONE 

kapilarny system podawania tuszu, tusz pigmentowy, 
wodoodporny tusz, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka o 
średnicy ok. 0,5 mm z węglika wolframu, obudowa z tworzywa z 
okienkiem do kontroli zużycia tuszu, grubość linii pisania  
ok. 0,3 mm 

szt 7,11 8,75 23 

006680 
Pióro kulkowe 0,5 UNI UB-150 - 

ZIELONE 

kapilarny system podawania tuszu, tusz pigmentowy, 
wodoodporny tusz, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka o 
średnicy ok. 0,5 mm z węglika wolframu, obudowa z tworzywa z 
okienkiem do kontroli zużycia tuszu, grubość linii pisania  
ok. 0,3 mm 

szt 7,11 8,75 23 

006681 
Pióro kulkowe 0,8 UNI UB-200 - 

NIEBIESKIE 

płynny tusz pigmentowy, nie wylewa się przy zmianie cisnienia 
atmosferycznego, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka o 
średnicy ok. 0,8 mm z węglika wolframu, obudowa z tworzywa z 
okienkiem do kontroli zużycia tuszu, grubość linii pisania  
ok. 0,6 mm 

szt 6,38 7,85 23 

006682 
Pióro kulkowe 0,8 UNI UB-200 - 

CZARNE 

płynny tusz pigmentowy, nie wylewa się przy zmianie cisnienia 
atmosferycznego, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka o 
średnicy ok. 0,8 mm z węglika wolframu, obudowa z tworzywa z 
okienkiem do kontroli zużycia tuszu, grubość linii pisania  
ok. 0,6 mm 

szt 6,38 7,85 23 

006683 
Pióro kulkowe 0,8 UNI UB-200 - 

CZERWONE 

płynny tusz pigmentowy, nie wylewa się przy zmianie cisnienia 
atmosferycznego, końcówka ze stali nierdzewnej, kulka o 
średnicy ok. 0,8 mm z węglika wolframu, obudowa z tworzywa z 
okienkiem do kontroli zużycia tuszu, grubość linii pisania  
ok. 0,6 mm 

szt 6,38 7,85 23 

006684 
Marker permanentny okrągły BIC 

2000 - NIEBIESKI 

do pisania na różnej powierzchni: papier, tworzywa, metal, szkło; 
tusz nietoksyczny na bazie alkoholu, blokowana końcówka, 
końcówka okrągła, szerokość linii pisania ok. 1,7 mm, długość 
linii pisania min. 1000 m 

szt 2,01 2,47 23 

006685 
Marker permanentny okrągły BIC 

2000 - CZARNY 

do pisania na różnej powierzchni: papier, tworzywa, metal, szkło; 
tusz nietoksyczny na bazie alkoholu, blokowana końcówka, 
końcówka okrągła, szerokość linii pisania ok. 1,7 mm, długość 
linii pisania min. 1000 m 

szt 2,01 2,47 23 

006686 
Marker permanentny okrągły BIC 

2000 - CZERWONY 

do pisania na różnej powierzchni: papier, tworzywa, metal, szkło; 
tusz nietoksyczny na bazie alkoholu, blokowana końcówka, 
końcówka okrągła, szerokość linii pisania ok. 1,7 mm, długość 
linii pisania min. 1000 m 

szt 2,01 2,47 23 

       



006687 
Marker permanentny okrągły BIC 

2000 - ZIELONY 

do pisania na różnej powierzchni: papier, tworzywa, metal, szkło; 
tusz nietoksyczny na bazie alkoholu, blokowana końcówka, 
końcówka okrągła, szerokość linii pisania ok. 1,7 mm, długość 
linii pisania min. 1000 m 

szt 2,01 2,47 23 

006688 
Marker permanentny ścięty BIC 

2300 - NIEBIESKI 

do pisania na różnej powierzchni: papier, tworzywa, metal, szkło; 
tusz nietoksyczny na bazie alkoholu, blokowana końcówka, 
końcówka ścięta, szerokość linii pisania 3,7- 5,5 mm, długość 
linii pisania min. 1000 m 

szt 2,01 2,47 23 

006689 
Marker permanentny ścięty BIC 

2300 - CZARNY 

do pisania na różnej powierzchni: papier, tworzywa, metal, szkło; 
tusz nietoksyczny na bazie alkoholu, blokowana końcówka, 
końcówka ścięta, szerokość linii pisania 3,7- 5,5 mm, długość 
linii pisania min. 1000 m 

szt 2,01 2,47 23 

006690 
Marker permanentny ścięty BIC 

2300 - CZERWONY 

do pisania na różnej powierzchni: papier, tworzywa, metal, szkło; 
tusz nietoksyczny na bazie alkoholu, blokowana końcówka, 
końcówka ścięta, szerokość linii pisania 3,7- 5,5 mm, długość 
linii pisania min. 1000 m 

szt 2,01 2,47 23 

006691 
Marker permanentny ścięty BIC 

2300  - ZIELONY 

do pisania na różnej powierzchni: papier, tworzywa, metal, szkło; 
tusz nietoksyczny na bazie alkoholu, blokowana końcówka, 
końcówka ścięta, szerokość linii pisania 3,7- 5,5 mm, długość 
linii pisania min. 1000 m 

szt 2,01 2,47 23 

006692 
Foliopis "S" TAURUS TCD-03 - 

NIEBIESKI 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania ok. 0,4 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006693 
Foliopis "S" TAURUS TCD-03 - 

CZARNY 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania ok. 0,4 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006694 
Foliopis "S" TAURUS TCD-03 - 

CZERWONY 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania ok. 0,4 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006695 
Foliopis "S" TAURUS TCD-03 - 

ZIELONY 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania ok. 0,4 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006696 
Foliopis "F" TAURUS TCD-02 - 

NIEBIESKI 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania 0,6 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006697 
Foliopis "F" TAURUS TCD-02 - 

CZARNY 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania 0,6 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006698 
Foliopis "F" TAURUS TCD-02 - 

CZERWONY 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania 0,6 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006699 
Foliopis "F" TAURUS TCD-02 - 

ZIELONY 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania 0,6 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006700 
Foliopis "M" TAURUS TCD-01 - 

NIEBIESKI 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania ok. 1 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006701 
Foliopis "M" TAURUS TCD-01 - 

CZARNY 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania ok. 1 mm 

szt 0,64 0,79 23 



006702 
Foliopis "M" TAURUS TCD-01 - 

CZERWONY 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania ok. 1 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006703 
Foliopis "M" TAURUS TCD-01 - 

ZIELONY 
do pisania po dowolnej powierzchni, wodoodporny i 
szybkoschnący tusz, grubość linii pisania ok. 1 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006704 
Marker do płyt CD TAURUS 

TCD-01 - NIEBIESKI 
tusz wodoodporny i szybkoschnący, nietoksyczny, grubość linii 
pisania 1 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006705 
Marker do płyt CD TAURUS 

TCD-01 - CZARNY 
tusz wodoodporny i szybkoschnący, nietoksyczny, grubość linii 
pisania 1 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006706 
Marker do płyt CD TAURUS 

TCD-01 - CZERWONY 
tusz wodoodporny i szybkoschnący, nietoksyczny, grubość linii 
pisania 1 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006707 
Marker do płyt CD TAURUS 

TCD-01 - ZIELONY 
tusz wodoodporny i szybkoschnący, nietoksyczny, grubość linii 
pisania 1 mm 

szt 0,64 0,79 23 

006708 
Marker ścieralny okrągły BIC 

1701 - NIEBIESKI 

suchościeralny marker ekologiczny do białych tablic, tusz na 
bazie alkoholu, neutralny zapach, blokowana końcówka, 
końcówka okrągła, szerokość linii pisania 1,4 mm, nie zawiera 
toksyn i metali ciężkich 

szt 2,87 3,53 23 

006709 
Marker ścieralny okrągły BIC 

1701 - CZARNY 

suchościeralny marker ekologiczny do białych tablic, tusz na 
bazie alkoholu, neutralny zapach, blokowana końcówka, 
końcówka okrągła, szerokość linii pisania 1,4 mm, nie zawiera 
toksyn i metali ciężkich 

szt 2,87 3,53 23 

006710 
Marker ścieralny okrągły BIC 

1701 - CZERWONY 

suchościeralny marker ekologiczny do białych tablic, tusz na 
bazie alkoholu, neutralny zapach, blokowana końcówka, 
końcówka okrągła, szerokość linii pisania 1,4 mm, nie zawiera 
toksyn i metali ciężkich 

szt 2,87 3,53 23 

006711 
Marker ścieralny okrągły BIC 

1701 - ZIELONY 

suchościeralny marker ekologiczny do białych tablic, tusz na 
bazie alkoholu, neutralny zapach, blokowana końcówka, 
końcówka okrągła, szerokość linii pisania 1,4 mm, nie zawiera 
toksyn i metali ciężkich 

szt 2,87 3,53 23 

006712 
Marker ścieralny ścięty BIC 1751 

- NIEBIESKI 

suchościeralny marker ekologiczny do białych tablic, tusz na 
bazie alkoholu, neutralny zapach, blokowana końcówka, 
końcówka ścięta, szerokość linii 3,7-5,5 mm, nie zawiera toksyn i 
metali ciężkich 

szt 2,87 3,53 23 

006713 
Marker ścieralny ścięty BIC 1751 

- CZARNY 

suchościeralny marker ekologiczny do białych tablic, tusz na 
bazie alkoholu, neutralny zapach, blokowana końcówka, 
końcówka ścięta, szerokość linii 3,7-5,5 mm, nie zawiera toksyn i 
metali ciężkich 

szt 2,87 3,53 23 

006714 
Marker ścieralny ścięty BIC 1751 

- CZERWONY 

suchościeralny marker ekologiczny do białych tablic, tusz na 
bazie alkoholu, neutralny zapach, blokowana końcówka, 
końcówka ścięta, szerokość linii 3,7-5,5 mm, nie zawiera toksyn i 
metali ciężkich 

szt 2,87 3,53 23 



006715 
Marker ścieralny ścięty BIC 1751 

- ZIELONY 

suchościeralny marker ekologiczny do białych tablic, tusz na 
bazie alkoholu, neutralny zapach, blokowana końcówka, 
końcówka ścięta, szerokość linii 3,7-5,5 mm, nie zawiera toksyn i 
metali ciężkich 

szt 2,87 3,53 23 

006716 
Marker ścieralny "S" PENTEL 

MWL5S - NIEBIESKI 

do tablic suchościeralnych, płynny tusz dozowany za pomocą 
specjalnego tłoczka, okrągła końcówka, szerokość linii pisania 
1,1-2,2 mm, długość linii pisania min. 1000 m 

szt 5,24 6,45 23 

006717 
Marker ścieralny "S" PENTEL 

MWL5S - CZARNY 

do tablic suchościeralnych, płynny tusz dozowany za pomocą 
specjalnego tłoczka, okrągła końcówka, szerokość linii pisania 
1,1-2,2 mm, długość linii pisania min. 1000 m 

szt 5,24 6,45 23 

006718 
Marker ścieralny "S" PENTEL 

MWL5S - CZERWONY 

do tablic suchościeralnych, płynny tusz dozowany za pomocą 
specjalnego tłoczka, okrągła końcówka, szerokość linii pisania 
1,1-2,2 mm, długość linii pisania min. 1000 m 

szt 5,24 6,45 23 

006719 
Marker ścieralny "S" PENTEL 

MWL5S - ZIELONY 

do tablic suchościeralnych, płynny tusz dozowany za pomocą 
specjalnego tłoczka, okrągła końcówka, szerokość linii pisania 
1,1-2,2 mm, długość linii pisania min. 1000 m 

szt 5,24 6,45 23 

006720 
Marker ścieralny "M" PENTEL 

MWL5M - NIEBIESKI 

do tablic suchościeralnych, płynny tusz dozowany za pomocą 
specjalnego tłoczka, okrągła końcówka, szerokość linii pisania  
2-2,5 mm, długość linii pisania min. 1000 m 

szt 5,24 6,45 23 

006721 
Marker ścieralny "M" PENTEL 

MWL5M - CZARNY 

do tablic suchościeralnych, płynny tusz dozowany za pomocą 
specjalnego tłoczka, okrągła końcówka, szerokość linii pisania 
 2-2,5 mm, długość linii pisania min. 1000 m 

szt 5,24 6,45 23 

006722 
Marker ścieralny "M" PENTEL 

MWL5M - CZERWONY 

do tablic suchościeralnych, płynny tusz dozowany za pomocą 
specjalnego tłoczka, okrągła końcówka, szerokość linii pisania  
2-2,5 mm, długość linii pisania min. 1000 m 

szt 5,24 6,45 23 

006723 
Marker ścieralny "M" PENTEL 

MWL5M - ZIELONY 

do tablic suchościeralnych, płynny tusz dozowany za pomocą 
specjalnego tłoczka, okrągła końcówka, szerokość linii pisania  
2-2,5 mm, długość linii pisania min. 1000 m 

szt 5,24 6,45 23 

006724 Marker olejowy "S" UNI PX-21 

do pisania po każdej powierzchni: metal, szkło, kamień, 
tworzywa, drewno; wodoodporny, okrągła końcówka, szerokość 
linii pisania 0,8-1,2 mm, dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, niebieski, różowy, srebrny, zielony, złoty, żółty 

szt 8,55 10,52 23 

006725 Marker olejowy "M" UNI PX-20 

do pisania po każdej powierzchni: metal, szkło, kamień, 
tworzywa, drewno; wodoodporny, okrągła końcówka, szerokość 
linii pisania 2,2-2,8 mm, dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, fioletowy, niebieski, pomarańczowy, różowy, srebrny, 
zielony, złoty, żółty 

szt 9,97 12,26 23 

       



006726 
Pisaki dwustronne - 4 szt./kpl. 

KAMET 

atrament na bazie wody, nietoksyczne, korpus z tworzywa, 
wentylowana skuwka, dwustronne: cienki o szerokości linii 
pisania ok. 1-1,5 mm - gruby o szerokości linii pisania  
ok. 1,5-4 mm, opakowanie przeźroczyste zawiera 4 różne kolory 

kpl 6,84 8,41 23 

006727 
Pisaki dwustronne - 6 szt./kpl. 

KAMET 

atrament na bazie wody, nietoksyczne, korpus z tworzywa, 
wentylowana skuwka, dwustronne: cienki o szerokości linii 
pisania ok. 1-1,5 mm - gruby o szerokości linii pisania  
ok. 1,5-4 mm, opakowanie przeźroczyste zawiera 6 różnych 
kolorów 

kpl 7,98 9,82 23 

006728 
Pisaki dwustronne - 10 szt./kpl. 

KAMET 

atrament na bazie wody, nietoksyczne, korpus z tworzywa, 
wentylowana skuwka, dwustronne: cienki o szerokości linii 
pisania ok. 1-1,5 mm - gruby o szerokości linii pisania  
ok. 1,5-4 mm, opakowanie przeźroczyste zawiera 10 różnych 
kolorów 

kpl 9,12 11,22 23 

006729 
Zakreślacz tekstu LUKA - 

ŻÓŁTY 
tusz na bazie wody, obudowa w kolorze tuszu, końcówka ścięta, 
szerokość linii pisania w zakresie 2-5 mm 

szt 0,42 0,52 23 

006730 
Zakreślacz tekstu LUKA - 

ZIELONY 
tusz na bazie wody, obudowa w kolorze tuszu, końcówka ścięta, 
szerokość linii pisania w zakresie 2-5 mm 

szt 0,42 0,52 23 

006731 
Zakreślacz tekstu LUKA - 

POMARAŃCZOWY 
tusz na bazie wody, obudowa w kolorze tuszu, końcówka ścięta, 
szerokość linii pisania w zakresie 2-5 mm 

szt 0,42 0,52 23 

006732 
Zakreślacz tekstu LUKA - 

NIEBIESKI 
tusz na bazie wody, obudowa w kolorze tuszu, końcówka ścięta, 
szerokość linii pisania w zakresie 2-5 mm 

szt 0,42 0,52 23 

006734 
Zakreślacze tekstu LUKA -  4 

szt./kpl. 

tusz na bazie wody, obudowa w kolorze tuszu, końcówka ścięta, 
szerokość linii pisania w zakresie min. 2-5 mm, w opakowaniu 4 
różne fluorescencyjne kolory 

kpl 1,94 2,39 23 

006735 Ołówek Staedler Noris 120 
cedrowe drewno, odporny na złamania dzięki klejonemu na całej 
długości grafitowi, dostępne twardości: 2B, B, HB, H, 2H 

szt 1,42 1,75 23 

006736 Ołówek z gumką LUKA 
cedrowe drewno, odporny na złamania dzięki klejonemu na całej 
długości grafitowi, z gumką, twardość HB 

szt 0,34 0,42 23 

006737 Ołówek automatyczny 0,5  LUKA z kolorową dużą gumką, transparentna obudowa, grafity 0,5 mm szt 0,46 0,57 23 

006738 Grafity 0,5 a`12 PENTEL 
elastyczne grafity do ołówków automatycznych, grubość 0,5 mm, 
w etui 12 grafitów o długości 60 mm, dostępne twardości: 2B, B, 
HB, F, H, 2H, 3H, 4H 

szt 2,26 2,78 23 

006739 Grafity 0,7 a`12 PENTEL 
elastyczne grafity do ołówków automatycznych, grubość 0,7 mm, 
w etui 12 grafitów o długości 60 mm, dostępne twardości: 2B, B, 
HB, H, 2H 

szt 2,28 2,80 23 

006740 Gumka ołówkowa duża B LUKA 
wyciera nie naruszając struktury papieru, z ruchomą kartonową 
osłoną, wymiary 53x23x12 mm 

szt 0,46 0,57 23 



006741 Korektor mysz LUKA O-pen 
do korygowania pisma na każdym rodzaju papieru, 
przeźroczysta obudowa, nietoksyczny, szerokość taśmy 5 mm, 
długość 12 m 

szt 1,25 1,54 23 

006742 
Korektor mysz z wymiennym 

wkładem TIPP-EX EASY REFILL 

do korygowania pisma, wkład wymienny, obudowa wykonana w 
min. 60% z materiałów przetworzonych, łatwy system wymiany 
taśmy, wskaźnik zużycia taśmy, szerokość taśmy 5 mm, długość 
14 m; wkład kod: 006743 

szt 7,98 9,82 23 

006743 
Wkład do korektora - mysz TIPP-

EX EASY REFILL 
długość taśmy 14 m, szerokość 5 mm, do korektora kod: 006742 szt 5,70 7,01 23 

006744 
Korektor w płynie - pędzelek 

TAURUS TK-320 
korektor w płynie, z pędzelkiem, w butelce 20 ml szt 0,91 1,12 23 

006745 
Korektor w płynie - gąbka 

TAURUS TK-420W 
korektor w płynie, z gabką, ekologiczny na bazie wody,  
w butelce, 20 ml 

szt 1,12 1,38 23 

006746 
Korektor w długopisie - okrągły 

TAURUS TK-207 
metalowa końcówka, kulka ułatwiająca mieszanie, płyn 
szybkoschnący, 7 ml 

szt 1,03 1,27 23 

006747 
Korektor w długopisie - płaski 

TAURUS TK-212 
metalowa końcówka, kulka ułatwiająca mieszanie, płyn 
szybkoschnący, 12 ml 

szt 1,12 1,38 23 

006748 
Kredki ołówkowe 24 kolory 

STAEDTLER S144 
sześciokątne kredki, biała ochronna otulina zabezpieczająca 
grafit przed złamaniem, odporny na złamania grafit 

kpl 22,22 27,33 23 

006749 
Kreda do tablic kwadratowa biała 

B1/MAR-BOR 
posiada atest PZH, nie kruszy się w trakcie pisania, wymiary 
laski 12x84 mm, opak = 50 szt. 

opak 2,85 3,51 23 

006750 
Kreda do tablic okrągła biała 

M8/MAR-BOR 
posiada atest PZH, nie kruszy się w trakcie pisania, wymiary 
laski 10x75 mm, opak = 50 szt. 

opak 3,99 4,91 23 

006751 
Kreda do tablic kwadratowa 

kolorowa B5/MAR-BOR 
posiada atest PZH, nie kruszy się w trakcie pisania, wymiary 
laski 12x84 mm, opak = 50 szt. 

opak 3,99 4,91 23 

006752 
Kreda do tablic okrągła kolorowa 

M12/MAR-BOR 
posiada atest PZH, nie kruszy się w trakcie pisania, wymiary 
laski 10x75 mm, opak = 50 szt. 

opak 6,84 8,41 23 

006753 
Koszulka zwykła A4 Q-

CONNECT 
na dokumenty A-4, otwarta od góry, z multiperforacją,  
z przeźroczystej folii o grubości 50 mic, opak = 100 szt. 

opak 5,58 6,86 23 

006754 
Koszulka zwykła A5 Q-

CONNECT 
na dokumenty A-5, otwarta od góry, z multiperforacją,  
z przeźroczystej folii o grubości 50 mic, opak = 100 szt. 

opak 4,22 5,19 23 

006755 
Koszulka krystaliczna A4 

OFFICE PRODUCTS 

na dokumenty A-4, otwarta od góry, z multiperforacją, wykonana 
z krystalicznej przeźroczystej folii o grubości 55 mic,  
opak (pudełko) = 100 szt. 

opak 8,89 10,93 23 

006756 
Koszulka z boczną klapką A4 

TAURUS TK-6100B 
do przechowywania dokumentów A-4, z multiperforacją,  
z przeźroczystej folii o grubości 100 mic, opak = 10 szt. 

opak 2,74 3,37 23 

006757 
Koszulka z boczną klapką A4 

Maxi BANTEX 

do przechowywania dokumentów A-4 w obwolucie, z 
multiperforacją, przeźroczysta, groszkowa struktura folii o 
grubości 110 mic, opak = 10 szt. 

opak 5,13 6,31 23 



006758 
Koszulka A4 na katalogi 

TAURUS TK-7003 

poszerzany harmonijkowy brzeg zwiększa pojemność koszulki 
do 27 mm, pasek perforowany wzmocniony, otwierana u góry z 
klapką, z przeźroczystej mocnej folii o grubości 180 mic,  
opak = 10 szt. 

opak 11,40 14,02 23 

006759 
Kieszeń A4 na suwak zaciskowy 

TAURUS EK-2935 

do przechowywania dokumentów A-4, plastikowy suwak 
zaciskowy wzdłuż dłuższego boku, przeźroczysta bezbarwna, 
wym. 240x334 mm 

szt 1,44 1,77 23 

006760 
Kieszeń A5 na suwak zaciskowy 

TAURUS EK-2937 

do przechowywania dokumentów A-5, plastikowy suwak 
zaciskowy wzdłuż dłuższego boku, przeźroczysta bezbarwna, 
wym. 177x239 mm 

szt 1,15 1,41 23 

006761 
Koszulka A4 zamykana na 

suwak z europerforacją BANTEX 
format A-4, przeźroczysta bezbarwna, z europerforacją,  
na prawym boku suwak zamykający 

szt 5,53 6,80 23 

006762 
Ofertówka sztywna 

przeźroczysta A4/150 CEZAB 

typ "L", otwierana z góry i z prawej strony, z wycięciem na palec 
ułatwiającym wyciąganie i wkładanie dokumentu, grubość 150 
mic, opak = 25 szt. 

opak 7,13 8,77 23 

006763 
Ofertówka sztywna kolorowa 

A4/180 mic. DONAU 

typ "L", otwierana z góry i z prawej strony, z wycięciem na palec 
ułatwiającym wyciąganie i wkładanie dokumentu, grubość 180 
mic, dostępne kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty;  
opak = 10 szt. 

opak 6,84 8,41 23 

006764 
Skoroszyt PCW A4 z 

europerforacją BIURFOL 

wykonany z PCW, przednia okładka przeźroczysta, tylna 
okładka kolorowa, z europerforacją, wysuwany papierowy pasek 
do opisów, dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, 
zielony, żółty, biały, szary. 

szt 0,48 0,59 23 

006765 
Skoroszyt PCW A4 zwykły 

BIURFOL 

wykonany z PCW, przednia okładka przeźroczysta, tylna 
okładka kolorowa, wysuwany papierowy pasek do opisów, 
dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, 
biały, szary. 

szt 0,48 0,59 23 

006766 
Skoroszyt z klipsem A4/30k Q-

CONNECT 

wykonany ze sztywnego PCW o grubości 200/350 mic, przednia 
okładka przeźroczysta, tylna okładka kolorowa, czarny klips 
utrzymujący ok. 30 kartek bez dziurkowania,  
dostępne kolory: biały, niebieski, zielony. 

szt 2,17 2,67 23 

006767 
Skoroszyt A4/280 tekturowy 

zwykły 1/1 BARBARA 
z kartonu 280 g/m2, biały, z nadrukiem trzy linie szt 0,34 0,42 23 

006768 
Skoroszyt A4/280 tekturowy 

zwykły 1/2 BARBARA 
z kartonu 280 g/m2, biały szt 0,34 0,42 23 

006769 
Skoroszyt A4/280 tekturowy 

oczkowy 1/1 BARBARA 
z kartonu 280 g/m2, biały, z nadrukiem trzy linie szt 0,41 0,50 23 

006770 
Skoroszyt A4/280 tekturowy 

oczkowy 1/2 BARBARA 
z kartonu 280 g/m2, biały szt 0,38 0,47 23 



006771 
Skoroszyt A4/280 tekturowy 
zawieszkowy 1/2 BARBARA 

z kartonu 280 g/m2, biały szt 0,41 0,50 23 

006772 
Pasek skoroszytowy (wąsy) 

Interfolia 
z tworzywa, metalowe wąsy, listewka dociskowa, do wpinania szt 0,07 0,09 23 

006773 Etykieta grzbietowa 50 (LUKA) 
wsuwana, dwustronna, do segregatora A4/50, do segregatora 
kod: 006675 

szt 1,03 1,27 23 

006774 Etykieta grzbietowa 75 (LUKA) 
wsuwana, dwustronna, do segregatora A4/75, do segregatora 
kod: 006676 

szt 1,03 1,27 23 

006775 Segregator A4/50 LUKA 

z mechanizmem, oklejony na zewnątrz poliolefiną, wymienna 
dwustronna etykieta w kieszonce i otwór na palec na grzbiecie, 
metalowe okucia na dolnych krawędziach i dwóch otworach na 
przedniej okładce, dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, 
zielony, fioletowy, granatowy, zółty, pomarańczowy, złoty, 
bladozielony,turkusowy. 

szt 4,80 5,90 23 

006776 Segregator A4/75 LUKA 

z mechanizmem, oklejony na zewnątrz poliolefiną, wymienna 
dwustronna etykieta w kieszonce i otwór na palec na grzbiecie, 
metalowe okucia na dolnych krawędziach i dwóch otworach na 
przedniej okładce, dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, 
zielony, fioletowy, granatowy, zółty, pomarańczowy, złoty, 
bladozielony, turkusowy. 

szt 4,80 5,90 23 

006777 Segregator A5/75LUKA 
z mechanizmem, oklejony na zewnątrz poliolefiną, wymienna 
dwustronna etykieta w kieszonce i otwór na palec na grzbiecie, 
dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy 

szt 5,70 7,01 23 

006778 Segregator A5/2R LUKA 
2 ringi o średnicy 25 mm, oklejony na zewnątrz poliolefiną, 
wymienna dwustronna etykieta w kieszonce na grzbiecie, 
dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony 

szt 5,70 7,01 23 

006779 Segregator A4/2R LUKA 
2 ringi o średnicy 25 mm, oklejony na zewnątrz poliolefiną, 
wymienna dwustronna etykieta w kieszonce na grzbiecie, 
dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, fioletowy 

szt 5,13 6,31 23 

006780 Segregator A4/4R LUKA 
4 ringi o średnicy 25 mm, oklejony na zewnątrz poliolefiną, 
wymienna dwustronna etykieta w kieszonce na grzbiecie, 
dostępne czarny, czerwony, niebieski, fioletowy 

szt 5,13 6,31 23 

006781 
Przekładki do segregatora - A4 

kartonowe -TAURUS 48-220021 
10 kart, kolorowe indeksy, bez opisu na indeksie, karta 
informacyjno-opisowa, multiperforowane, karton 180 g/m2 

opak 1,94 2,39 23 

006782 
Przekładki do segregatora - A4 z 

tworzywa ELBA 100204769 
12 kart, kolorowe indeksy, numeryczne, karta informacyjno-
opisowa, multiperforowane 

opak 6,04 7,43 23 

006783 
Przekładki segregujące 1/3 

LUKA 
z kartonu 250 g/m2, format 240x105 mm,  
mix 5 kolorów po 20 szt., opak = 100 szt. 

opak 4,50 5,54 23 



006784 
Teczka wiązana A4/350g 

tekturowa biała BARBARA 

z kartonu 350 g/m2, wewnątrz 3 zakładki zabezpieczające 
dokumenty przed wysunięciem, biała, z nadrukiem trzy linie, 
wiązana białą tasiemką 

szt 0,51 0,63 23 

006785 
Teczka z gumką A4/350g 
tekturowa biała BARBARA 

z kartonu 350 g/m2, wewnątrz 3 zakładki zabezpieczające 
dokumenty przed wysunięciem, biała, z nadrukiem trzy linie, 
zamykana gumką 

szt 0,59 0,73 23 

006786 
Teczka z gumką A4 lakierowana 

ESSELTE 

wykonana z barwionego i lakierowanego z zewnątrz kartonu  
400 g/m2, wewnątrz 3 zakładki zabezpieczające dokumenty 
przed wysunięciem, zamykana gumką, dostępne kolory: czarny, 
czerwony, granat, jasnoniebieski, zielony, żółty 

szt 1,71 2,10 23 

006787 Teczka z gumką 1A, A4 VAUPE 

wykonana z kartonu 700 g/m2, barwiona i pokryta z zewnątrz 
folią PP, szerokość grzbietu 10 mm, wewnątrz 3 zakładki 
zabezpieczające dokumenty przed wysunięciem, zamykana  
ukośnie prowadzoną gumką, dostępne kolory: czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, fioletowy 

szt 4,39 5,40 23 

006788 Teczka z gumką B4 LUKA 

wykonana z kartonu o grubości min. 1 mm, na zewnątrz 
laminowana, wewnątrz 3 zakładki zabezpieczające dokumenty 
przed wysunięciem, zamykana gumką, dostępne kolory: czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, granatowy, oliwkowy, żółty 

szt 6,84 8,41 23 

006789 
Teczka kopertowa z rzepem A4 

VAUPE 

wykonana z kartonu o grubości 1 mm, dwustronnie barwiona i 
pokryta folią PP, szerokość grzbietu 1 cm, zamykana na rzep, 
dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy 

szt 5,68 6,99 23 

006790 
Teczka skrzydłowa z rzepem A4 

OFFICE PRODUCTS 

wykonana z kartonu o grubości 2 mm, jednostronnie barwiona i 
pokryta folią PP, zamykana na 2 rzepy, szerokość grzbietu  
40 mm, dostępne kolory: niebieski, zielony, żółty, czarny, 
czerwony, granatowy 

szt 4,96 6,10 23 

006792 
Teczka na akta osobowe 
pracowników A4 WARTA 

oprawa kartonowa twarda, wewnątrz kartonowe przekładki  
A, B, C z tabelami bez treści, 3 przegródki, w każdej przegródce 
mechanizm skoroszytowy do wpinania dokumentów, grzbiet 
binda zewnętrzna z kartonikiem na opis,  
dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony 

szt 4,18 5,14 23 

006793 
Teczka na akta studenta PPUH 

BARBARA 

z kartonu 400 g/m2, biała, nadruk na 2 stronach okładki, 
wewnątrz trzy zakładki zabezpieczające dokumenty przed 
wypadnięciem, wiązana białą tasiemką 

szt 1,14 1,40 23 

006794 
Teczka z rączką kartonowa 
A4/50 OFFICE PRODUCTS 

wykonana z kartonu o grubości min. 2 mm, na zewnątrz pokryta 
folią, zamykana na plastikowy zamek, rączka plastikowa, 
szerokość grzbietu 50 mm, wymiary: 50x240x319 mm,  
dostępne kolory: czarny, czerwony, granatowy, zielony, bordowy 

szt 6,95 8,55 23 

006795 
Teczka wisząca podstawowa 

PBS 
do przechowywania dokumentów A4 bez dziurkowania, 
identyfikator z wymienną etykietą do opisu, czerwona 

szt 1,77 2,18 23 



006796 
Teczki wiszące z boczkami 

DONAU 

do przechowywania dokumentów A4 bez dziurkowania, boczki 
zabezpieczają przed wysunięciem się dokumentu, identyfikator z 
wymienną etykietą do opisu, czerwona 

szt 3,19 3,92 23 

006797 
Teczka z mechanizmem 

klipsowo-dźwigniowym LUKA 

z tworzywa, na dokumenty A4, metalowy dźwigniowy uchwyt do 
spinania dokumentów bez dziurkowania,  
dostępne kolory: niebieski, zieleń, czerwony, żółty 

szt 1,77 2,18 23 

006798 
Teczka koperta na dokumenty 

A4 GRAND 9113 
z tworzywa, zamykana na zatrzask, transparentna,  
dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony. 

szt 1,77 2,18 23 

006799 
Teczka koperta na dokumenty z 

europerforacją A4 PBS 
z tworzywa, zamykana na zatrzask, transparentna,  
dostępne kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty 

szt 2,91 3,58 23 

006800 
Teczka koperta na dokumenty 

A5 GRAND 043 
z tworzywa, zamykana na zatrzask, transparentna,  
dostępne kolory: biały, czerwony, niebieski, zielony. 

szt 1,37 1,69 23 

006801 
Teczka ofertowa z 20 

koszulkami LUKA 

okładka z tworzywa, 20 wtopionych wysokoprzeźroczystych 
koszulek A4, wymienna etykieta opisowa,  
dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

szt 2,85 3,51 23 

006802 
Teczka ofertowa z 40 

koszulkami LUKA 

okładka z tworzywa, 40 wtopionych wysokoprzeźroczystych 
koszulek A4, wymienna etykieta opisowa,  
dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

szt 3,19 3,92 23 

006803 
Pojemnik na teczki wiszące 

DONAU 
z tworzywa, uchwyty do przenoszenia, mieści min. 20 teczek 
zawieszkowych A-4 lub 3 segregatory A4/50 

szt 42,85 52,71 23 

006804 
Pojemnik na czasopisma/ 
katalogi/ dokumenty LEITZ 

247600 

plastikowy, na grzbiecie etykieta do opisu zawartości,  
wym. 78x308x278 mm, dostępne kolory: czarny, czerwony, 
niebieski, szary, jasnozielony 

szt 11,28 13,87 23 

006805 
Pojemnik z przekładkami na 

czasopisma/ katalogi/ 
dokumenty LEITZ 523900 

plastikowy, min. dwie wyjmowane przegrody, na grzbiecie 
etykieta do opisu zawartości, wym. 213x321x250 mm, 

szt 23,93 29,43 23 

006806 
Pojemnik składany A4/70 

BIURFOL SE-35 

składany pojemnik na dokumenty, wykonany z PCW, z etykietą 
wymienną na grzbiecie,  
dostępne kolory: bordo, czarny, czerwony, niebieski, jasny 
zielony, ciemny zielony, żółty, granatowy. 

szt 7,47 9,19 23 

006807 
Pudło archiwizacyjne - pełne 

ELBA 1005526 

kartonowe, składane, posiada 2 otwory na palec ułatwiające 
wkładanie i wyjmowanie pudła z półki, wymiary 26,5x9,5x34 cm, 
dostępne kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty 

szt 2,51 3,09 23 

006808 
Pudło archiwizacyjne - ścięte 

ELBA 1005526 

kartonowe, składane, posiada otwór na palec ułatwiający 
wkładanie i wyjmowanie pudła z półki, wymiary: 34x8x26,5 cm, 
dostępne kolory: czerwony, niebieski, zielony 

szt 2,34 2,88 23 

       



006809 
Pudło archiwizacyjne duże - góra 

ESSELTE 623914 

kartonowe, składane, zintegrowana pokrywa otwierana do góry, 
ściany i dno zapewniające stabilną konstrukcję po zapełnieniu 
dokumentami i przy przenoszeniu, możliwe ustawianie pełnych 
pudeł jedno na drugim, posiada uchwyty boczne do 
przenoszenia, mieści 5 segregatorów A4/75,  
wymiary 392x301x334 mm 

szt 16,32 20,07 23 

006810 
Pudło archiwizacyjne duże - 

przód ESSELTE 10964 

kartonowe, składane, zintegrowana pokrywa otwierana od 
przodu, ściany i dno zapewniające stabilną konstrukcję po 
zapełnieniu dokumentami i przy przenoszeniu, możliwe 
ustawianie pełnych pudeł jedno na drugim, posiada uchwyty 
boczne do przenoszenia, mieści 7 segregatorów A4/75,  
wymiary 525x338x306 mm 

szt 12,67 15,58 23 

006811 
Szuflada na dokumenty A4 

LEITZ 52270 

plastikowa, na dokumenty formatu A-4, wysokość ścianki 
bocznej 70 mm, przystosowane do łączenia pionowo lub 
schodkowo, dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, jasny 
zielony, biały, szary 

szt 12,54 15,42 23 

006812 
Moduł 4-ro szufladowy na 
dokumenty HAN Impuls 

szuflady plastikowe w obudowie, na dokumenty formatu A-4, 
szary, wymiary: 294x368x235 mm 

szt 74,08 91,12 23 

006813 
Moduł 6-cio szufladowy na 

dokumenty HAN Contur 
szuflady plastikowe w obudowie, na dokumenty formatu A-4, 
szary, wymiary: 300x382x200 mm 

szt 222,25 273,37 23 

006814 
Folia do laminowania A4/80 mic. 

LUKA 
wym. A4, grubość 80 mic, opak = 100 szt. opak 9,80 12,05 23 

006815 
Folia do laminowania A4/100 

mic. LUKA 
wym. A4, grubość 100 mic, opak = 100 szt. opak 13,68 16,83 23 

006816 
Folia do laminowania A4/150 

mic. ARGO 
wym. A4, grubość 150 mic, opak = 100 szt. opak 56,53 69,53 23 

006817 
Folia do laminowania A-5/150 

mic. ARGO 
wym. A5, grubość 150 mic, opak = 100 szt. opak 22,79 28,03 23 

007536 
Folia do laminowania A6 gr. 

100mic 
Wymiar: 111x154 mm, grubość 100 mic, opakowanie = 100 szt. opak 9,57 11,77 23 

006818 
Folia do laminowania wizytówek, 

60x95/80 mic. ARGO 
wym. 60x95 mm, grubość 80 mic, opak = 100 szt. opak 3,42 4,21 23 

006819 
Folia do laminowania wizytówek, 

60x95/175 mic. ARGO 
wym. 60x95 mm, grubość 175 mic, opak = 100 szt. opak 6,84 8,41 23 

006820 Grzbiet plastikowy 4 mm LUKA 
do bindowania, dostępne kolory: biały, czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, żółty, opak = 10 szt. 

P10 0,57 0,70 23 

006821 Grzbiet plastikowy 6 mm LUKA 
do bindowania, dostępne dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 0,68 0,84 23 

006822 Grzbiet plastikowy 8 mm LUKA 
do bindowania, dostępne dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 0,80 0,98 23 



006823 Grzbiet plastikowy 10 mm LUKA 
do bindowania, dostępne dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 0,91 1,12 23 

006824 Grzbiet plastikowy 12 mm LUKA 
do bindowania, dostępne kolory: biały, czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 1,03 1,27 23 

006825 Grzbiet plastikowy 14 mm LUKA 
do bindowania, dostępne dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 1,14 1,40 23 

006826 Grzbiet plastikowy 16 mm LUKA 
do bindowania, dostępne dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 1,37 1,69 23 

006827 Grzbiet plastikowy 18 mm LUKA 
do bindowania, dostępne kolory: biały, czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, żółty, opak = 10 szt. 

P10 1,71 2,10 23 

006828 Grzbiet plastikowy 20 mm LUKA 
do bindowania, dostępne dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, żółty;, opak = 10 szt. 

P10 2,28 2,80 23 

006829 Grzbiet plastikowy 22 mm LUKA 
do bindowania, dostępne dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 2,85 3,51 23 

006830 Grzbiet plastikowy 25 mm LUKA 
do bindowania, dostępne dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 2,96 3,64 23 

006831 Grzbiet plastikowy 28 mm LUKA 
do bindowania, dostępne kolory: biały, czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, żółty, opak = 10 szt. 

P10 3,19 3,92 23 

006832 Grzbiet wsuwany 3 mm LUKA 
listwa zaciskająca o długości 297 mm, do spinania dokumentów, 
wykonana z odpornego na odkształcenia tworzywa, zaokrąglona  
końcówka, dostępne kolory: biały, czarny, zielony; opak = 5 szt. 

P05 1,14 1,40 23 

006833 Grzbiet wsuwany 6 mm LUKA 
listwa zaciskająca o długości 297 mm, do spinania dokumentów, 
wykonana z odpornego na odkształcenia tworzywa, zaokrąglona 
końcówka, dostępne kolory: biały, czarny, zielony; opak = 5 szt. 

P05 1,37 1,69 23 

006834 Grzbiet wsuwany 9 mm LUKA 
listwa zaciskająca o długości 297 mm, do spinania dokumentów, 
wykonana z odpornego na odkształcenia tworzywa, zaokrąglona  
końcówka, dostępne kolory: biały, czarny, zielony; opak = 5 szt. 

P05 1,71 2,10 23 

006835 Grzbiet wsuwany 12 mm LUKA 
listwa zaciskająca o długości 297 mm, do spinania dokumentów, 
wykonana z odpornego na odkształcenia tworzywa, zaokrąglona  
końcówka, kolor: biały, czarny, zielony; opak = 5 szt. 

P05 3,42 4,21 23 

006836 Grzbiet wsuwany 15 mm LUKA 

listwa zaciskająca o długości 297 mm, do spinania dokumentów, 
wykonana z odpornego na odkształcenia tworzywa, zaokrąglona 
końcówka, dostępne kolory: biały, czarny, niebieski;  
opak = 5 szt. 

P05 3,99 4,91 23 

006837 
Okładka A4/200 przednia, PCW, 

przeźroczysta LUKA 
do bindowania, grubość 0,20 mm, opak = 10 szt. P10 1,71 2,10 23 

006838 
Okładka A4 tylna, kartonowa, 

skóropodobna LUKA 
do bindowania, 250 g/m2, dostępne kolory: czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 1,25 1,54 23 

006839 
Okładka A4 tylna, kartonowa, 

błyszcząca LUKA 
do bindowania, 250 g/m2, dostępne kolory: czarny, czerwony, 
niebieski, zielony, żółty; opak = 10 szt. 

P10 1,25 1,54 23 



006840 
Okładka do grzbietów 
wsuwanych DURABLE 

folia propylenowa, groszkowa, przeźroczysta, dostępne kolory; 
przeźroczysty, niebieski; opak = 5 szt. 

P05 9,12 11,22 23 

006841 
Termokładka A4, 1,5 mm ARGO 

PRESTIGE 
przód - folia przeźroczysta o grubości 150 mic; tył - karton kolor 
225 g/m2, dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

szt 1,14 1,40 23 

006842 
Termokładka A4, 3 mm ARGO 

PRESTIGE 
przód - folia przeźroczysta o grubości 150 mic; tył - karton kolor 
225 g/m2, dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

szt 1,14 1,40 23 

006843 
Termokładka A4, 6 mm ARGO 

PRESTIGE 
przód - folia przeźroczysta o grubości 150 mic; tył - karton kolor 
225 g/m2, dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

szt 1,14 1,40 23 

006844 
Termokładka A4, 9 mm ARGO 

PRESTIGE 
przód - folia przeźroczysta o grubości 150 mic; tył - karton kolor 
225 g/m2, dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

szt 1,14 1,40 23 

006845 
Termokładka A4, 12 mm ARGO 

PRESTIGE 
przód - folia przeźroczysta o grubości 150 mic; tył - karton kolor 
225 g/m2, dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, zielony. 

szt 1,14 1,40 23 

006846 
Mysz komputerowa optyczna 

przewodowa A4 TECH OP-620D 
black 

USB, 4 przyciski w tym jeden 2xClick, rolka, długość kabla  
min. 1,5 m, do użytku przez osoby prawo i leworęczne 

szt 16,07 19,77 23 

006847 
Mysz komputerowa optyczna 
bezprzewodowa LOGITECH 

M171 black/red 

mikro odbiornik USB chowany w myszkę, nadajnik w kształcie 
pendrive`a, 3 przyciski, rolka, przełącznik wł/wył, do użytku przez 
osoby prawo i leworęczne, zasilanie AA 1,5 V 

szt 45,59 56,08 23 

006848 
Mysz komputerowa laserowa 

przewodowa A4 TECH V-
TRACK N-60F-1 Brushed black 

USB, 1 rolka, 4 przyciski w tym jeden otwierający wszystkie 
aplikacje za pomocą jednego kliknięcia, rozdzielczość  
min. 1000 dpi, rozmiar MINI , zwijany przewód o długości  
min. 1,5 m, do użytku przez osoby prawo i leworęczne 

szt 34,08 41,92 23 

006849 
Mysz komputerowa laserowa 

bezprzewodowa LOGITECH MX 
ANYWHERE 2 

mini odbiornik USB, Bluetooth, min. 5 przycisków, działa na 
powierzchniach błyszczących i szkle, super szybkie przewijanie, 
programowane przyciski, wskaźnik poziomu baterii, wyłącznik 
myszy, do użytku przez osoby prawo i leworęczne 

szt 302,03 371,50 23 

006850 
Podkładka pod mysz 

komputerową FELLOWES 
29700 

podkładka gumowa pokryta materiałem,  
wymiary: 5x224x186 mm, kolory: niebieski 

szt 6,84 8,41 23 

006851 
Podkładka żelowa pod mysz 
komputerową ESPERANZA 

EA137K 

podkładka wypełniona żelem, z poduszką pod nadgarstek, 
antypoślizgowy spód; wymiary:230x190x20 mm, kolor: czarny 

szt 10,00 12,30 23 

006852 
PENDRIVE  8GB PATRIOT 

PEF8GSBUSB 
obudowa gumowana wodoodporna, USB 3.0; maksymalne 
prędkości: R- zapis min. 15 MB/s, W- odczyt min. 80 MB/s 

szt 25,13 30,91 23 

006853 
PENDRIVE 16GB PATRIOT 

PEF16GSBUSB 
obudowa gumowana wodoodporna, USB 3.0; maksymalne 
prędkości: R- zapis min. 15 MB/s, W- odczyt min. 80 MB/s 

szt 25,13 30,91 23 

006854 
PENDRIVE 32GB PATRIOT 

PEF32GSRUSB 
obudowa gumowana wodoodporna, USB 3.0; maksymalne 
prędkości: R- zapis min. 50 MB/s, W- odczyt min. 180 MB/s 

szt 33,62 41,35 23 

006855 
PENDRIVE 64GB PATRIOT 

PEF64GSRUSB 
obudowa gumowana wodoodporna, USB 3.0; maksymalne 
prędkości: R- zapis min. 50 MB/s, W- odczyt min. 180 MB/s 

szt 45,02 55,37 23 



006856 
PENDRIVE 128GB PATRIOT 

PEF128GSRUSB 
obudowa gumowana wodoodporna, USB 3.0; maksymalne 
prędkości: R- zapis min. 50 MB/s, W- odczyt min. 180 MB/s 

szt 90,00 110,70 23 

006857 
PENDRIVE 256GB PATRIOT 

SUPERSONIC RAGE2 
obudowa gumowana wodoodporna, USB 3.1; maksymalne 
prędkości: R- zapis min. 200 MB/s, W- odczyt min. 400 MB/s 

szt 160,70 197,66 23 

006858 
PENDRIVE 512GB PATRIOT 

SUPERSONIC RAGE2 
obudowa gumowana wodoodporna, USB 3.1; maksymalne 
prędkości: R- zapis min. 300 MB/s, W- odczyt min. 400 MB/s 

szt 329,38 405,14 23 

006859 
Płyta CD-R 700MB - SLIM 

VERBATIM 

odporna na działanie promieni UV, powierzchnia nagrywalna 
AZO, czas archiwizacji: dodatkowa ochrona do 40 lat, AZO do 
100 lat, pokrycie dysku typu crystal, opakowanie plastikowe typu 
SLIM 

szt 1,31 1,61 23 

006860 
Płyta CD-R 700MB - koperta 

VERBATIM 

odporna na działanie promieni UV, powierzchnia nagrywalna 
AZO, czas archiwizacji: dodatkowa ochrona do 40 lat, AZO do 
100 lat, pokrycie dysku typu crystal, opakowanie koperta 
papierowa 

szt 0,85 1,05 23 

006861 
Płyta CD-R 700MB - 25 szt. 

VERBATIM 

odporna na działanie promieni UV, powierzchnia nagrywalna 
AZO, czas archiwizacji: dodatkowa ochrona do 40 lat, AZO do 
100 lat, pokrycie dysku typu crystal, opak = Cake 25 szt. 

opak 19,26 23,69 23 

006862 
Płyta CD-R 700MB - 50 szt. 

VERBATIM 

odporna na działanie promieni UV, powierzchnia nagrywalna 
AZO, czas archiwizacji: dodatkowa ochrona do 40 lat, AZO do 
100 lat, pokrycie dysku typu crystal, opak = Cake 50 szt. 

opak 39,80 48,95 23 

006863 
Płyta CD-R 700MB - 100 szt. 

VERBATIM 

odporna na działanie promieni UV, powierzchnia nagrywalna 
AZO, czas archiwizacji: dodatkowa ochrona do 40 lat, AZO do 
100 lat, pokrycie dysku typu crystal, opak = 2 x Cake 50 szt. 

opak 72,49 89,16 23 

006864 
Płyta CD-RW  700MB - SLIM 

VERBATIM 
odporna na działanie promieni UV, min. 100 cykli nagrywania, 
opakowanie plastikowe typu SLIM 

szt 3,21 3,95 23 

006865 
Płyta DVD+R, 4,7GB, 16x - SLIM 

VERBATIM 

odporna na działanie promieni UV, powierzchnia nagrywalna 
AZO, czas archiwizacji: dodatkowa ochrona do 40 lat, AZO do 
100 lat, opakowanie plastikowe typu SLIM 

szt 1,54 1,89 23 

006866 
Płyta DVD-RW, 4,7GB, 4x - 

SLIM VERBATIM 
odporna na działanie promieni UV, min. 100 cykli nagrywania, 
opakowanie plastikowe typu SLIM 

szt 3,09 3,80 23 

006868 Płyta CD czyszcząca TRACER płyta czyszcząca napęd CD/DVD szt 7,52 9,25 23 

006869 
Koperta na płytę CD/DVD 

RAYAN 
papierowa, opak = 20 szt. P20 1,14 1,40 23 

006870 
Pudełko na 1 płytę CD/DVD 

PLATINET 
opakowanie typu SLIM, plastikowe, kolorowe szt 0,68 0,84 23 

006871 
Portfel na 32 płyty CD/DVD 

HAMA 
zamykany na suwak, z rączką szt 16,25 19,99 23 

006872 
Koszulka/kieszeń na 1 płytę CD 

ARGO 422055 
do przechowywania 1 płyty CD/DVD, przeźroczysta bezbarwna, 
z klapką, samoprzylepna 

szt 3,42 4,21 23 



006873 
Koszulka/kieszeń na 2 płyty CD 

Hamelin BANTEX A4 
format A-4, do przechowywania 2 płyt CD/DVD, przeźroczysta 
bezbarwna, z europerforacją 

szt 3,42 4,21 23 

006874 
Wskaźnik laserowy  z 

długopisem w metalowym etui 
LUKA 

zasięg wskaźnika 30 m, zasilanie  4x1,5 V szt 34,19 42,05 23 

006875 
Listwa zasilająca filtrująca 

5gn/1,5 m LESTAR 

przeciwprzepięciowa ochrona 3 linii zasilających, filtr 
przeciwzakłóceniowy (elektromagnetyczne, radiowe), czas 
reakcji < 25 ns, maksymalny prąd impulsu 6000 A, sumaryczna 
absorbcja energii min. 600 J, obciążenie sumaryczne min. 10 A 
(2300 W), 5 gniazd z uziemieniem, obudowa przystosowana do 
mocowania do podłoża, przewód sieciowy 1,5 m, kontrolka 
włączonego zasilania, kolory: czarny, popielaty 

szt 34,42 42,34 23 

006876 
Listwa zasilająca filtrująca 5gn/3 

m LESTAR 

przeciwprzepięciowa ochrona 3 linii zasilających, filtr 
przeciwzakłóceniowy (elektromagnetyczne, radiowe), czas 
reakcji < 25 ns, maksymalny prąd impulsu 6000 A, sumaryczna 
absorbcja energii min. 600 J, obciążenie sumaryczne min. 10 A 
(2300 W), 5 gniazd z uziemieniem, obudowa przystosowana do 
mocowania do podłoża, przewód sieciowy 3 m, kontrolka 
włączonego zasilania, kolory: czarny, popielaty 

szt 37,95 46,68 23 

006877 
Listwa zasilająca filtrująca 5gn/5 

m LESTAR 

przeciwprzepięciowa ochrona 3 linii zasilających, filtr 
przeciwzakłóceniowy (elektromagnetyczne, radiowe), czas 
reakcji < 25 ns, maksymalny prąd impulsu 6000 A, sumaryczna 
absorbcja energii min. 600 J, obciążenie sumaryczne min. 10 A 
(2300 W), 5 gniazd z uziemieniem, obudowa przystosowana do 
mocowania do podłoża, przewód sieciowy 5 m, kontrolka 
włączonego zasilania, kolory: czarny, popielaty 

szt 40,46 49,77 23 

006878 
Pianka do czyszczenia ekranów 
monitorów ESPERANZA ES119 

w aerozolu, pojemność 400 ml szt 5,70 7,01 23 

006879 
Pianka do ekranów plazmowych 

i LCD ESPERANZA ES101 

antystatyczna, bakteriobójcza, nie zawierająca alkoholu lub 
innych substancji mogących uszkodzić powłokę 
ciekłokrystaliczną, w aerozolu, pojemność 100 ml 

szt 5,36 6,59 23 

006880 
Pianka do czyszczenia obudów 

ESPERANZA ES104 
do czyszczenia obudów z tworzyw, w aerozolu,  
pojemność 400 ml 

szt 4,55 5,60 23 

006881 
Ściereczki do czyszczenia 

ekranów monitorów - nasączone 
4WORLD 06647 

antystatyczne, bakteriobójcze, do czyszczenia ekranów LCD, 
opak = 100 szt. 

opak 7,07 8,70 23 

006882 
Ściereczki do czyszczenia 

ekranów monitorów - suche 
ESPERANZA ES108 

bezpyłowe do czyszczenia sprzętu komputerowego  i biurowego, 
opak = 24 szt. 

opak 5,01 6,16 23 



006883 
Powietrze sprężone 4WORLD 

04158 
do czyszczenia komputerów, w aerozolu, pojemność 400 ml szt 5,01 6,16 23 

006884 
Papier ksero A4/80g/146 

POLLSPEED 

80 g/m2; białość CIE 146; do druku czarno-białego i kolorowego; 
do drukarek atramentowych i laserowych, kserografów, faksów; 
ryza = 500 arkuszy 

ryza 10,24 12,60 23 

006885 
Papier ksero A4/80g/161 

POLLUX 

80 g/m2; białość CIE 161; do druku czarno-białego i kolorowego; 
do drukarek atramentowych i laserowych, kserografów, faksów; 
ryza = 500 arkuszy 

ryza 11,53 14,18 23 

006886 
Papier ksero A4/80g/166 

POLJET 

80 g/m2; białość CIE 166; do druku czarno-białego i kolorowego; 
do drukarek atramentowych i laserowych, kserografów, faksów; 
ryza = 500 arkuszy 

ryza 12,08 14,86 23 

006887 
Papier ksero A3/80g/153 

POLSPEED 

80 g/m2; białość CIE 153; do druku czarno-białego i kolorowego; 
do drukarek atramentowych i laserowych, kserografów, faksów; 
ryza = 500 arkuszy 

ryza 22,45 27,61 23 

006888 
Papier ksero A3/80g/161 

POLLUX 

80 g/m2; białość CIE 161; do druku czarno-białego i kolorowego; 
do drukarek atramentowych i laserowych, kserografów, faksów; 
ryza = 500 arkuszy 

ryza 24,22 29,79 23 

006889 
Papier ksero A3/80g/166 

POLJET 

80 g/m2; białość CIE 166; do druku czarno-białego i kolorowego; 
do drukarek atramentowych i laserowych, kserografów, faksów; 
ryza = 500 arkuszy 

ryza 25,64 31,54 23 

006890 
Papier ksero A4/100g/161 
MONDI, COLOR COPY 

100 g/m2; białość CIE 161; do druku czarno-białego i 
kolorowego; do drukarek atramentowych i laserowych, 
kserografów; wydruk o fotograficznej jakości, satynowa 
powierzchnia; ryza = 500 arkuszy 

ryza 25,07 30,84 23 

006891 
Papier ksero A4/120g/161 
MONDI, COLOR COPY 

120 g/m2; białość CIE 161; do druku czarno-białego i 
kolorowego; do drukarek atramentowych i laserowych, 
kserografów; wydruk o fotograficznej jakości, satynowa 
powierzchnia; opak = 250 arkuszy 

opak 15,96 19,63 23 

006892 
Papier ksero A4/160g/161 
MONDI, COLOR COPY 

160 g/m2; białość CIE 161; do druku czarno-białego i 
kolorowego; do drukarek atramentowych i laserowych, 
kserografów; wydruk o fotograficznej jakości, satynowa 
powierzchnia; opak = 250 arkuszy 

opak 22,86 28,12 23 

006893 
Papier satynowy A4/250g 
POLCOLOR LASER A4 

250 g/m2; satynowany; opak = 250 arkuszy opak 40,36 49,64 23 

 
 
 
 
 

      



006894 
Papier ksero A4 kolor MONDI IQ 

COLOR 

80 g/m2; do druku czarno-białego i kolorowego; do drukarek 
atramentowych i laserowych, kserografów; ryza = 500 arkuszy; 
dostępne kolory:  jasnoróżowy, pistacjowy, niebieski, 
jasnozielony, różowy, łososiowy, jasnożółty, jasnoniebieski, 
kremowy, błękitny, pomarańczowy, kanarkowy, morski, zielony, 
oliwkowy, słoneczny, cytrynowy, lawendowy, ceglasty, żółty, 
czerwony, waniliowy, złoty, szary, stare złoto. 

ryza 18,24 22,44 23 

006895 
Papier ksero A3 kolor MONDI IQ 

COLOR 

80 g/m2; do druku czarno-białego i kolorowego; do drukarek 
atramentowych i laserowych, kserografów; ryza = 500 arkuszy; 
dostępne kolory: jasnoróżowy, pistacjowy, niebieski, 
jasnozielony, różowy, łososiowy, jasnożółty, jasnoniebieski, 
kremowy, błękitny, pomarańczowy, kanarkowy, morski, zielony, 
oliwkowy, słoneczny, cytrynowy, lawendowy, ceglasty, żółty, 
czerwony, waniliowy, złoty, szary, stare złoto, karaibski, 
słoneczny, miętowy, zieleń choinkowa 

ryza 59,27 72,90 23 

006896 Papier ksero A4 kolor ART PAP 
80 g/m2; w opakowaniu 5 kolorów pastelowych; do druku 
czarno-białego i kolorowego; do drukarek atramentowych i 
laserowych, kserografów; opak = 5x50 ark 

opak 9,69 11,92 23 

006897 Papier ksero A3 kolor ART PAP 
80 g/m2; w opakowaniu 5 kolorów pastelowych; do druku 
czarno-białego i kolorowego; do drukarek atramentowych i 
laserowych, kserografów; opak = 5x50 ark 

opak 19,38 23,84 23 

006898 
Papier kredowy A4/150g 

kredowy ART-PAP 
150 g/m2; matowy; opak = 250 arkuszy opak 26,21 32,24 23 

006899 
Papier wizytówkowy A4 biały 

ART-PAP 

do druku czarno-białego i kolorowego; do drukarek 
atramentowych i laserowych; 240 g/m2; z tłoczeniem; dostępne 
wzory: płótno, kratka,len,czerpany,skóra,linie; opak = 25 arkuszy 

opak 7,41 9,11 23 

006900 
Papier wizytówkowy A4 kolorowy 

ART-PAP 

do druku czarno-białego i kolorowego; do drukarek 
atramentowych i laserowych; 240 g/m2; z tłoczeniem; dostępne 
wzory: płótno, kratka,len,czerpany,skóra,linie; opak = 25 arkuszy 

opak 7,41 9,11 23 

006901 
Papier foto A4 półbłyszczący HP 

CR673A 
300 g/m2, opak = 20 arkuszy opak 39,89 49,06 23 

006902 
Papier foto A4 błyszczący HP 

CR672A 
300 g/m2, opak = 20 arkuszy opak 39,89 49,06 23 

006903 
Papier kancelaryjny A3 OFFICE 

PRODUCTS A3 
dostępny: kratka, linia; 70 g/m2, opak.=100 arkuszy opak 8,66 10,65 23 

006904 
Papier komputerowy 240x12x1 

EMERSON 
biały, składanka z odrywaną perforacją, opak = 2000 składanek opak 45,59 56,08 23 

006905 
Bloczek szkolny A4/100k 

OFFICE PRODUCTS 
klejony, kratka, 100 kartek, 70 g/m2 szt 2,28 2,80 23 



006906 
Bloczek szkolny A5/100k 

OFFICE PRODUCTS 
klejony, kratka, 100 kartek, 70 g/m2 szt 1,54 1,89 23 

006907 Zeszyt A5/16 k, pt SDM oprawa półtwarda, 16 kartek, dostępne kratka, linia szt 0,40 0,49 23 

006908 Zeszyt A5/32 k, pt SDM oprawa półtwarda, 32 kartki, dostępne kratka, linia szt 0,57 0,70 23 

006909 Zeszyt A5/60 k, pt SDM oprawa półtwarda, 60 kartek, dostępne kratka, linia szt 0,80 0,98 23 

006910 Zeszyt A5/96 k, pt SDM oprawa półtwarda, 96 kartek, dostępne kratka, linia szt 1,48 1,82 23 

006911 Kołozeszyt A5/100 k SDM twarda oprawa, kratka, 100 kartek szt 3,31 4,07 23 

006912 Zeszyt A5/96 k, tw SDM oprawa twarda, 96 kartek, dostępne kratka, linia szt 3,42 4,21 23 

006913 Zeszyt A5/192 k, tw SDM kratka, oprawa twarda, 192 kartki szt 10,83 13,32 23 

006914 Zeszyt B5/160 k, tw SDM kratka, oprawa twarda, 160 kartek szt 7,41 9,11 23 

006915 Zeszyt A4/96 k, pt HAMELIN oprawa półtwarda, 96 kartek, dostępne kratka, linia szt 3,08 3,79 23 

006916 Kołozeszyt A4/100 k SDM twarda oprawa, kratka, 100 kartek szt 6,84 8,41 23 

006917 Zeszyt A4/96 k, tw SDM oprawa twarda, 96 kartek, dostępne kratka, linia szt 3,42 4,21 23 

006918 Zeszyt A4/192 k, tw SDM kratka, oprawa twarda, 192 kartki szt 10,26 12,62 23 

006919 Zeszyt A4/304 k, tw SDM kratka, oprawa twarda, 304 kartek szt 17,10 21,03 23 

006920 
Zeszyt A6/200 k, tw PPHU 

DRUK PK 
kratka, oprawa twarda, 200 kartek, NA SPIRALI szt 10,26 12,62 23 

006921 
Wkład do segregatora biały 

A4/50k OFFICE PRODUCTS 
kratka, 50 kartek, min. 70 g/m2 szt 2,85 3,51 23 

006922 
Wkład do segregatora kolor MIX 

A4/50k OFFICE PRODUCTS 
kratka, 50 kartek, min. 70 g/m2, MIX kolorów szt 3,19 3,92 23 

006923 
Notes kostka biały klejony PPHU 

DRUK 
400 kartek, min. 70 g/m2, wym. 85x85 mm szt 1,25 1,54 23 

006924 
Notes kostka kolor MIX klejony 

PPHU DRUK 
400 kartek, 70 g/m2, wym. 85x85 mm, MIX 5 kolorów szt 1,37 1,69 23 

006925 
Karteczki samoprzylepne 51x38 

OFFICE PRODUCTS 
100 kartek, 70 g/m2, wym. 51x38 mm szt 0,41 0,50 23 

006926 
Karteczki samoprzylepne 51x76 

OFFICE PRODUCTS 
100 kartek, 70 g/m2, wym. 51x76 mm szt 0,46 0,57 23 

006927 
Karteczki samoprzylepne 76x76 

OFFICE PRODUCTS 
100 kartek, 70 g/m2, wym. 76x76 mm szt 0,46 0,57 23 

006928 
Karteczki samoprzylepne 

76x101 OFFICE PRODUCTS 
100 kartek, 70 g/m2, wym. 76x101 mm szt 1,12 1,38 23 

006929 
Notes samoprzylepny kolor MIX 

LUKA 
400 kartek, 75 g/m2, mix 4 kolorów, wym. 76x76 mm szt 4,50 5,54 23 

006930 
Zakładki indeksujące papierowe 

LUKA 
opak = 4 kolory fluoresencyjne x 50 karteczek w każdym 
kolorze, samoprzylepne, wymiar karteczki 20x50 mm 

szt 0,80 0,98 23 



006931 
Zakładki indeksujące PCW 

LUKA 

opak = 5 kolorów fluoresencyjnych x 25 karteczek w każdym 
kolorze, PCW, przeźroczyste (nie zakrywające tekstu), można 
po nich pisać, samoprzylepne, wymiar karteczki 12x43 mm 

szt 1,82 2,24 23 

006932 
Kartka samoprzylepna A-4 

DALPO 
wym. 210x297 mm, białe szt 0,13 0,16 23 

006933 Blok rysunkowy A4 GDD 20 kartek, 100 g/m2 szt 1,45 1,78 23 

006934 Blok techniczny A4 GDD 10 kartek, 250 g/m2 szt 2,36 2,90 23 

006935 Blok techniczny A3 GDD 10 kartek, 250 g/m2 szt 4,54 5,58 23 

006936 Blok do flipchartów D.RECT gładki, wymiary 100x65 cm, 20 kartek, 80 g/m2 szt 8,55 10,52 23 

006937 
Brystol 50x65/150 CANSON 

COLORLINE 
wym. 50x65 cm, 150 g/m2, dostępne kolory: biały, czarny, 
czerwony, pomarańczowy, fioletowy, ciemno szary, turkusowy. 

szt 2,85 3,51 23 

006938 
Brystol biały 70x100 (B1) 

EUROPAPIER 
biały, B1, 250 g/m2 szt 1,14 1,40 23 

006939 Koperta C6 biała RAYAN 
samoklejąca SK, zaklejana na długim boku, 75 g/m2,  
opak. foliowane = 100 szt. 

opak 3,19 3,92 23 

006940 Koperta DL biała RAYAN 
samoklejąca SK, zaklejana na długim boku, 75 g/m2,  
opak. foliowane = 100 szt. 

opak 3,65 4,49 23 

006941 
Koperta DL biała z okienkiem 

prawym RAYAN 

samoklejąca SK, zaklejana na długim boku, okienko  
o wym. 45x90 mm - umiejscowione 20 mm od prawej i 15 mm od 
dolnej krawędzi, 75 g/m2, opak. foliowane = 100 szt. 

opak 3,99 4,91 23 

006942 Koperta B5 biała RAYAN 
samoklejąca z paskiem HK, zaklejana na krótkim boku, 90 g/m2, 
opak. foliowane = 50 szt. 

opak 4,10 5,04 23 

006943 Koperta C4 biała RAYAN 
samoklejąca z paskiem HK, zaklejana na krótkim boku, 90 g/m2, 
opak. foliowane = 50 szt. 

opak 7,29 8,97 23 

006944 Koperta B4 biała RAYAN 
samoklejąca z paskiem HK, zaklejana na krótkim boku, 100 
g/m2, opak. foliowane = 50 szt. 

opak 6,84 8,41 23 

006945 Koperta C3 biała RAYAN samoklejąca z paskiem HK, zaklejana na krótkim boku, 90 g/m2 szt 0,40 0,49 23 

006946 Koperta B5 brąz RAYAN 
samoklejąca z paskiem HK, zaklejana na krótkim boku, 90 g/m2, 
opak. foliowane = 50 szt 

opak 4,33 5,33 23 

006947 Koperta C4 brąz RAYAN 
samoklejąca z paskiem HK, zaklejana na krótkim boku, 90 g/m2, 
opak. foliowane = 50 szt 

opak 6,55 8,06 23 

006948 Koperta B4 brąz RAYAN 
samoklejąca z paskiem HK, zaklejana na krótkim boku, 100 
g/m2, opak. foliowane = 50 szt 

opak 5,47 6,73 23 

006949 Koperta C3 brąz RAYAN samoklejąca z paskiem HK, zaklejana na krótkim boku, 90 g/m2 szt 0,34 0,42 23 

006950 
Koperta trójwymiarowa biała 

ODS-80, 200x310x40 (COPEX) 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. 200x310x40 mm (± 5%) 

szt 0,57 0,70 23 

006951 
Koperta trójwymiarowa biała 

SDS-90, 255x390x40 (COPEX) 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. 255x390x40 mm (± 5%) 

szt 0,78 0,96 23 



006952 
Koperta trójwymiarowa biała 

LDS-100, 300x460x40 (COPEX) 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. 300x460x40 mm (± 5%) 

szt 1,00 1,23 23 

006953 
Koperta bąbelkowa biała, B/12, 

140 x 225 RAYAN 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. zewn. 140x225 mm (± 5%) 

szt 0,17 0,21 23 

006954 
Koperta bąbelkowa biała, C/13, 

170 x 225 RAYAN 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. zewn. 170x225 mm (± 5%) 

szt 0,17 0,21 23 

006955 
Koperta bąbelkowa biała, E/15, 

240 x 275 RAYAN 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. zewn. 240x275 mm (± 5%) 

szt 0,23 0,28 23 

006956 
Koperta bąbelkowa biała, G/17, 

250 x 350 RAYAN 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. zewn. 250x350 mm (± 5%) 

szt 0,30 0,37 23 

006957 
Koperta bąbelkowa biała, H/18, 

290 x 370 RAYAN 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. zewn. 290x370 mm (± 5%) 

szt 0,33 0,41 23 

006959 
Koperta bąbelkowa brązowa, 

B/12, 140 x 225 RAYAN 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. zewn. 140x225 mm (± 5%) 

szt 0,17 0,21 23 

006960 
Koperta bąbelkowa brązowa, 

D/14, 200 x 275 RAYAN 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. zewn. 200x275 mm (± 5%) 

szt 0,21 0,26 23 

006961 
Koperta bąbelkowa brązowa, 

F/16, 240 x 350 RAYAN 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. zewn. 240x350 mm (± 5%) 

szt 0,51 0,63 23 

006962 
Koperta bąbelkowa brązowa, 

H/18, 290 x 370 RAYAN 
samoklejąca z paskiem, zaklejana na krótkim boku,  
wym. zewn. 290x370 mm (± 5%) 

szt 0,40 0,49 23 

007057 
Papier pakowy szary 100x125 

KAKADO KRAFT 
prążkowany-mocny, wymiary arkusza 100x125 cm, 100g/m2 kg 5,47 6,73 23 

007021 Skorowidz A-4/96k KOH-I-NOOR oprawa twarda, laminowana, 96 kartek szt 4,33 5,33 23 

007022 
Skorowidz 1/2 A-4/96k KOH-I-

NOOR 
oprawa twarda, laminowana, 96 kartek szt 6,84 8,41 23 

007023 Skorowidz A-5/96k KOH-I-NOOR oprawa twarda, laminowana, 96 kartek szt 2,91 3,58 23 

007531 
Rolka papierowa 28x30 
termiczna EMERSON 

papier termoczuły, biały, (szer x dł) 28 mm x 30 m  
(w zgrzewce 10 szt.) 

szt 0,59 0,73 23 

007532 
Rolka papierowa 32x30 
termiczna EMERSON 

papier termoczuły, biały, (szer x dł) 32 mm x 30 m  
(w zgrzewce 10 szt.) 

szt 0,74 0,91 23 

007533 
Rolka papierowa 57x10 
termiczna EMERSON 

papier termoczuły, biały, (szer x dł) 57 mm x 10 m  
(w zgrzewce 10 szt.) 

szt 0,64 0,79 23 

007534 
Rolka papierowa 57x18 
termiczna EMERSON 

papier termoczuły, biały, (szer x dł) 57 mm x 18 m  
(w zgrzewce 10 szt.) 

szt 0,72 0,89 23 

007535 
Rolka papierowa 57x25 
termiczna EMERSON 

papier termoczuły, biały, (szer x dł) 57 mm x 25 m szt 0,59 0,73 23 

006963 
Rolka papierowa 57x30 
termiczna EMERSON 

papier termiczny, biały, (szer x dł) 57 mm x 30 m szt 0,75 0,92 23 

006964 
Taśma do metkowania KW 

TRADE 22x12 
do metkownic jednorzędowych;  
dostępne kolory: biały, zielony, żółty, pomarańczowy. 

szt 0,80 0,98 23 



006965 Druk KP (PPHU DRUK PK) samokopiujący, A6, bloczek klejony = min. 80 kartek bloczek 1,99 2,45 23 

006966 Druk KW (PPHU DRUK PK) samokopiujący, A6, bloczek klejony = min. 80 kartek bloczek 1,99 2,45 23 

006967 
Druk RW 1 pozycyjny (PPHU 

DRUK PK) 
samokopiujący, 1/3 A4, bloczek klejony = min. 80 kartek bloczek 2,51 3,09 23 

006968 
Druk UPOWAŻNIENIE (PPHU 

DRUK PK) 
samokopiujący, A6, bloczek klejony = min. 80 kartek bloczek 1,99 2,45 23 

006969 
Druk KARTOTEKA 

PRACOWNICZA (Michalczyk i 
Prokop 508-3) 

karton, A5, ewidencja czasu pracy, druk dwustronny szt 0,13 0,16 23 

006970 
Druk WNIOSEK O ZALICZKĘ 

(PPHU DRUK PK) 
druk dwustronny, A6, papier offsetowy,  
bloczek klejony = min. 40 kartek 

bloczek 1,99 2,45 23 

006971 
Druk ROZLICZENIE ZALICZKI 

(PPHU DRUK PK) 
druk dwustronny, A6, papier offsetowy,  
bloczek klejony = min. 40 kartek 

bloczek 1,99 2,45 23 

006972 Dziurkacz 55 LUKA 
metalowe ramię, metalowa podstawa, listwa formatowa; 
jednorazowo dziurkuje do 55 kartek 

szt 18,24 22,44 23 

006973 Dziurkacz 20 LUKA 
plastikowe lub metalowe ramię, metalowa podstawa, listwa 
formatowa; jednorazowo dziurkuje do 20 kartek 

szt 4,44 5,46 23 

006974 
Dziurkacz podwójny EAGLE 

9401 

plastikowe lub metalowe ramię, metalowa podstawa, listwa 
formatowa lub znacznik środka strony; jednorazowo dziurkuje do 
15 kartek 

szt 27,35 33,64 23 

006975 
Rozszywacz  biurowy LUKA DL-

688 
do rozszywania zszywek szt 0,91 1,12 23 

006976 Zszywki mini nr 10 GRAND srebrne, opak = 1000 szt. opak 0,28 0,34 23 

006977 Zszywki 24/6 LUKA srebrne, opak = 1000 szt. opak 0,34 0,42 23 

006978 Zszywki 23/13 LUKA srebrne, opak = 1000 szt. opak 1,20 1,48 23 

006979 Zszywacz mini LUKA DL5134-2 
na zszywki 24/6; jednorazowo zszywa do 10 kartek,  
kolor: czarny, czerwony, niebieski. 

szt 1,94 2,39 23 

006980 Zszywacz 20 LUKA DL-207 jednorazowo zszywa do 20 kartek (głębokośc zszywania 51mm) szt 2,85 3,51 23 

006983 Zszywacz 100 LUKA DL-390 jednorazowo zszywa do 100 kartek szt 18,24 22,44 23 

006984 
Zszywacz długoramienny LUKA 

DL6246 
jednorazowo zszywa do 10 kartek szt 10,26 12,62 23 

006985 Spinacze owalne 28 KW TRADE srebrne, owalne 28 mm, opak = 100 szt. opak 0,35 0,43 23 

006986 
Spinacze trójkątne 25 KW 

TRADE 
srebrne, trójkątne 25 mm, opak = 100 szt. opak 0,24 0,30 23 

006987 
Spinacze owalne kolorowe 28 

LUKA 
owalne 26 mm, różne kolory w opakowaniu, opak = 100 szt. opak 1,14 1,40 23 

006988 
Spinacze owalne kolorowe 50 

LUKA 
owalne 50 mm, różne kolory w opakowaniu, opak = 100 szt. opak 2,85 3,51 23 

006989 Spinacze plikowe 50 KW TRADE srebrne, plikowe 50 mm, opak = 100 szt. opak 0,97 1,19 23 



006990 Spinacze krzyżowe srebrne, opak = 50 szt. opak 1,82 2,24 23 

006991 Pinezki zwykłe LUKA opak = 50 szt. opak 0,40 0,49 23 

006992 Pinezki kolorowe GRAND T4 różne kolory w opakowaniu, opak = 50 szt. opak 1,45 1,78 23 

006993 Szpilki zwykłe GRAND srebrne, opak 50g, 28 mm opak 0,51 0,63 23 

006994 
Szpilki z kolorową główką 

PASMADA 
na krążku, opak  40 szpilek opak 1,71 2,10 23 

006995 Mata na biurko DURABLE 7103 
z tworzywa sztucznego, sztywna; wymiary: 520x650 mm; 
dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski. 

szt 19,38 23,84 23 

006996 
Podkład na biurko DURABLE 

7102 
z tworzywa sztucznego, antypoślizgowy spód; wymiary:  
400x530 mm; dostępne kolory: czarny, granatowy, czerwony. 

szt 16,53 20,33 23 

006997 Pojemnik na spinacze LUKA kwadratowy z magnesem szt 1,14 1,40 23 

006998 
Przybornik na biurko obrotowy 

EAGLE 370S 

z wyposażeniem m.in.: długopisy, linijka, spinacze, zszywki, 
zszywacz, rozszywacz, nożyczki, gumka, temperówka, nóż do 
papieru, pinezki tablicowe. 

szt 40,06 49,27 23 

006999 
Przybornik na biurko płaski 

YELLOW ONE YL-T08 
przybornik do szuflady; miejsce na długopisy, karteczki, klipsy, 
spinacze. 8 przegródek. Kolor: czarny 

szt 13,68 16,83 23 

007000 
Przybornik "KOSTKA" z 

karteczkami Q-CONNECT 
z karteczkami, z miejscem na długopisy szt 5,89 7,24 23 

007001 
Kubek na długopisy ESSELTE 

EUROPOST 

z tworzywa, z przegródką dzielącą na dwie komory;  wymiary: 
(SxDxW) 100x125x90 mm; kolory: niebieski, czerwony, biały, 
czarny 

szt 10,26 12,62 23 

007003 
Tablica korkowa 40x60 cm 

AMEX MEMOBOARDS TC64 
w drewnianej ramie, z kompletem gwoździków i haczyków do 
montażu; wym. 40x60 cm 

szt 7,81 9,61 23 

007004 
Tablica korkowa 60x90 cm 

AMEX MEMOBOARDS TC96 
w drewnianej ramie, z kompletem gwoździków i haczyków do 
montażu; wym. 60x90 cm 

szt 13,56 16,68 23 

007005 
Tablica korkowa 90x120 cm 

AMEX MEMOBOARDS TC129 
w drewnianej ramie, z kompletem gwoździków i haczyków do 
montażu; wym. 90x120 cm 

szt 26,21 32,24 23 

007006 
Pinezki do tablic korkowych 

TAURUS 
różne kolory w opakowaniu, opak = 50 szt. opak 0,51 0,63 23 

007007 
Tablica magnetyczna 60x90 cm 

AMEX MEMOBOARDS TM 
96ALC 

biała powierzchnia z lakierowanej stali, rama aluminiowa, z 
półeczką na gąbkę i pisaki, z kompletem materiałów do montażu 
na ścianie; wym. 60x90 cm 

szt 74,08 91,12 23 

007008 
Tablica magnetyczna 90x120 cm 

AMEX MEMOBOARDS TM 
129ALC 

biała powierzchnia z lakierowanej stali, rama aluminiowa, z 
półeczką na gąbkę i pisaki, z kompletem materiałów do montażu 
na ścianie; wym. 90x120 cm 

szt 99,16 121,97 23 

007009 
Tablica magnetyczna 100x150 
cm AMEX MEMOBOARDS TM 

1510ALC 

biała powierzchnia z lakierowanej stali, rama aluminiowa, z 
półeczką na gąbkę i pisaki, z kompletem materiałów do montażu 
na ścianie; wym. 100x150 cm 

szt 148,17 182,25 23 



007010 
Tablica magnetyczna 100x200 
cm AMEX MEMOBOARDS TM 

2010ALC 

biała powierzchnia z lakierowanej stali, rama aluminiowa, z 
półeczką na gąbkę i pisaki, z kompletem materiałów do montażu 
na ścianie; wym. 100x200 cm 

szt 211,99 260,75 23 

007011 
Ścieracz do białych tablic LUKA 

T136 
do ścierania tablic suchościeralnych, nie rysuje powierzchni 
tablicy, z magnesem, wymiary min. 145x60x30 mm 

szt 1,03 1,27 23 

007012 
Płyn do czyszczenia białych 

tablic LUKA 
do czyszczenia tablic suchościeralnych, usuwa plamy, brud  
i kurz, nie zawiera alkoholu, w sprayu, pojemność 250 ml 

szt 3,99 4,91 23 

007013 Clip-teczka A-4 zamknięty LUKA 
sztywna podkładka do pisania, z tektury i tworzywa sztucznego, 
zamykana, sprężysty mechanizm zaciskowy, kolor: czarny. 

szt 1,48 1,82 23 

007014 Clip-deska A-4 otwarty LUKA 
sztywna podkładka do pisania, z tektury i tworzywa sztucznego, 
sprężysty mechanizm zaciskowy, kolor: czarny. 

szt 1,03 1,27 23 

007015 Clip-deska A-5 otwarty BIURFOL 
sztywna podkładka do pisania, z tektury i tworzywa sztucznego, 
sprężysty mechanizm zaciskowy 

szt 2,62 3,22 23 

007016 
Książka korespondencyjna A-4 

PPHU DRUK PK 
do ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, 
twarda oprawa, 96 kartek, 70 g/m2 

szt 5,93 7,29 23 

007017 
Książka do podpisu 10k. 

BARBARA 

okładka z twardego kartonu pokrytego folią lub ze 
skóropodobnego tworzywa, na okładce okienko do opisu 
zawartości książki, sztywne przekładki z otworami do podglądu 
zawartości, 10 kartek, grzbiet harmonijkowy,  
dostępne kolory: bordo, czarny, granat, zielony. 

szt 15,39 18,93 23 

007018 
Książka do podpisu 20k. 

BARBARA 

okładka z twardego kartonu pokrytego folią lub ze 
skóropodobnego tworzywa, na okładce okienko do opisu 
zawartości książki, sztywne przekładki z otworami do podglądu 
zawartości, 20 kartek, grzbiet harmonijkowy,  
dostępne kolory: bordo, czarny, granat, zielony. 

szt 28,04 34,49 23 

007019 
Wizytownik na 96 wizytówek 

BIURFOL WI-24 
zawiera koszulki, po 4 kieszonki w pionie, PVC,  
dostępne kolory: czarny, niebieski, zielony, brązowy, bordowy. 

szt 7,07 8,70 23 

007020 
Wizytownik na 200 wizytówek 

BIURFOL WI-21 
zawiera koszulki, po 4 kieszonki w pionie, PVC, dostępne kolory: 
czarny, niebieski, ciemny zielony, brązowy, bordowy. 

szt 13,77 16,94 23 

007024 Kalka ołówkowa A-4 D.RECT 
powlekana woskiem jedno- lub dwustronnie, samoistnie 
regenerująca się dla wielokrotnego wykorzystania, A4,  
kolor niebieski/ fioletowy, opak = 10 ark. 

opak 3,99 4,91 23 

007025 Kalka maszynowa A-4 D.RECT 
powlekana woskiem jedno- lub dwustronnie, samoistnie 
regenerująca się dla wielokrotnego wykorzystania, A4,  
kolor czarny, opak = 10 ark. 

opak 3,99 4,91 23 

007026 
Gumki recepturki 25g KW 

TRADE 
różne średnice, różne kolory; opak = 25 g opak 0,46 0,57 23 

007027 Identyfikator LUKA z klipsem i agrafką; wymiary: 90x55 mm (± 5 mm) szt 0,18 0,22 23 

007028 
Klej w sztyfcie 9 g TAURUS 

GLU-8047 
nie zawiera rozpuszczalników, usuwany za pomocą wody; do 
klejenia: papieru, kartonów, zdjęć, tekstyliów; 9 g 

szt 0,28 0,34 23 



007029 Klej w sztyfcie 36 g LUKA 2087 
nie zawiera rozpuszczalników, usuwany za pomocą wody; do 
klejenia: papieru, kartonów, zdjęć, tekstyliów; 36 g 

szt 0,70 0,86 23 

007030 Klej biurowy w tubie OK OFFICE biały, nietoksyczny; do klejenia: papieru, kartonów, zdjęć; 50ml szt 0,74 0,91 23 

007031 Klej w płynie 50 ml LUKA 
metalowa kulka do nanoszenia kleju, nie zawiera 
rozpuszczalników, usuwany za pomocą wody; do klejenia: 
papieru, kartonów, zdjęć; 50 ml 

szt 0,68 0,84 23 

007032 
Klej uniwersalny 3g PATTEX 

S.O.S. 
cyjanoakrylowy; do klejenia: niektórych tworzyw sztucznych, 
metalu, drewna, gumy, skóry, porcelany; 3 g 

szt 1,25 1,54 23 

007033 Klips 15 LUKA metalowy, do spinania i zawieszania dokumentów; 15 mm szt 0,06 0,07 23 

007034 Klips 19 LUKA metalowy, do spinania i zawieszania dokumentów; 19 mm szt 0,06 0,07 23 

007035 Klips 25 LUKA metalowy, do spinania i zawieszania dokumentów; 25 mm szt 0,14 0,17 23 

007036 Klips 32 LUKA metalowy, do spinania i zawieszania dokumentów; 32 mm szt 0,19 0,23 23 

007037 Klips 41 LUKA metalowy, do spinania i zawieszania dokumentów; 41 mm szt 0,25 0,31 23 

007038 Klips 51 LUKA metalowy, do spinania i zawieszania dokumentów; 51 mm szt 0,28 0,34 23 

007039 Linijka 20 LUKA 
z tworzywa sztucznego, przeźroczysta, podziałka zgodna z 
normami 20 cm 

szt 0,34 0,42 23 

007040 Linijka 30 LUKA 
z tworzywa sztucznego, przeźroczysta, podziałka zgodna z 
normami 30 cm 

szt 0,46 0,57 23 

007041 Linijka 50 LUKA 
z tworzywa sztucznego, przeźroczysta, podziałka zgodna z 
normami 50 cm 

szt 1,03 1,27 23 

007042 Magnesy do tablic LUKA okrągłe, średnica 20 mm, mix kolorów; opak = 6 szt. opak 1,37 1,69 23 

007043 
Nóż metalowy do kopert OFFICE 

PRODUCTS, 247 mm 
drewniana rączka, stal nierdzewna, długość ostrza 165 mm szt 5,47 6,73 23 

007044 
Nożyczki małe LUKA 

SCISSORS 16cm 
profilowana rękojeść z niełamliwego tworzywa, stal nierdzewna, 
długość ostrza min. 6 cm 

szt 1,14 1,40 23 

007045 
Nożyczki duże LUKA 

SCISSORS 21cm 
profilowana rękojeść z niełamliwego tworzywa, stal nierdzewna, 
długość ostrza min. 8 cm 

szt 1,48 1,82 23 

007046 
Nóż do papieru 9 + ostrze 

TAURUS 9mm N-601 
ostrze łamane, szerokość ostrza 9 mm, z zapasowym ostrzem szt 0,40 0,49 23 

007047 
Nóż do papieru 18 + ostrze 

TAURUS 18mm N-701 
ostrze łamane, szerokość ostrza 18 mm, z zapasowym ostrzem szt 0,70 0,86 23 

007048 Datownik automatyczny LUKA 
samotuszujący, cyfrowy, układ: DD-MM-RRRR,  
wysokość cyfr 4 mm 

szt 3,99 4,91 23 

007049 
Pieczątka automatyczna z 

hasłami TRODAT 4822 

samotuszująca, hasła w jednej pieczątce: KOPIA, POUFNE, 
WPŁYNĘŁO, GOTÓWKA, PRZELEW, ORYGINAŁ, 
ZAPŁACONO, DRUKI, PILNE, EKSPRESS, POLECONY, 
ANULOWANO 

szt 37,43 46,04 23 

007050 
Poduszka do stempli 90x50 

COLOP 
nienasączona, zamykana, wymiary 90x50 mm szt 5,40 6,64 23 



007051 
Poduszka do stempli 110x70 

COLOP 
nienasączona, zamykana, wymiary 110x70 mm szt 5,39 6,63 23 

007052 
Tusz do stempli TAURUS - 

NIEBIESKI 
tusz wodny, do pieczątek kauczukowych i polimerowych, 
nieblaknący kolor, pojemność 30 ml 

szt 0,64 0,79 23 

007053 
Tusz do stempli TAURUS - 

CZARNY 
tusz wodny, do pieczątek kauczukowych i polimerowych, 
nieblaknący kolor, pojemność 30 ml 

szt 0,64 0,79 23 

007054 
Tusz do stempli TAURUS - 

CZERWONY 
tusz wodny, do pieczątek kauczukowych i polimerowych, 
nieblaknący kolor, pojemność 30 ml 

szt 0,64 0,79 23 

007055 
Tusz do stempli TAURUS - 

ZIELONY 
tusz wodny, do pieczątek kauczukowych i polimerowych, 
nieblaknący kolor, pojemność 30 ml 

szt 0,64 0,79 23 

007056 
Tusz do stempli TAURUS - 

FIOLETOWY 
tusz wodny, do pieczątek kauczukowych i polimerowych, 
nieblaknący kolor, pojemność 30 ml 

szt 0,64 0,79 23 

007058 Sznurek konopny TEXALIN min. 10 dag szt 2,05 2,52 23 

007059 Nici lniane dratwa TEXALIN białe, min. 10 dag szt 5,13 6,31 23 

007060 
Taśma klejąca 12 przeźroczysta 

D.RECT 
(szer x dług) 12 mm x 10 m szt 0,23 0,28 23 

007061 
Taśma klejąca 15 przeźroczysta 
z obcinaczem TESAFILM BASIC 

(szer x dług) 15 mm x 10 m szt 2,17 2,67 23 

007062 
Taśma klejąca 15 przeźroczysta 

do obcinacza DONAU 
(szer x dług) 15 mm x 10 m, do obcinacza kod: 007061 szt 0,59 0,73 23 

007063 
Taśma klejąca 19 przeźroczysta 

TAURUS TP-03 
(szer x dług) 19 mm x 33 m szt 0,34 0,42 23 

007064 
Taśma klejąca 19 matowa 

TAURUS TM-03 
(szer x dług) 19 mm x 33 m szt 0,89 1,09 23 

007065 
Taśma klejąca 48 pakowa 
GRAND/WONDER 48x50 

(szer x dług) 48 mm x 50m; dostępne: biała, brązowa, 
przeźroczysta 

szt 1,20 1,48 23 

007066 
Taśma klejąca 48 na osnowie 

EURO-TAPE 
(szer x dług) 48 mm x 10 m, srebrna szt 3,56 4,38 23 

007067 
Taśma klejąca 38 dwustronna 

GRAND 130-1206 
(szer x dług) 38 mm x 10 m szt 3,82 4,70 23 

007068 
Taśma klejąca 50 dwustronna 

GRAND 130-1209 
(szer x dług) 50 mm x 10 m szt 1,82 2,24 23 

007069 Temperówka podwójna LUKA metalowa, 2 otwory o różnych średnicach szt 0,46 0,57 23 

007070 
Zwilżacz glicerynowy TAURUS 

ZWG-21 
bezwonny, bezbarwny, na bazie gliceryny, poj. 20 ml szt 2,99 3,68 23 

007071 Kalkulator SDC-868L 

wyświetlacz 12 pozycji, podwójna pamięć, obliczanie marży, 
obliczanie procentów, zaokrąglanie wyników, ustawianie ilości 
miejsc po przecinku, klawisz cofania, klawisz zmiany znaku, 
podwójne zasilanie, automatyczne wyłączanie, wymiary 
152x154x28,5 mm 

szt 34,34 42,24 23 



007072 Kalkulator VECTOR DK209 

wyświetlacz 12 pozycji, podwójna pamięć, obliczanie marży, 
obliczanie procentów, obliczanie pierwiastków, zaokrąglanie 
wyników, ustawianie ilości miejsc po przecinku, klawisz cofania, 
klawisz zmiany znaku, podwójne zasilanie, automatyczne 
wyłączanie, wymiary 160x152x32 mm 

szt 24,50 30,14 23 

 


