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OSŁONY OCHRONNE  
ANTYWIRUSOWE  
do BIUR i SKLEPÓW

NIEZAWODNE 
TOPY SPRZEDAŻY 

czyli niezbędnik w każdym 
miejscu sprzedaży

Idealne nie tylko do kreatywnych zabaw w domu 



Cienkopis Grip spełni wszystkie Twoje oczekiwania, niezależnie od tego, czy chcesz 
coś zanotować, ozdobić swój tekst, podkreślić ważny fragment, czy użyć go do kre-
atywnej ekspresji. Możesz wybierać wśród 20 intensywnych kolorów. Wytrzymała, 
oprawiona w metal końcówka pozostawia na papierze linię o grubości 0,4 mm

CIENKOPISY GRIP

151610 FC
151620 FC
151606 FC
151607 FC
151615 FC
151619 FC
151621 FC
151626 FC
151629 FC
151634 FC
151637 FC
151647 FC
151651 FC
151653 FC
151663 FC
151666 FC
151667 FC
151672 FC
151680 FC
151682 FC
151687 FC
151699 FC

 17,99 zł 
 34,99 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 
 1,85 zł 

 10 KOL.  ETUI 
 20 KOL. ETUI 
 ŻÓŁTY
 JASNOŻÓŁTY
 POMARAŃCZOWY 
 RÓŻOWY 
 CZERWONY 
 KARMINOWY 
 CIELISTY 
 ŚLIWKOWY 
 FIOLETOWY 
 BŁĘKITNY 
 NIEBIESKI 
 TURKUSOWY 
 SZMARAGDOWY
 JASNOZIELONY 
 ZIELONY 
 SZARY 
 ORZECHOWY 
 JASNOBRĄZOWY 
 BRĄZOWY 
 CZARNY 

Symbol: Cena:Nazwa:
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Kolory pastelowe już kilka lat temu zawładnęły światem mody i designu. Kolekcja be-
stsellerowych, pastelowych zakreślaczy 1546 wzbogaciła się o nowy, jasnoszary kolor, 
który jest doskonale widoczny na fotokopiach. Tusz na bazie wody jest uniwersalny  
i nadaje się do wszystkich rodzajów papieru. Zaznaczaj, podkreślaj i wyróżniaj w swo-
ich ulubionych kolorach!

Dla tych, którzy lubią klasykę - zakreślacze 1548 w 6 neonowych kolorach. Elegancka, 
ciemnozielona obudowa i najwyższa jakość. Wybierz swój ulubiony!

Nasze cienkopisy kreślarskie Ecco Pigment polecają się do pisania, szkiców, kreślenia 
i rysunku technicznego. Obudowa i etui wykonane są z materiałów pochodzących  
z recyklingu. Dostępne są z końcówkami od 0,05 do 0,8 mm. 

ZAKREŚLACZ  
1546 KOLORY PASTELOWE

ZAKREŚLACZ 
1548 KOLORY NEONOWE

CIENKOPISY ECCO PIGMENT 

154654 FC
154655 FC
154656 FC
154657 FC
154658 FC
154666 FC
154667 FC
154668 FC
154634 FC
154610 FC
154681 FC

 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 11,49 zł 
 18,99 zł 

PASTELOWY RÓŻOWY 
PASTELOWY BRZOSKWINIOWY 
PASTELOWY LILIOWY 
PASTELOWY NIEBIESKI 
PASTELOWY TURKUSOWY 
PASTELOWY ZIELONY 
PASTELOWY ŻÓŁTY 
PASTELOWY ULTRAMARYNA
PASTELOWY SZARY
3 KOL. PASTELOWE + NEONOWY ŻÓŁTY ETUI
8 KOL. PASTELOWYCH ETUI

Symbol: Cena:Nazwa:
154807 FC
154815 FC
154821 FC
154828 FC
154851 FC
154863 FC
154804 FC
154806 FC

 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
 2,59 zł 
  11.49 zł  
  16.49 zł  

ŻÓŁTY 
POMARAŃCZOWY 
CZERWONY 
RÓŻOWY 
NIEBIESKI 
ZIELONY 
4 KOL. ETUI
6 KOL. ETUI

Symbol: Cena:Nazwa:

166004 FC
166008 FC
166099 FC
167004 FC
166199 FC
166299 FC
166399 FC
166499 FC
166599 FC
166699 FC
166799 FC
166899 FC

 26,99 zł 
 53,99 zł 
 6,49 zł 
 26,99 zł 
 6,49 zł 
 6,49 zł 
 6,49 zł 
 6,49 zł 
 6,49 zł 
 6,49 zł 
 6,49 zł 
 6,49 zł 

4 SZT. ETUI (0,1/0,3/0,5/0,7 MM) 
8 SZT. ETUI (0.05/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7 MM) 
0,05MM CZARNY
4 SZT. ETUI (0,2/0,4/0,6/0,8MM) 
0,1 MM CZARNY
0,2 MM CZARNY 
0,3 MM CZARNY 
0,4 MM CZARNY 
0,5 MM CZARNY 
0,6 MM CZARNY 
0,7 MM CZARNY 
0,8 MM CZARNY 

Symbol: Cena:Nazwa:

i
• 9 kolorów
• tusz na bazie wody
• najwyższa jakość

i
• 6 kolorów
• elegancki design
• najwyższa jakość

i
• ekologiczny
• metalowa końcówka
• 9 końcówek do wyboru

i
• metalowa końcówka 
• 20 kolorów
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Wysokiej jakości farby szkolne w praktycznej kasetce. Każdy zestaw zawiera pędzelek. 
Intensywne kolory o dobrych właściwoścach kryjących. Łatwo spieralne z większości 
tkanin.

Praktyczny kubeczek na wodę w 3 kolorach do wyboru. Dzięki możliwości składania 
nie zajmuje dużo miejsca w plecaku, a pofalowany brzeg jest idealny do umieszczenia 
pędzelka. 

Farby Connector zapewniają mnóstwo zabawy. Praktyczna, plastikowa paleta z miej-
scem do mieszania kolorów i dołączony pędzelek przydadzą się każdemu małemu 
artyście. Dzięki temu, że każdy kolor jest w osobnym bloczku, które można ze sobą 
łączyć, ułatwiają poznawanie świata barw. Każdy zestaw zawiera tubkę z białą, kryjąca 
farbą. 

Bestsellerowe pędzelki z miękką strefą uchwytu zapewniającą wygodny chwyt. Wy-
trzymałe, miękkie włosie syntetyczne i kilka rozmiarów w zestawie (w każdym inne) 
pozwoli stworzyć niejedno małe, wielkie dzieło! Teraz również w kolorach pastelo-
wych. 

FARBY SZKOLNE

POJEMNIK NA WODĘ CLIC&GO

FARBY CONNECTOR

PĘDZELKI SZKOLNE 
Z MIĘKKIM UCHWYTEM

125011 FC
125012 FC

  11,49 zł  
  14,19 zł  

12 KOL. 24MM KASETKA MAŁA 
12 KOL. 30MM KASETKA DUŻA

Symbol: Cena:Nazwa:

181510 FC
181517 FC
181570 FC

 8,09 zł 
 8,09 zł 
 8,09 zł 

NIEBIESKI 
CZERWONY
JASNOZIELONY 

Symbol: Cena:Nazwa:

125023 FC
125050 FC
125029 FC

  32,99 zł  
  32,99 zł  
  49,99 zł  

12 KOL. + PĘDZELEK W CZERWONEJ KASECIE
12 KOL. + PĘDZELEK W NIEBIESKIEJ KASECIE
24 KOL. + PĘDZELEK W CZERWONEJ KASECIE

Symbol: Cena:Nazwa:

481620 FC
481600 FC

 10,49 zł 
 10,49 zł 

KOLORY PASTELOWE 4 SZT. BLISTER
KOLORY STANDARDOWE 4 SZT. BLISTER

Symbol: Cena:Nazwa:

i
• intensywne kolory
• pędzelek w zestawie i

• możliwość zakupu  
pojedynczych kolorów

• pędzelek w zestawie
• praktyczne opakowanie

i
• możliwość składania

i
• miękka strefa uchwytu



news!

-  4 - Amex Stationery Sp. z o.o.

Bestsellerowe, klasyczne, sześciokątne kredki ołówkowe. Ich sekretem są wyjątkowa 
odporność na złamania dzięki technologii SV oraz żywe, intensywne kolory dobrane 
w przemyślane zestawy.  W każdym z nich znajduje się  temperówka oraz 3 kredki 
dwustronne.  

Nie tylko atrakcyjna, ale również wyjątkowo praktyczna temperówka -  automatyczne 
zamykanie otworu na ołówek zabezpiecza przed wysypywaniem ostrużyn. Ergono-
miczny trójkątny kształt zapewnia wygodny uchwyt. Dostępna w wersji pojedynczej 
oraz podwójnej. 

Wysokiej jakości gumki do ścierania bez zawartości PVC. Praktyczny kształt trójkątnego 
paluszka jest nie tylko ergonomiczny, ale również  praktyczny - umożliwia precyzyjne 
korekty. Gumka nie pozostawia smug. 

KREDKI ZAMEK 

TEMPERÓWKI AUTO GRIP GUMKI GRIP 2001

110312 FC
110324 FC
110336 FC

 9,99 zł 
 19,99 zł 
 29,99 zł 

12 KOL. + 3 KREDKI DWUSTRONNE + TEMPERÓWKA 
24 KOL. + 3 KREDKI DWUSTRONNE + TEMPERÓWKA
36 KOL. + 3 KREDKI DWUSTRONNE + OŁÓWEK + TEMP.

Symbol: Cena:Nazwa:

183405 FC
183103 FC

 4,09 zł 
 8,29 zł 

MINI KOLORY TREND
PODWÓJNA  KOLORY TREND

Symbol: Cena:Nazwa: 187100 FC
187101 FC
187124 FC

 4,69 zł 
 4,69 zł 
 4,69 zł 

 SZARA
NIEBIESKA/CZERWONA
TURKUSOWA

Symbol: Cena:Nazwa:

Kultowe ołówki marki Faber-Castell. Ergonomiczny, trójkątny kształt, odporność na 
złamania dzięki technologii SV oraz unikalne kropeczki Grip. Do kreślenia, pisania, ryso-
wania, notowania - wybierz swój ulubiony kolor i twardość.

OŁÓWKI GRIP 2001  

117000 FC
117001 FC
117002 FC
117011 FC
117012 FC
117201 FC
117200 FC
517021 FC
517022 FC
517051 FC
517052 FC
517053 FC
517060 FC

 2,39 zł 
 2,39 zł 
 2,39 zł 
 2,39 zł 
 2,39 zł 
 2,79 zł 
 2,79 zł 
 2,39 zł 
 2,39 zł 
 2,39 zł 
 2,39 zł 
 2,39 zł 
 2,39 zł 

HB SREBRNY
B SREBRNY
2B SREBRNY
H SREBRNY
2H SREBRNY
B Z GUMKĄ
HB Z GUMKĄ
B CZERWONY
B TWO TONE CZERWONY
B NIEBIESKI
B TWO TONE NIEBIESKI
B TURKUSOWY
B TWO TONE ZIELONY

Symbol: Cena:Nazwa:

i
• zabezpieczenie przed 

wysypywaniem ostrużyn
• atrakcyjny design

i
• wysoka odporność  

na złamania
• temperówka i 3 kredki 

dwustronne w zestawie
• intensywne kolory

i
• ergonomiczny kształt
• kultowy design
• odporne na złamania
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Kredki szkolne w intensywnych kolorach. Idealne do kolorowania, malowania, rozcie-
rania i cieniowania. Przyjemne i łatwe w użyciu. Ergonomiczny, trójkątny kształt kredek 
świetnie dopasowuje się do ręki dziecka. Opakowanie bezklejowe. 

Pisaki edding z filcową końcówką o szerokości pisania 0,5 -1 mm. Doskonałe do kre-
atywnego pisania, kolorowania i notatek. Tusz na bazie wody, wysoko odporny na 
blaknięcie. Filcowa końcówka zapewnia precyzję. Modne pastelowe kolory. 

Zakreślacze w poręcznym formacie, ze ściętą końcówką, do zaznaczania tekstu i no-
tatek na papierze, papierze ksero i faksowym. Antypoślizgowy ergonomiczny uchwyt 
sprawia, że pisanie jest komfortowe. Zakreślacz zmieści się do nawet najmniejszych 
damskich torebek. Szerokość linii pisania 1-3 mm. 

Markery do wykonywania kolorowych, dekoracji na niemal wszystkich jasnych tkani-
nach (bawełna, jedwab, len). Odporne na spieranie do 60 stopni. Wysoce odporny na 
działanie światła, szybkoschnący tusz. Gama żywych, intensywnych kolorów. Końców-
ki o szerokości lini pisania 1 mm lub 2-3 mm. 

KREDKI SZKOLNE EDDING   

PISAKI PASTELOWE EDDING 1200

ZAKREŚLACZE EDDING MINI     

MARKERY EDDING DO TKANIN 

5/12/C AX
5/12/D AX
5/24 AX

 5,49 zł 
 5,49 zł 
 11,49 zł 

12 KOL. COLOUR YOUR STYLE
12 KOL. DANCE
24 KOL. COLOUR YOUR STYLE

Symbol: Cena:Nazwa:

1200/6S/PASTEL ED
1200/083 ED
1200/087 ED
1200/088 ED
1200/089 ED
1200/058 ED
1200/026 ED

 17,99 zł 
 2,89 zł 
 2,89 zł 
 2,89 zł 
 2,89 zł 
 2,89 zł 
 2,89 zł 

ETUI  6-KOLORÓW
MIODOWY MELON
JAGODOWO-LAWENDOWY
SŁODKA MIĘTA
SORBET JABŁKOWY
KWIAT WIŚNI
SREBRNO-SZARY

Symbol: Cena:Nazwa:

7/4S ED
7/4S/099 ED
7/5/099-BL ED
7/5-BL ED

 7,49 zł 
 7,49 zł 
 8,49 zł 
 8,49 zł 

4 KOL. NEONOWE ETUI
4 KOL. PASTELOWE ETUI
5 KOL. PASTELOWYCH BLISTER
5 KOL. NEONOWYCH BLISTER

Symbol: Cena:Nazwa:

4600/10S/099 ED
4600/10S/999 ED
4600/5S ED
4600/5S/099 ED
4600/5S/999 ED

 35,99 zł 
 35,99 zł 
 17,95 zł 
 17,95 zł 
 17,95 zł 

10 KOL. FUN  ETUI 10 SZTUK 
10 KOL. PODSTAW ETUI 10 SZTUK 
 ETUI 5 KOLORÓW PODSTAWOWYCH 
 ETUI 5 KOLORÓW ZIMNYCH
 ETUI 5 KOLORÓW CIEPŁYCH

Symbol: Cena:Nazwa:

i
• łatwe w użyciu
• intensywne kolory
• ergonomiczny kształt

i
• modne kolory
• ergonomiczny kształt
• szerokości lini pisania 1-3mm

i
• szerokość linii pisania 0,5-1mm 
• tusz na bazie wody
• szeroki wybór kolorów

i
• do użytku na jasnych tkaninach
• szybkoschnący tusz
• żywe, intensywne kolory
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Poznaj niezwykłe kredki metaliczne Cricco w czarnym drewnie, które zaskoczą Cię ko-
smicznymi, iskrzącymi się kolorami! Optymalna twardość wkładu zapewnia doskonałe 
efekty bez konieczności dociskania kredki - w szczególności na ciemnym papierze! 
Trójkątny ergonomiczny przekrój zapewnia komfort użytkowania.

Podczas tworzenia prac plastycznych dobra kredka to 80% sukcesu. Warto więc wy-
brać tą, która posiada wysoce napigmentowany wkład o optymalnej twardości, oraz 
która umożliwia efektowne cieniowanie i łatwe mieszanie kolorów. Takie właśnie są 
kredki Cricco. Ergonomiczny trójkątny przekrój stanowi dodatkowy atut.

Pastele niezmiennie królują wśród obowiązujących trendów! Cricco prezentuje nowe, 
pastelowe kredki w wyjątkowo delikatnych kolorach, które urzekną Cię subtelnością  
i zaskoczą efektami! Drewniana obudowa o trójkątnym przekroju gwarantuje wygodę 
użytkowania, a miękki wkład daje doskonałe efekty zarówno na ciemnym, jak i jasnym 
papierze.

Zbyt mały piórnik, aby pomieścić aż tyle kolorów? - Bez obaw! Na ratunek idą kredki 
dwustronne Cricco, które w zaledwie 12 kredkach kryją aż 24 kolory! Trójkątny przekrój 
zapewnia komfort podczas rysowania, a miękki, wysoce napigmentowany wkład gwa-
rantuje doskonałe krycie i łatwe mieszanie kolorów.

KREDKI CRICCO METALICZNE 
BLACK WOOD 

KREDKI CRICCO TRÓJKĄTNE

KREDKI CRICCO PASTELOWE 

KREDKI DWUSTRONNE CRICCO

CR321K12 9,99 zł12 KOL. METALICZNE BLACK WOOD
Symbol: Cena:Nazwa:

CR322K12
CR322K24
CR322K236
CR322K48

 4,99 zł 
 11,99 zł 
 19,99 zł 
 27,99 zł 

KREDKI CRICCO TRÓJKĄTNE 12 KOL. 
KREDKI CRICCO TRÓJKĄTNE 24 KOL. 
KREDKI CRICCO TRÓJKĄTNE 36 KOL. 
KREDKI CRICCO TRÓJKĄTNE 48 KOL. 

Symbol: Cena:Nazwa:

CR324K12 6,29 zł12 KOL. PASTELOWE
Symbol: Cena:Nazwa:

CR323K1224 5,99KREDKI CRICCO DWUSTRONNE 12/24 KOL.
Symbol: Cena:Nazwa:

i
• intensywne, dobrze kryjące kolory
• połyskujące drobinki dające  

metaliczny efekt
• opakowanie z okienkiem i zawieszką

i
• modne pastelowe odcienie
• ergonomiczny trójkątny przekrój
• miękki, dobrze kryjący wkład

i
• żywe, intensywne kolory
• złota kredka w zestawie
• 36 i 48 kolorów z temperówką

i
• 12 kredek, 24 kolory
• łatwe temperowanie
• zatemperowane  

- gotowe do użycia
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Małe dłonie dzieci szybko męczą się podczas rysowania, ponieważ nie mają one 
jeszcze wyćwiczonych mięśni. Aby zapewnić wygodę i komfort, stworzyliśmy  
ergonomiczne, trójkątne kredki typu jumbo, dzięki którym rączka małego artysty  
nie męczy się, a rysowaniu nie ma końca! Jasne, intensywne i dobrze kryjące kolory 
pobudzają wyobraźnię i zachęcają do kreatywności.

Kredki w obudowie z czarnego drewna mocno przyciągają uwagę, a te w kolorach 
metalicznych i neonowych sprawiają, że rysunki i oznaczenia z ich udziałem nie pozo-
stają niezauważone!  Intensywne kolory metaliczne są doskonale widoczne w szcze-
gólności na ciemnym papierze, neony świetnie sprawdzają się jako zakreślacze do 
zaznaczania ważnych informacji w tekście.

Zadbaj o to, aby pierwsze kroki dziecka w rozwoju plastycznym były dla niego inspi-
rujące i zachęcały je do kreatywności! Grube trójkątne kredki Cricco są doskonałym 
rozwiązaniem: łatwo przystosowują dłoń dziecka do trójpalczastego chwytu, mają 
jasne i żywe kolory, które łatwo się rozprowadzają dzięki bardzo miękkiemu wkładowi. 

Kredki woskowe? Pastele olejne? Farby akwarelowe? - Nie możesz się zdecydować, co 
wybrać? My też nie mogliśmy, dlatego właśnie powstały kredki żelowe Cricco 3-w-1. 
Baw się, rysuj, rozmywaj wodą, mieszaj kolory - ograniczeniem jest tylko Twoja wy-
obraźnia!

KREDKI CRICCO JUMBO 

KREDKI NEONOWE I METALICZNE

KREDKI CRICCO JUMBO SUPER SOFT

KREDKI ŻELOWO-PASTELOWE 3w1

CR325K12 12,99 zł KREDKI JUMBO 12 KOL. 
Symbol: Cena:Nazwa:

CR330W6
CR331W6

 11,99 zł 
 10,99 zł 

6 KOL. BLACK WOOD JUMBO NEONOWE 
6 KOL. BLACK WOOD JUMBO METALICZNE

Symbol: Cena:Nazwa:

CR335K12 18,99 zł KREDKI JUMBO SUPER SOFT 12 KOL.
Symbol: Cena:Nazwa:

CR350K6
CR351K6
CR352PB12

 6,79 zł 
 7,29 zł 
 15,49 zł 

6 KOL. OPAKOWANIE KARTONOWE
6 KOL. KASETA
12 KOL. WIADERKO

Symbol: Cena:Nazwa:

i
• gruby trójkątny przekrój
• intensywne, jasne kolory
• temperówka w zestawie

i
• doskonałe dla dzieci  

od 3. roku życia
• wygodny plastikowy separator  

wewnątrz, temperówka w zestawie

i
• naturalne barwione drewno
• gruby trójkątny przekrój
• wyraziste kolory

i
• wygodne plastikowe pojemniki
• jasne, intensywne kolory
• kredki w formie wykręcanego  

sztyftu
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Zestawy kreślarskie PRATEL zawierają: linijkę, ekierkę ze skalą i kątomierz 180 stopni. 
Wykonane z najwyższej jakości polistyrenu z nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym 
nadrukiem skali. Zestawy przeznaczone zarówno do użytku szkolnego, biurowego, jak 
i w profesjonalnych biurach technicznych.

Wysokiej jakości zestawy kreślarkie marki Pratel w nowoczesnych i modnych 
wzorach. Zestawy zawierają: linijkę 16 cm, ekierki 45° i 60° oraz kątomierz 180°.  
Zestawy wyprodukowane w Unii Europejskiej z najwyższej jakości materiałów.

Wykonany z najwyższej jakości polistyrenu z nieścieralnymi podziałkami i precyzyjnym 
nadrukiem skali.  Zestaw przeznaczony zarówno do użytku szkolnego, biurowego, jak 
i w profesjonalnych biurach technicznych. Zestaw zawiera: linijkę 16 cm, ekierkę ze 
skalą 10 cm i 14 cm, kątomierz 180 stopni.

Metalowy cyrkiel z regulacją kąta nachylenia grafitu. Solidny mechanizm regulacji 
promienia rysowanych okręgów, zapobiega efektowi „elipsy” przy mocniejszym przy-
ciśnięciu cyrkla do papieru. Łatwy w obsłudze system wymiany grafitów. W zestawie 
pakiet zapasowych grafitów w plastikowym pojemniczku z zatyczką. 

ZESTAWY KREŚLARSKIE PRATEL

ZESTAWY KREŚLARSKIE 
PRATEL Z NADRUKAMI

ZESTAW KREŚLARSKI PRATEL  
FLUORESCENCYJNY

CYRKIEL METALOWY COMPASSI 

2002 PR
2004 PR
2005 PR

4,19 zł
2,65 zł
2,55 zł 

ZESTAW KREŚLARSKI PRATEL Z LINIJKĄ 30cm. ETUI                                                                           
ZESTAW KREŚLARSKI PRATEL Z LINIJKĄ 20cm. ETUI                                                                           
ZESTAW KREŚLARSKI PRATEL Z LINIJKĄ 16cm. ETUI                                                                           

Symbol: Cena:Nazwa:

2011 PR
2009 PR
2010 PR

2,69 zł
2,69 zł
2,49 zł 

ZESTAW KREŚLARSKI Z NADR. HELIO Z LINIJKĄ 16cm ETUI
ZESTAW KREŚLARSKI Z NADR. TRIBAL Z LINIJKĄ 16 cm ETUI
ZESTAW KREŚLARSKI PRATEL KOLOR Z LINIJKĄ 16cm ETUI

Symbol: Cena:Nazwa:

2006 PR 2,59 zł ZESTAW KREŚLARSKI PRATEL FLUORESCENCYJNY
Symbol: Cena:Nazwa:

LC700     5,19 zł CYRKIEL METALOWY COMPASSI + GRAFITY 
Symbol: Cena:Nazwa:

i
• nieścieralne podziałki
• linijka, ekierka i kątomierz
• precyzyjny nadruk skali 

i
• odporne na złamania 
• fluorescencyjne
• zaokrąglone rogi

i
• nowoczesne wzory
• wyprodukowane w UE
• linijka, ekierki i kątomierz

i
• zapobiega efektowi elipsy
• wykonany z metalu 
• pakiet zapasowych grafitów
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Nakładka na ołówek, długopis, kredki, pisaki. Przeznaczona dla osób prawo i leworęcz-
nych. Redukuje ryzyko powstawania odcisków i przemęczenia mięśni dłoni. W fazie 
nauki pisania wyrabia prawidłowy nawyk trzymania pióra, długopisu, ołówka.

Temperówka do wszystkich rozmiarów ołówków i kredek - średnica 7, 8, 10, 11 mm. 
Wysokiej jakości czterootworowa temperówka z metalowymi ostrzami zapewnia pre-
cyzję ostrzenia. Duży, praktyczny pojemnik na ostrużyny wpływa na komfort użytko-
wania. Dostępne w atrakcyjnych kolorach. 

Dwuotworowe, wysokiej jakości temperówki KUM to połączenie precyzji, niezawod-
ności i nowoczesności. Doskonale nadają się do temperowania kredek i ołówków za-
równo w standardowej grubości jak i jumbo. Ostrza wykonane z najwyższej jakości 
stali zapewniają wysoką dokładność temperowania. Bardzo szeroka gama modnych 
kolorów.

Temperówki z plastikowym pojemnikiem wykonanym z wyjątkowo trwałego granu-
latu plastikowego. Posiadają stalowe ostrze mocowane wkrętem oraz pojemnik na 
ostrużyny w wersji fluorescencyjnej lub brokatowej.  Posiada 3 lata gwarancji.

NAKŁADKA SATTLER GRIP 

TEMPERÓWKA KUM 4 IN 1

TEMPERÓWKI KUM CLIP SNAP

TEMPERÓWKA KUM  210K1

SATTLER GRIP JAR KUM 4,39 zł NAKŁADKA SATTLER GRIP SŁOIK KUM
Symbol: Cena:Nazwa:

4-in-1 K4 KUM
4-in-1 FRESH KUM

8,19 zł
8,19 zł 

KOLORY STANDARDOWE
KOLORY FRESH

Symbol: Cena:Nazwa:

102.84.21
360.00.21
364.07.21

4,59 zł 
4,59 zł 
6,69 zł 

CLIP SNAP K2 POP
CLIP SNAP NEON 
CLIP SNAP M2 PASTEL

Symbol: Cena:Nazwa:

210K FT
210K1 GL

2,29 zł
2,29 zł

FLUORESCENCYJNA
BROKATOWA

Symbol: Cena:Nazwa:

• zapobiega efektowi elipsy
• wykonany z metalu 
• pakiet zapasowych grafitów

i
• dla prawo i leworęcznych
• wyrabia prawidłowy chwyt 
• pasuje do pióra, kredek, pisaków

i
• wysoka jakość wykonania 
• modna, szeroka gama kolorów
• różna grubość temperowania

i
• do wszystkich rozmiarów  

ołówków i kredek
• wysoka precyzja ostrzenia

i
• trwały, plastikowy pojemnik
• stalowe ostrze 
• różne kolory i odcienie 
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- wygodna regulacja wysokości
- rozkładane, metalowe ramiona zwiększające powierzchnię prezentacyjną (model 
FM8 bez ramion)
- dobre właściwości suchościeralne i magnetyczne
- regulowany rozstaw haków z metalowym dociskiem papieru umożliwiający łatwe 
dostosowanie do różnych formatów
- stabilna konstrukcja

- powierzchnia z wysokiej jakości stali pokrytej starannie lakierem w kolorze białym
- tablica wykazuje właściwości suchościeralne
- właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie grafik i kartek za pomocą ma-
gnesów
- rama wykonana z anodowanego aluminium
- łatwy i szybki montaż

- tablica planer tygodniowy z powierzchnią suchościeralno-magnetyczną
- trwały nadruk w kolorze czarnym, odporny na ścieranie i działanie płynu do tablic
- rama w kolorze srebrnym lub czerwonym, zielonym i granatowym
- łatwy montaż - haczyki w zestawie

- wysokiej jakości drobnoziarnisty korek naturalny  
o optymalnej gramaturze
- rama wykonana z naturalnego drewna sosnowego
- lekka konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową zapobiegającą 
odkształcaniu się 
- zestaw montażowy w komplecie

FLIPCHARTY MOBILNY LUB NA TRÓJNOGU

TABLICE SUCHOŚCIERALNE  
MAGNETYCZNE

PLANERY TYGODNIOWE

TABLICE KORKOWE

FM8                 
FM14R               
FM15M               

277,78 zł
304,00 zł
562,00 zł

NA TRÓJNOGU, 68x105 H 180 cm
NA TRÓJNOGU, Z 2 RAMIONAMI AQUA, 68x105 H180 cm
MOBILNY, Z 2 RAMIONAMI IGNIS, 68x105 H 220 cm 

Symbol: Cena:Nazwa:

TM60x45ALC          
TM85ALC/1           

55,99 zł
99,49 zł

RAMA ALUMINIOWA CLASSIC, 60x45 cm 
RAMA ALUMINIOWA CLASSIC, 80x50 cm

Symbol: Cena:Nazwa:

TM34LMIX/PT         
TM34LMIX/PT2        

48,99 zł
29,49 zł

RAMA DREWNIANA SREBRNA, 40x30 cm
RAMA DREWNIANA CZERWONA, GRANATOWA LUB 
ZIELONA, 40x30 cm

Symbol: Cena:Nazwa:

TPE34               
TPE64               
TP64                
TPE64/1             
TP85                
TPE85               
TPE85/1             
TP96                
TPE96               
TPE96/1             

7,79 zł
11,50 zł
11,50 zł
14,50 zł
15,50 zł
15,50 zł
19,50 zł
20,30 zł
20,30 zł
25,00 zł

RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 40x30 cm
RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 60x40 cm
RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 60x40 cm
RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 60x40 cm
RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 80x50 cm
RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 80x50 cm
RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 80x50 cm
RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 90x60 cm
RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 90x60 cm
RAMA DREWNIANA, WYMIAR TABLICY 90x60 cm

Symbol: Cena:Nazwa:

i
• półka na całej szerokości flipcharta
• mobilne flipcharty z blokadą na 5 kółkach
• posiada Certyfikat Zgodności

i
• marker do tablic suchościeralnych  

i magnesy w zestawie
• planer z nadrukowanym terminarzem 

do planowania zadań tygodniowych
• posiada Certyfikat Zgodności

i
• śruby i kołki rozporowe w zestawie
• można pisać po powierzchni  

dedykowanymi markerami
• posiada Certyfikat Zgodności 

i
• wysoki stopień elastyczności korka
• powierzchnia odporna na wielokrotne 

wbijanie pinezek
• posiada Certyfikat Zgodności
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- powierzchnia z wysokiej jakości stali pokrytej starannie lakierem w kolorze białym
- tablica wykazuje właściwości suchościeralne - można pisać po jej powierzchni dedy-
kowanymi markerami
- właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie grafik i kartek za pomocą ma-
gnesów
- rama Classic wykonana z anodowanego aluminium

- PR125 płyn do czyszczenia uporczywych plam z powierzchni tablic suchościeralnych
- PZ125 usuwa ślady markera permanentnego z większości gładkich powierzchni jak 
np. stal lakierowana, plastik, szkło, płyty CD/DVD
- zabezpiecza tablicę przed zabrudzeniami i poprawia jej właściwości suchościeralne

- miękkie i delikatne suche lub wilgotne chusteczki do usuwania śladów markerów 
suchościeralnych z tablic z powierzchnią lakierowaną
- trwały materiał zbiera zanieczyszczenia bez pozostawiania smug
- chusteczki nawilżone płynem o delikatnym zapachu w wygodnej plastikowej tubie 
z zamknięciem (CHW100) 

- taśma samoprzylepna pomocna przy tworzeniu tabel i grafik na tablicach sucho-
ścieralnych
- cienki materiał doskonale przylega do powierzchni tablicy
- klej bez rozpuszczalników, nieszkodliwy dla powierzchni lakierowanych

TABLICE SUCHOŚCIERALNE  
MAGNETYCZNE W KRATKĘ

PŁYNY DO CZYSZCZENIA TABLIC

CHUSTECZKI SUCHE  
LUB WILGOTNE DO CZYSZCZENIA  
TABLIC

TAŚMY SAMOPRZYLEPNE

TMK96ALC/1    101,00 zł RAMA ALUMINIOWA CLASSIC, 90x60cm
Symbol: Cena:Nazwa:

PR125
PZ125

12,45 zł
13,49 zł

PŁYN 125 ml
PŁYN 125 ml

Symbol: Cena:Nazwa:

CHS50
CHW100

19,79 zł
9,29 zł

CHUSTECZKI SUCHE, 50 szt.
CHUSTECZKI WILGOTNE, 100 szt.

Symbol: Cena:Nazwa:

GT3.0x15.5M/C
GT6.0x10M/C
GTD3.0x10M/C
GTD6.0x10M/C

9,35 zł
17,69 zł
10,39 zł
18,75 zł

CZARNA, 3x15,5mm
CZARNA, 6x10mm 
CZARNA, Z DYSPENSEREM, 3x10mm
CZARNA, Z DYSPENSEREM, 6x10mm

Symbol: Cena:Nazwa:

i
• nadrukowana delikatna kratka 2,5 x 2,5cm 

ułatwia równe pisanie i rysowanie
• w zestawie półka aluminiowa na markery
• posiada Certyfikat Zgodności

i
• przyjazne dla czyszczonych  

powierzchni
• nie powodują uszkodzeń  

i zadrapań
• chusteczki antystatyczne 

i
• praktyczny rozpylacz zapewnia łatwą  

aplikację
• bezpieczny dla czyszczonych powierzchni
• natychmiastowy efekt

i
• łatwo usuwalna taśma
• nie pozostawia śladów
• dostępna w dwóch  

rozmiarach 3 mm i 6 mm



• Osłona ochronna przeznaczona jest do umieszczenia 
na ladzie lub na biurku. Zapewnia bezpieczeństwo 
pracowników w miejscu pracy i klientom w sklepie, 
w aptece, w szpitalu, w biurze lub w innych punktach 
usługowych. Oferowane rozwiązania mają  
za zadanie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu  
się bakterii i wirusów.

• Dodatkowo wprowadzone rozwiązanie  
aluminiowych profili pozwala na 
rozszerzenie funkcjonalności osłon o kolejne 
ścianki osadzając w nich np. tablice  
z powierzchnią suchościeralną magnetyczną, 
korkową lub kredową. Dzięki temu uzyskujemy 
powierzchnię na której można pisać markerami 
lub umieścić niezbędne informacje i ogłoszenia  
dla klientów.  

• Powierzchnia wykonana z pleksi bezbarwnego  
o grubości 3 mm osadzonego w ramie anodowanej 
aluminiowej doskonale usztywniającej powierzchnię 
osłony. Stabilność osłony zapewnia podstawa 
wykonana ze stali lakierowanej w kolorze popielatym 
lub czerwonym do wyboru. 

• Projekt konstrukcji umożliwia ustawienie zarówno 
jednej części osłony jak i rozbudowę wielu modułów 
w szeregu lub pod różnymi kątami. Wolna przestrzeń 
pozostawiona między osłoną, a biurkiem wynosi 5 cm.

m e m o b e . e u

Osłona ochronna antywirusowa 
do biura i sklepu
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MOS065060.46.38
MOS065060.46.39
MOS080060.46.38
MOS080060.46.39
MOS090060.46.38
MOS090060.46.39
MOS100065.46.38
MOS100065.46.39
MOS100080.46.38
MOS100080.46.39
MOS120090.46.38
MOS120090.46.39
MOS125050.46.38
MOS125050.46.39
MOS150060.46.38
MOS150060.46.39

5903273505607
5903273505614
5903273505621
5903273505638
5903273505645
5903273505652
5903273505669
5903273505676
5903273505683
5903273505690
5903273505706
5903273505713
5903273505720
5903273505737
5903273505744
5903273505751

Symbol Ean

 srebrna
 czerwona
 srebrna
 czerwona
 srebrna
 czerwona
 srebrna
 czerwona
 srebrna
 czerwona
 srebrna
 czerwona
 srebrna
 czerwona
 srebrna
 czerwona

Kolor  
podstawy

65x60 cm
65x60 cm
80x60 cm
80x60 cm
90x60 cm
90x60 cm

100x65 cm
100x65 cm
100x80 cm
100x80 cm
120x90 cm
120x90 cm
125x50 cm
125x50 cm
150x60 cm
150x60 cm

Wymiar

168,00
168,00
212,00
212,00
215,00
215,00
260,00
260,00
339,00
339,00
350,00
350,00
399,00
399,00
411,00
411,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

regularna oferta
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych
regularna oferta
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych
5 dni roboczych

Cena 
netto

Opak. 
szt. Dostępność

Osłona ochronna MEMOBE, pleksi bezbarwne,  
rama aluminiowa, metalowa podstawa.

Cennik osłon ochronnych antywirusowych




