


Marka Berlingo, to jeden z większych przedstawicieli na rynku 
artykułów biurowych i szkolnych. Powstała ona w 2005 roku i do dziś 
jest nieustannie rozwijana. 

Berlingo to ogromny wybór przyborów do pisania, produktów do 
szkoły i pracy kreatywnej, a także przyborów biurowych, zaspokajają-
cych potrzeby nawet najbardziej wymagających nabywców.

Artykuły papiernicze pod marką Berlingo produkowane są 
w najlepszych fabrykach w Europie i Azji przy użyciu przyjaznych dla 
środowiska materiałów i nowoczesnych technologii.

Wszystkie produkty przechodzą ścisłą kontrolę zgodności z normami 
jakości i bezpieczeństwa.

Berlingo to zawsze właściwy wybór!

Asortyment Berlingo obejmuje
ponad 2000 produktów w takich 
kategoriach jak:

 Artykuły papiernicze

 Materiały biurowe

 Produkty szkolne

 Produkty kreatywne

to zawsze właściwy wybór



Ołówek automatyczny Fuze

242987

Ołówek Fuze HB

276672



Długopis automatyczny Triangle Fuze RT

Klej w sztyfcie Fuze

Temperówka Fuze

Gumka Fuze

Korektory Fuze

 Długopis kulkowy Tribase Fuze

277580

269307 269306

26591510g

26591620g

281896

265917 265918 265919

265895





Długopis automatyczny Radiance

Długopis żelowy Radiance Ołówek automatyczny Radiance

Ołówek trójkątny Radiance HB

Klej w sztyfcie 21g Radiance

Korektor w taśmie RadianceTemperówka Radiance

Gumka Radiance

Długopis Radiance

295483

311458 319399

299042

299792

299793287223

285498

295485



Folder Radiance

Teczka kopertowa Radiance

Teczka z suwakiem Radiance

Obwoluta Radiance

327169

299315

299329

299394

327170

299314

299328

299393

327171

299316

299330

299395



Długopis automatyczny Instinct Ołówek automatyczny Instinct

Ołówek z czarnego drewna Instinct HB

Klej w sztyfcie 15g Instinct

Korektor w taśmie Instinct

295482 319397

299041

290854

287301

Instinct



Temperówka Instinct

Linijka Instinct Organizer obrotowy Instinct

287222

289701

285497z gumką

287202miętowy

287204niebieski

287201różowy

287203fioletowy

Gumka Instinct

285490

Instinct



Teczka z gumką Instinct

Clipboard Instinct

Teczka zatrzaskowa Instinct

299032

298252

miętowy

miętowy

300416miętowy 300420miętowy 300424miętowy

299034

298254

niebieski

A4 A5+ DL

niebieski

300418niebieski 300422niebieski 300426niebieski

299031różowy

300415różowy 300419różowy 300423różowy

299033fioletowy

300417fioletowy 300421fioletowy 300425fioletowy

Skoroszyt Instinct

300428miętowy 300432miętowy

z perforacją

300430niebieski 300434niebieski

300427różowy 300431różowy

300429fioletowy 300433fioletowy



Segregatory Instinct
Clip folder

Albumy ofertowe Instinct

Binder folder Ringowe

298224 298228

298244

298248

298232 298236 298240

miętowy miętowy

miętowy

miętowy

miętowy miętowy miętowy

298226 298230

298246

298250

298234 298238 298242

niebieski niebieski

niebieski

2-ringowe

4-ringowe

40 koszulek20 koszulek 60 koszulek

niebieski

niebieski niebieski niebieski

298223 298227

298235

różowy różowy

różowy

298225 298229
298245

298249

298233

298237

298241

fioletowy fioletowy
fioletowy

fioletowy

fioletowy

fioletowy

fioletowy

Skoroszyt Instinct

300412miętowy

300414niebieski

300411różowy

300413fioletowy

Instinct



327175

327172

327174

327173

Długopis automatyczny Haze

Linijka 15 cm Haze Teczka z przegródkami Haze

Długopis wymazywalny Haze

326168

299650

326169

fioletowy

niebieski

różowy

zielony

ha
ze



Długopis Memphis Długopis automatyczny Memphis

Ołówek HB Memphis

Gumka prostokątna Memphis

Temperówka Memphis

Notatnik A5+ Memphis

333022 333031

338523

338896

338481

338457

memphis



Długopis Color Block Długopis automatyczny Color Block

Ołówek HB Color Block

Gumka Color Block

Temperówka Color Block

Notatnik A5+ Color Block

333021

333030

338522

338894

338480

338456

color
block



Gumka Monochrome

338892

Długopis automatyczny Monochrome

333028

Ołówek HB Monochrome

338520

Długopis Monochrome

333019

monochrome



TECH IT

Klej 21g Tech it

338868

Długopis Tech it

333025

Gumka Tech it

338901

Długopis automatyczny Tech it

333034

Ołówek HB Tech it

338526



SZKOŁA
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NOTATNIKI

TECZKI

Notatniki A5+

Teczka z przegródkami Radiance

Notatnik biznesowy Color block lub Memphis to praktyczny, stylowy i nowoczesny produkt do planowania 
i pisania. Format A5+. Taki notatnik biznesowy jest niezbędnym narzędziem dla każdej osoby, lubiącej plano-
wać. Okładka polipropylenowa (700μm) chroni wnętrze przed wilgocią i zanieczyszczeniem. Stylowe czarne 
pierścienie, umożliwiają otwarcie notatnika w 360⁰. Istnieje możliwość wymiany bloku papieru oraz szybkiego 
i wygodnego włożenia arkuszy bez uszkodzeń. Notatnik biznesowy zawiera wymienną markową linijkę, której 
można używać jako zakładki. Wysokiej jakości papier barwiony o gęstości 80 g/m2, 80 kartek, ramka na tytuł, 
temat lub datę, puste pola po obu stronach na każdym arkuszu. Rozmiar: 220x160 mm, średnica pierścieni 
wynosi 22 mm. 

Teczka z przegródkami Radiance formatu A4 ze zdjęciem. Kolor: jasne, żywe gradienty. 5 wewnętrznych prze-
gródek do wygodnego przechowywania i organizacji dokumentów. Każda komora z polem indeksu umożli-
wia sortowanie dokumentów według tematów lub alfabetycznie. Bezpieczne czarne zamknięcie zatrzaskowe. 
Czarny kolor wewnętrznej powierzchni. Szybki dostęp do środka. Wykonane z wysokiej jakości polipropylenu 
o matowej fakturze  „piasku”, na której nie widać odcisków palców i drobnych zadrapań. Przeznaczony do prze-
chowywania i transportu dokumentów. Grubość pokrywy 600μm. Mieści do 200 arkuszy. Rozmiar 245x325x10. 

ean nazwa symbol il. w op.

Color Block 338456 24

Memphis 338457 24

ean kolor symbol il. w op.

niebiesko-
zielony 327171 1

różowo-
pomarańczowy 327169 1

niebiesko-
różowy 327170 1
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Teczka z przegródkami Haze
Polipropylenowa teczka z serii „Haze”, format A4. Teczka jest miękka w dotyku. 5 wewnętrznych przegródek 
do wygodnego przechowywania i organizacji dokumentów. Każda komora posiada miejsce na oznaczenie za-
wartości, co umożliwia sortowanie dokumentów według tematów lub alfabetycznie. Bezpieczne zamknięcie 
w postaci zatrzasku. Kontrastowy kolor przegródek. Szybki dostęp do zawartości. Wykonane z wysokiej 
jakości polipropylenu o matowej fakturze „piasku”, na której nie widać odcisków palców i drobnych zadrapań. 
Przeznaczony do przechowywania i transportu dokumentów. Grubość  600μm. Mieści do 200 arkuszy. Rozmiar 
245x325x10 mm.

ean kolor symbol il. w op.

niebieska 327172 1

fioletowa 327175 1

różowa 327174 1

zielona 327173 1

Klej papierniczy

ean symbol ilość kleju il. w op.

168097 65g 50

Klej papierniczo-biurowy przeznaczony jest do klejenia papie-
ru, nie pozostawia śladów i nie wypacza klejonych powierzchni. 
Po zamrożeniu i rozmrożeniu nie traci swoich właściwości. 
Posiada wygodną butelkę z dozownikiem, który reguluje wypływ 
kleju od 1 mm do 5 mm szerokości, przez co aplikuje się dokładnie 
i oszczędnie.

KLEJE

Klej biurowy Liquid

ean symbol ilość kleju aplikator il. w op.

279984 125 ml silikonowy 
okrągły 12

185657 110 ml stożkowy 72

279983 70 ml gąbka 72

255113 50 ml silikonowy 
prostokątny 12

Klej biurowy typu Liquid, silikatowy, przeznaczony jest do klejenia papieru i tektury, nie pozostawia śladów i nie 
wypacza klejonych powierzchni. Po zamrożeniu i rozmrożeniu nie traci swoich właściwości. Posiada wygodny 
silikonowy aplikator w formie prostokątu, aplikuje się go dokładnie i ekonomicznie.
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Klej PVA White

ean symbol ilość kleju il. w op.

107321 125ml 10

221931 45ml 10

Klej płynny PVA przeznaczony jest do klejenia papieru, kartonu, 
drewna, szkła, skóry, tkanin. Klej mrozoodporny. Wytrzymuje 
5 cykli zamrażania/rozmrażania w temperaturach do -40°C, zacho-
wując jednolitość tekstury i właściwości konsumenckie. Opako-
wanie nie odkształca się w niskich temperaturach. Przechowywać 
w temperaturze powyżej +5°C. Wygodna butelka z dozownikiem 
zapewniającym ekonomiczne zużycie kleju. Nie zawiera rozpusz-
czalnika. Nie pozostawia osadów i łatwo zmywa się wodą przed 
utwardzeniem.

Klej w sztyfcie PVP

ean symbol ilość kleju il. w op.

104279 8g 24

104280 15g 24

104281 21g 24

104284 36g 12

271152 100g 6

ean symbol ilość kleju il. w op.

296063 6g 24

Klej w sztyfcie PVP skleja produkty z papieru, kartonu, tkaniny, fotografii. Nie deformuje klejonej warstwy. 
Szybkoschnący, ekonomiczny w użyciu. Nietoksyczny, nie zawiera rozpuszczalników. Gładko rozprowadza się 
na klejonej powierzchni. Usuwalny wodą przed wyschnięciem. Bezpieczna nasadka zapobiega wysychaniu.

Klej w sztyfcie PVP super cienki z zamknięciem w formie skuwki z klipem.

biuro
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Kleje w sztyfcie
Niezawodne kleje Berlingo sklejają produkty z papieru, tektury, tkaniny oraz fotografie. Kleje w sztyfcie nie 
odkształcają papieru, szybko wysychają i nie pozostawiają śladów po wyschnięciu. Ekonomiczne w użyciu. 
Nietoksyczne, nie zawierają rozpuszczalników. Trwała nasadka zapobiega wysychaniu. Posiadają bezpieczną 
bazę PVP.

ean nazwa symbol waga il. w op.

Fuze 265915 10 g 24

Fuze 265916 20 g 24

Radiance 299792 21 g 24

Instinct 290854 15 g 24

Tech it 338868 21 g 24

Fuze Radiance Instinct Tech it

TEMPERÓWKI

Temperówki metalowe z pojemnikiem
Metalowe temperówki z pojemnikiem posiadają ostrza wykonane z wysokiej jakości stali. Umożliwiają łatwe 
i dokładne ostrzenie ołówków.

ean nazwa symbol otwory il. w op.

Memphis 338481 8 i 11 mm 12

Color BLock 338480 8 i 11 mm 12

Color BlockMemphis

Temperówka elektryczna System X
Temperówka elektryczna do ołówków. Solidna, plastiko-
wa obudowa. Wyjmowany pojemnik na ścinki, który jest 
łatwy do opróżniania. Działa na 4 bateriach AA (nie zawiera 
baterii w zestawie). Niezawodne ostrze śrubowe wykonane 
z wysokiej jakości stali węglowej.

ean symbol otwory il. w op.

256238 8mm 1
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Temperówki z pojemnikiem
Plastikowe temperówki z pojemnikiem posiadają ostrza wykonane z wysokiej jakości 
stali. Umożliwiają łatwe i dokładne ostrzenie ołówków. Posiadają pojemniki na wiórki.

ean nazwa symbol otwory il. w op.

NeonBox 252131 8 mm 24

Round 229634 8 mm 36

Spike XL 229638 8 i 12 mm 24

DoubleColor 252132 8 i 12 mm 24

Fuze 269306 8 mm 40

Fuze Ergo 269307 8 mm 24

Instinct 287222 8 mm 12

Instinct 
z gumką 285497 8 mm 12

Radiance 287223 8 i 12 mm 12

Hyper 266926 8 i 12 mm 12

Color BLock 338480 8 i 11 mm 12

NeonBox Spike XL DoubleColor

Fuze Fuze Ergo

Instinct

Radiance

Hyper

Instinct z gumką

Round

Temperówka Haze
Kompaktowa temperówka Berlingo Haze ma ergonomiczny 
kształt i dwukolorową pastelową obudowę. 

ean symbol otwory il. w op.

287220 8mm 56
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GUMKI

Gumki do ścierania
Gumki wykonane są z wysokiej jakości gumy termoplastycznej. Nietoksyczne, 
nie zawierają ftalanów. Doskonale radzą sobie z wymazywaniem linii po ołów-
kach, nie pozostawiają przy tym śladów i nie brudzą papieru.

ean nazwa symbol rozmiar il. w op.

Triangle 225465 44x15x15 36

Spike 220790 50x18x9 36

Animals 228932 28x18x10 80

Fuze 281896 50x55x9 24

Radiance 285498 50x18x10 30

Instinct 285490 40x20x10 30

Haze 285491 34x34x14 32

Double Black 318341 50x18x10 30

Memphis 338896 50x20x11 30

Color Block 338894 36x36x11 36

Monochrome 338892 45x25x10 36

Tech it 338901 45x25x10 36

Instinct

Haze

CYRKLE

Cyrkle w etui

Cyrkiel

Wysokiej jakości metalowe cyrkle z dodatkowym wymiennym 
grafitem w komplecie. Zapakowane w mocne plastikowe etui. 

Wysokiej jakości metalowy cyrkiel o długości 13,5cm na wymienne 
grafity. Pakowany na blistrze.

ean nazwa symbol il. w op.

Super Twist 271119 10

Expert 271121 1

ean symbol il. w op.

231607 24

Super Twist Expert
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Animals

Triangle Spike

RadianceFuze

Color Block Monochrome Tech it

Double Black Memphis
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Nożyczki dla dzieci

Nożyczki szkolne

Nożyczki dziecięce wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzew-
nej. Zaokrąglone końce ostrzy zapewniają bezpieczne użytkowa-
nie. Ergonimiczny uchwyt wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego.

Nożyczki szkolne wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzew-
nej. Zaokrąglone końce ostrzy zapewniają bezpieczne użytkowa-
nie. Ergonimiczny uchwyt wykonany z wysokiej jakości tworzywa 
sztucznego.

ean symbol długość il. w op.

240474 13 cm 24

256696 13,5 cm 12

ean symbol długość il. w op.

256697 13,5 cm 12

256696

240474

NOŻYCZKI

Posiada
odbojnik

LINIJKI

Linijki 15 cm
Linijki z serii Instinct oraz Haze. Ergonomiczna konstrukcja po-
zwala uniknąć rozmycia linii podczas rysowania. Bezpieczne 
zaokrąglone krawędzie.

ean nazwa symbol il. w op.

Instinct 289701 48

Haze 299650 48 Instinct

Haze

pasteLOVE
kolory
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Korektor w taśmie Radiance
Korektor w taśmie „Radiance”. Projekt obudowy jest wykonany w 
jasnych kombinacjach kolorystycznych w stylu gradientu. Odpo-
wiednie do poprawiania tekstu odręcznego i drukowanego. Szczel-
na i precyzyjna powłoka, nie wymaga długiego czasu schnięcia. 
Posiada ruchomą końcówkę, dzięki czemu taśmę można stosować 
pod dowolnym kątem. Stabilizator pozwala uzyskać prostą linię.
Szerokość taśmy 5mm, długość taśmy 6m. 

ean symbol kolor il. w op.

299793 mix 18

Korektor w taśmie Instinct
Korektor w taśmie z serii Berlingo „Instinct”. Różne kolory obu-
dowy.  Taśma zakrywa linię dokładnie i szczelnie. Nie potrzebuje 
czasu, aby wyschnąć. Szerokość taśmy: 5 mm, długość taśmy 6m.

ean symbol il. w op.

287301 20

KOREKTORY

Korektor w taśmie Blitz
Przezroczysta obudowa pozwala na kontrolę zużycia taśmy. 
Nadaje się do korekty tekstu odręcznego i drukowanego. Korektor 
precyzyjnie i szczelnie pokrywa wers. Nie wymaga czasu na wy-
schnięcie. Szerokość taśmy 5mm, długość taśmy 6m. 

ean symbol il. w op.

265920 15

Korektor w taśmie Fuze
Ergonomiczny prostokątny korpus w żywych kolorach. Nadaje się 
do korekty tekstu odręcznego i drukowanego. Szczelne i precy-
zyjne krycie, nie wymaga czasu na wyschnięcie. Szerokość taśmy 
5mm, długość taśmy 6m. 

ean symbol il. w op.

265919 15
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Korektor w płynie Fuze
Korpus - mix żywych kolorów. Butelka z pędzelkiem. Precyzyjna 
aplikacja. Niezawodna nasadka chroni przed wysychaniem. Po 
aplikacji natychmiast wysycha.

ean symbol il. w op.

265918 15

Korektor w taśmie Triangle

ean symbol il. taśmy il. w op.

234564 4,2 mm x 8 m 12

Korektor Triangle typu myszka. Taśma koryguje tekst między 
liniami na papierze w kratkę. Trójkątny korpus w jasnych kolo-
rach. Nadaje się do zakrywania tekstu pisanego odręcznie oraz 
na wydrukach z drukarek. Szczelnie i precyzyjne powleka, nie 
wymaga czasu schnięcia. Możliwość natychmiastowego pisania 
po korygowanej powierzchni. Nie pozostawia śladów i cieni na 
kserokopiach.

Korektor w taśmie Myszka

ean symbol il. taśmy il. w op.

103945 5 mm x 8 m 18

184408 5 mm x 12 m 18

Korektor myszka nadaje się do zakrywania tekstu pisanego na 
maszynie i odręcznego oraz na wydrukach z drukarek. Szczelnie 
i precyzyjne powleka, nie wymaga czasu schnięcia. Możliwość 
natychmiastowego pisania po korygowanej powierzchni. Nie pozo-
stawia śladów i cieni na kserokopiach.

Korektor w taśmie Max

ean symbol il. taśmy il. w op.

277581 5 mm x 25 m 12

Korektor ,,MAX’’ myszka. Ergonomiczny korpus. Nadaje się do 
zakrywania tekstu pisanego odręcznie i na wydrukach z  druka-
rek. Szczelnie i precyzyjne powleka, nie wymaga czasu schnięcia. 
Możliwość natychmiastowego pisania po korygowanej powierzch-
ni. Nie pozostawia śladów i cieni na kserokopiach.
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Korektor w płynie na bazie wody

ean symbol pojemność il. w op.

309643 20 ml 24

Korektor w płynie 20 ml na bazie wody z aplikatorem w postaci 
pędzelka. Bezpieczna kompozycja na bazie wody bez silnego che-
micznego zapachu daje gęste kryjące wykończenie. Precyzyjna 
aplikacja. Bezpieczna nasadka zapobiega wysychaniu. Wysycha 
natychmiast po aplikacji. 

Korektor w płynie 2w1 na bazie solvent

ean symbol pojemność il. w op.

291487 14 ml 12

Korektor w płynie 2w1 na bazie solvent. Posiada dwa rodza-
je końcówek: metalowa końcówka oraz pędzel. Nadaje się do 
zakrywania tekstu odręcznego oraz wydruku z drukarki. Precyzyj-
na aplikacja. Bezpieczna nasadka zapobiega wysychaniu. Wysycha 
natychmiast po nałozeniu na tekst. W środku korektora znajduje 
się kulka ułatwiająca mieszanie korektora przed użyciem.

Korektor w płynie na bazie solvent

ean symbol pojemność il. w op.

256293 20 ml 12

Korektor w płynie 20 ml na bazie solvent z aplikatorem w posta-
ci gąbki. Precyzyjna aplikacja. Bezpieczna nasadka zapobiega-
wysychaniu. Wysycha natychmiast po aplikacji. W środku korek-
tora znajduje się kulka ułatwiająca mieszanie korektora przed 
użyciem.

Korektor w płynie na bazie solvent

ean symbol pojemność il. w op.

255110 20 ml 12

Korektor w płynie 20 ml na bazie solvent z aplikatorem w posta-
ci pędzelka. Precyzyjna aplikacja. Bezpieczna nasadka zapobiega 
wysychaniu. Wysycha natychmiast po aplikacji. W środku korekto-
ra znajduje się kulka ułatwiająca mieszanie korektora przed uży-
ciem.
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Korpus - mix żywych kolorów. Metalowa końcówka. Nadaje się do 
korekty tekstu odręcznego i drukowanego. Precyzyjna aplikacja.  
Niezawodna nasadka chroni przed wysychaniem. Po aplikacji na-
tychmiast wysycha. Pojemność 8 ml.

ean symbol il. w op.

265917 20

Korektor w piórze

Korektor w piórze Fuze

ean symbol pojemność il. w op.

255112 8 ml 12

Korektor w piórze z plastikową końcówką igłową z systemem za-
workowym. Tworzy ciągłą linię po lekkim naciśnięciu. Precyzyjna 
aplikacja. Bezpieczna nasadka zapobiega wysychaniu. Wysycha 
natychmiast po aplikacji. W środku korektora znajduje się kulka 
ułatwiająca mieszanie korektora przed użyciem. Grubość linnii 
korygowania do 2 mm.

Korektor w piórze

ean symbol pojemność il. w op.

255134 12 ml 12

255135 18 ml 12

Korektor w piórze z metalową końcówką igłową z systemem za-
workowym. Tworzy ciągłą linię po lekkim naciśnięciu. Precyzyjna 
aplikacja. Bezpieczna nasadka zapobiega wysychaniu. Wysycha 
natychmiast po aplikacji. W środku korektora znajduje się kulka 
ułatwiająca mieszanie korektora przed użyciem. Grubość linnii 
korygowania do 2 mm.
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KREDKI

Kredki ołówkowe trójkątne SuperSoft

Kredki ołówkowe dwukolorowe sześciokątne

Trójkątne kredki ołówkowe z serii ”SuperSoft”. Grafit o grubości 
3,2 mm dla wygodnego, miękkiego kolorowania. 12 kolorów. 

Dwukolorowe heksagonalne kredki ołówkowe z serii”SuperSoft”. 
12 kredek = 24 kolory. Dwukolorowy grafit o grubości 3,2 mm dla 
wygodnego, miękkiego kolorowania.

Wysokiej jakości kredki, które nadają się zarówno do codziennego użytku jak i dla początkujących artystów. 
Gwarantują bardzo dużą wygodę i miękkość pisania. Intensywne, nasycone kolory. Unikalna formuła i tech-
nologia produkcji grafitów, w wyniku której uzyskuje się zarówno niesamowitą miękkość rysowania, jak i dużą 
wytrzymałość. Grafit  wytrzymuje nawet silne naciśnięcie pod kątem 45 stopni. Jest klejony, co zapobiega jego 
pęknieciu przy upadku. Obudowa wykonana z najwyższej jakości drewna. Kredki są łatwe w ostrzeniu.
Na opakowaniu znajduje się miejsce do wpisania imienia dziecka.

ean symbol il. w op.

297236 1

ean symbol il. w op.

299036 1

Twórz i baw się
kolorami!
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Kredki ołówkowe trójkątne dwustronne

Kredki ołówkowe trójkątne SuperSoft z serii Starlight

Kredki ołówkowe hexagonalne pastelowe

Dwustronne trójkątne kredki ołówkowe z serii”SuperSoft”. 12 kredek 
= 24 kolory. Grafit o grubości  4 mm zapewnia idealne krycie. 

„SuperSoft” to linia bardzo miękkich kredek Berlingo. Zestaw 
w 12 kolorach z drewna hebanowego zachwyca unikalną holograficz-
ną folią laserową. Folia ta zmienia się w zależności od oświetlenia. 
W zestawie znajdują się 4 różne wzory holografów. Kredki mają 
trójkątny kształt. Grafit najwyższej jakości 8A składa się z wysokiej 
jakości pigmentów o jasnych odcieniach. Wytrzymuje silny nacisk pod 
kątem 45 stopni. Wygodne i miękkie rysowanie na każdym rodzaju 
papieru, w tym na czarnym papierze. Zwiększona grubość grafitu do 
4 mm sprawia, że kredki praktycznie suną po papierze.

Pastelowe heksagonalne kredki ołówkowe z serii”SuperSoft”. Gafit 
o grubości 3,2 mm dla wygodnego, miękkiego kolorowania. 12 kolo-
rów. 

ean symbol il. w op.

299040 1

ean symbol il. w op.

320754 1

ean symbol il. w op.

297248 1

PASTELOWE!

DWUKOLOROWE



35

Kredki ołówkowe sześciokątne SuperSoft
Pastelowe heksagonalne kredki ołówkowe z serii”SuperSoft”.Grafit 
o grubości 3,2 mm dla wygodnego, miękkiego kolorowania. 12 kolo-
rów. 

ean symbol il. w op.

297230 1

Kredki plastikowe trójkątne
Kolorowe, trójkątne, plastikowe kredki. Ergonomiczny trójkątny kor-
pus. Miękki jasny grafit o średnicy 3 mm, który nie pęka po upuszcze-
niu. Elastyczna obudowa w różnych kolorach. Pociągnięcia delikatnie 
dopasowują się do papieru. Kredki są łatwe do ostrzenia. 

ean symbol il. w op.

276683 12

Daj nura
w świat
kolorów
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Ołówki sześciokątne
Zestawy ołówków heksagonalnych, wykonanych z jasnego drewna. Średnica grafitu 2 mm.

ean ilość symbol twardość grafit il. w op.

3 szt. 231868 H, HB,B 2,2 1

6 szt. 231869 2H, H, 2x HB, B, 2B 2,2 1

10 szt. 231866 3H, 2H, 2x H, 2 x HB, 
2x B, 2B, 3B 2,2 1

12 szt. 231867 3H, 2H, 2x H, 4x HB, 2x 
B, 2B, 3B. 2,2 1

3 szt. 6 szt. 10 szt. 12 szt.

OŁÓWKI

Ołówki HB okrągłe
Ołówki grafitowe wykonane z jasnego drewna lipowego. Posiadają okrągły przekrój i zaostrzoną końcówkę 
piszącą. Twardość HB, kod kreskowy na korpusie.

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Memphis 338523 2,2 36
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ean nazwa symbol grafit il. w op.

tabliczka 
mnożenia 231973 2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Fuze 276672 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Color Block 338522 2,2 36
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Ołówki HB trójkątne
Ołówki grafitowe wykonane z czarnego drewna. Posiadają trójkątny przekrój i zaostrzoną końcówkę 
piszącą. Ołówki bezpieczne dla dzieci. Twardość HB, kod kreskowy na korpusie.

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Radiance 299042 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

xGold 338532 2,2 36

Ołówki HB okrągłe
Ołówki grafitowe wykonane z czarnego drewna. Posiadają okrągły przekrój i zaostrzoną końcówkę piszącą. 
Twardość HB, kod kreskowy na korpusie.

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Instinct 299041 2,2 72
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ean nazwa symbol grafit il. w op.

Skyline 257273 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Starlight 257275 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Glow 320771 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Black 
Dimond 311457 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Riddle 328852 2,2 36
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ean nazwa symbol grafit il. w op.

Dots 299343 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Military 299345 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Vortex 299344 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

NASA 338529 2,2 36
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ean nazwa symbol grafit il. w op.

Double 
Black 328858 2,2 36

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Hype 276671 2,2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Monochro-
me 338520 2,2 36

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Tech it 338526 2,2 36
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Ołówki HB papierowe
Grafitowe ołówki Rainbow i Green wykonane ze sprasowanego papieru. Nie pękają po upuszczeniu, dzięki 
klejonemu grafitowi. Bezpieczny dla dzieci, w przypadku pęknięcia, nie pozostawia małych i ostrych fragmen-
tów. Nadaje się do rysowania i szkicowania.

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Rainbow 320769 2 72

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Green 327121 2 12

Ołówki HB plastikowe
Ołówek czarno-grafitowy, plastikowy, elastyczny.  Stylowa, neonowa obudowa połączona z czarnym plastikiem. 
Grafit HB, 2 mm. Gumka w kolorze obudowy. Łatwy do ostrzenia. Wytrzymały i odporny na uszkodzenia. 

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Felxy Neon 255789 2 12



43

Ołówki automatyczne
Automatyczne ołówki z klipsem, wyposażone w wymienną gumkę. Średnica grafitu wynosi 0,5 mm.

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Fuze 242987 0,5 60

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Instinct 319397 0,5 40

ean nazwa symbol grafit il. w op.

Radiance 319399 0,5 30



PIŚMIENNE
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DŁUGOPISY OLEJOWE

Długopis Tribase Orange

Długopisy Tribase to produkty z wentylowaną skuwką i plastikowym klipsem. Posiadają wygodną, trójkątną 
strefę chwytu ze żłobieniami, które zapobiegają przesuwaniu się palców podczas pisania. Wysokiej jakości 
tusz zapewnia precyzyjne i równe pisanie. Średnica końcówki piszącej - 0,7 mm.

ean symbol tusz il. w op.

265893 czerwony 50

265892 czarny 50

265891 niebieski 50

1200m
0,5mm

Długopis Tribase Fuze

Długopis Tribase Neon

Długopis Tribase Pastel

ean symbol tusz il. w op.

265895 niebieski 50

ean symbol tusz il. w op.

265896 niebieski 50

ean symbol tusz il. w op.

265897 niebieski 50

1200m
0,5mm

1200m
0,5mm

1200m
0,5mm
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Długopis Triangle 110 RT

Długopis Triangle Velvet
Stylowy automatyczny jednorazowy z plastikowym klipsem i ergonomicznym trójkątnym kształtem.  Miękkie 
w dotyku, aksamitne wykończenie i wyżłobienia w obszarze chwytu zapewniają wygodę podczas pisania. 
Średnica końcówki piszącej - 0,7 mm.

Technologia Smart Ink zapewnia supermiękkie pisanie. Długopis posiada wygodny trójkątny kształt korpusu, 
oraz gumę w strefie chwytu ułatwiająca pisanie.  Kolor korpusu - mix. Średnica końcówki piszącej - 0,7 mm.

ean symbol tusz il. w op.

242984 niebieski 12

ean symbol tusz il. w op.

277579 niebieski 12

820m

820m

0,5mm

0,5mm

Długopis Triangle Fuze RT
Automatyczny, jednorazowy długopis olejowy z plastikowym klipsem. Przyciąga uwagę kontrastującą kombi-
nacją kolorów obudowy. Ergonomiczny trójkątny kształt daje dodatkowy komfort podczas pisania. Aksamitnie 
miękka powłoka obudowy zapewnia szczególną wygodę podczas użytkowania. Średnica kulki to 0,7 mm. Uni-
kalna opatentowana technologia Smart Ink zapewnia lekkie i przyjemne pisanie.  Atrament o niskiej lepkości 
i kulka wykonana z węglika wolframu sprawiają, że piszę się nim przyjemnie i gładko. Długopis jest przy tym 
bardzo wytrzymały.

ean symbol tusz il. w op.

277580 niebieski 40

820m
0,5mm
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Długopis Triangle Snow Pro
Jednorazowy długopis z wentylowaną skuwką, bezpieczny dla dzieci. Posiada wygodny trójkątny korpus 
z miękkim gumowym uchwytem, który zapobiega ślizganiu się palców podczas pisania. 

ean symbol tusz il. w op.

223699 niebieski 12

950m
0,5 mm

Długopis Triangle Silver
Jednorazowy trójkątny długopis ze skuwką i plastikowym klipsem. wykonany w klasycznej kolorystyce. Wgłę-
bienia w części uchwytu zapewniają wygodę i zapobiegają ślizganiu się palców podczas pisania. Kolor tuszu 
niebieski. Średnica kulki wynosi 1 mm.

ean symbol tusz il. w op.

206169 niebieski 12

850m
0,5 mm

Długopis Triangle 100 T
Zestaw różnokolorowych długopisów kulkowych wyposażonych w technologię Smart Ink, zapewniającą lekkie 
i przyjemne pisanie. Długopisy posiadają wygodną obudowę o trójkątnym kształcie i wentylowaną skuwką. 
Specjalne skonstruowany kształt miejsca chwytu zapobiega ześlizgiwaniu się palców podczas pisania. Kolor 
obudowy odpowiada kolorowi tuszu.

ean symbol tusz il. w op.

271163 mix 1

271164 mix 1

6 sztuk

10 sztuk

1000m
0,5mm
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Automatyczny długopis z klipsem i miękkim gumowym uchwytem to dyskretne akcesorium biurowe dla osób 
ceniących wygodę i jakość. Unikalna opatentowana technologia Smart Ink to łatwe i przyjemne pisanie, dzięki 
zastosowaniu tuszu olejowego o niskiej lepkości.  Innowacyjne komponenty użyte do wykonania kulki (węglik 
wolframu) zapewniają trwałość i stałą jakość pisania.

Długopis automatyczny SI-400 Color
Perłowy korpus z różnymi detalami kolorystycznymi. Żłobienia na strefie chwytu zapobiegają przesuwaniu się 
palców podczas pisania. Technologia Smart Ink zapewnia super miękkie pisanie. Średnica końcówki piszącej 
- 0,7 mm.

ean symbol tusz il. w op.

242244 niebieski 30

450m
0,5mm

Długopis Classic Pro

ean symbol tusz il. w op.

223693 niebieski 12

231599 czarny 12

500m
0,32mm

Długopis Radiance
Długopis olejowy z serii „Radiance” wyraźnie oddaje aktualny trend wzorniczy ostatnich sezonów - 
neonowy gradient. Połączenie tego efektu z aksamitną powłoką soft-touch sprawia, że jest on ciekawym 
i modnym dodatkiem. Idealny do każdego stylu pisania. Unikalna, opatentowana technologia Smart Ink 
zapewnia łatwe i przyjemne pisanie, dzięki zastosowaniu tuszu olejowego o niskiej lepkości.  Innowacyjne 
komponenty użyte do wykonania kulki (węglik wolframu) zapewniają trwałość i stałą jakość.

ean symbol tusz il. w op.

295485 niebieski 36

295483 niebieski 30

skuwka

automat

1000m

600m

0,5mm

0,5mm
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Długopis DoubleBlack
Czarna obudowa z błyszczącymi elementami nadaje mu niepowtarzalnego uroku. Unikalna opatentowana 
technologia Smart Ink 2.0 zapewnia łatwe i przyjemne pisanie, dzięki zastosowaniu atramentu o niskiej lep-
kości. Nowa formuła AFIT (z angielskiego „Anti-Fiber Intake”) zapobiegająca wnikaniu mikrocząstek papieru 
do końcówki piszącej. Pozwala to na wykorzystanie tuszu do ostatniej kropli, redukując praktycznie do zera 
przerywaną linię pisania przy końcówce wkładu. Metalowy klips. 

ean symbol tusz il. w op.

319389 niebieski 24

319390 niebieski 24

700m
0,5mm

Długopis Memphis
Długopis o jasnym wzornictwie kolekcjonerskiej serii „Memphis” pozwoli Ci wyrazić siebie nie tylko na pa-
pierze. Unikalna opatentowana technologia Smart Ink zapewnia łatwe i przyjemne pisanie bez wysiłku, 
dzięki atramentowi o niskiej lepkości, specjalnej konstrukcji końcówki piszącej i innowacyjnym materiałom. 
Przyjemna, aksamitna obudowa zapewnia dodatkowy komfort podczas pisania. Średnica końcówki piszącej 
wynosi 0,7 mm, dzięki czemu długopis idealnie nadaje się do każdego stylu pisania. Kolor tuszu niebieski.

ean symbol tusz il. w op.

333022 niebieski 36

333031 niebieski 30

skuwka

skuwka

automat

automat

1000m

1000m

700m

0,5mm

0,5mm

0,5mm
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Długopis Tech it
Długopis Berlingo o czarno-zielono-białym wzornictwie kolekcjonerskiej serii „Tech it” pozwoli Ci wyrazić sie-
bie  nie tylko na papierze. Unikalna opatentowana technologia Smart Ink zapewnia łatwe i przyjemne pisanie 
bez wysiłku, dzięki atramentowi o niskiej lepkości, specjalnej konstrukcji końcówki piszącej i innowacyjnym 
materiałom. Przyjemna aksamitna obudowa zapewnia dodatkowy komfort podczas pisania. Średnica końców-
ki piszącej wynosi 0,7 mm, dzięki czemu długopis idealnie nadaje się do każdego stylu pisania.

ean symbol tusz il. w op.

333025 niebieski 36

333034 niebieski 30

skuwka

automat

1000m

700m

0,5mm

0,5mm

Długopis Color Block
Długopis Berlingo o kolorowym wzornictwie kolekcjonerskiej serii „Color Block” pozwoli Ci wyrazić siebie  
nie tylko na papierze. Unikalna opatentowana technologia Smart Ink zapewnia łatwe i przyjemne pisanie bez 
wysiłku, dzięki atramentowi o niskiej lepkości, specjalnej konstrukcji końcówki piszącej i innowacyjnym ma-
teriałom. Przyjemna aksamitna obudowa zapewnia dodatkowy komfort podczas pisania. Średnica końcówki 
piszącej wynosi 0,7 mm, dzięki czemu długopis idealnie nadaje się do każdego stylu pisania.

ean symbol tusz il. w op.

333021 niebieski 36

333030 niebieski 30

skuwka

automat

1000m

700m

0,5mm

0,5mm
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Długopis Starlight
Technologia Smart Ink zapewnia supermiękkie pisanie. Przyjemne, aksamitne pokrycie korpusu, zapewnia 
dodatkowy komfort podczas pisania. Różne kolory obudowy. Średnica końcówki piszącej - 0,7 mm. 

ean symbol tusz il. w op.

255130 niebieski 36

1000m
0,5mm

Długopis Starlight RT
Technologia Smart Ink zapewnia supermiękkie pisanie. Przyjemne aksamitne pokrycie korpusu zapewnia do-
datkowy komfort podczas pisania. Różne kolory obudowy. Średnica końcówki piszącej - 0,7 mm. 

ean symbol tusz il. w op.

322439 niebieski 30

1000m
0,5mm

Długopis Instinct
Kontrastujące połączenie modnych pastelowych kolorów z czarnymi detalami. Gumowana obudowa zapewnia 
wysoki  komfort użytkowania. Długopis nadaje się do każdego rodzaju pisma, dzięki uniwersalnej końcówce 
0,7mm. Unikalna opatentowana technologia Smart Ink sprawia, że pisze się nimi lekko i przyjemnie. Technolo-
gia wykorzystuje atrament o zmniejszonej lepkości oraz unikatową konstrukcję końcówki piszącej. Dzięki temu 
długopis pisze po papierze płynnie nawet przy bardzo lekkim nacisku. Kulka z węglika wolframu zapewnia 
trwałość. 

ean symbol tusz il. w op.

295482 niebieski 30

800m
0,5mm
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Długopis Monochrome
Długopis Berlingo o czarno-białym wzornictwie kolekcjonerskiej serii „Monochrome” pozwoli Ci wyrazić sie-
bie nie tylko na papierze. Unikalna opatentowana technologia Smart Ink zapewnia łatwe i przyjemne pisanie 
bez wysiłku, dzięki atramentom o niskiej lepkości, specjalnej konstrukcji końcówki piszącej i innowacyjnym 
materiałom. Przyjemna aksamitna obudowa zapewnia dodatkowy komfort podczas pisania. Średnica końców-
ki piszącej wynosi 0,7 mm, dzięki czemu długopis idealnie nadaje się do każdego stylu pisania.

ean symbol tusz il. w op.

333019 niebieski 36

333028 niebieski 30

skuwka

automat

1000m

700m

0,5mm

0,5mm

Długopis Haze
Ten długopis będzie ulubionym dodatkiem wszystkich koneserów eleganckich kształtów i delikatnych pastelo-
wych kolorów. Obudowa wyróżnia się oryginalnym, trójwymiarowym wykończeniem. Aksamitna powłoka Soft 
Touch sprawi, że korzystanie z długopisu będzie tak wygodne, jak to tylko możliwe.Unikalna opatentowana 
technologia Smart Ink zapewnia łatwe i przyjemne pisanie, dzięki zastosowaniu atramentu o niskiej lepkości 
i specjalnej konstrukcji końcówki piszącej. Innowacyjne komponenty użyte do wykonania kulki (węglik wolfra-
mu) zapewniają trwałość i stabilność jakości pisania. Średnica kulki wynosi 0,7 mm.

ean symbol tusz il. w op.

326168 niebieski 30

1000m
0,5mm
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Długopis PR-05 
Długopis Berlingo PR-05 ze skuwką i klipsem. Miękki, gumowy uchwyt zapobiega ślizganiu się palców 
i zapewnia wygodne pisanie. Kolor części korpusu odpowiada kolorowi atramentu. Wygodny plastikowy klips 
pozwala bezpiecznie przymocować długopis do kieszeni, na pamiętnik, terminarz lub ubranie. Średnica kulki 
wynosi 0,5 mm.

ean symbol tusz il. w op.

182253 niebieski 12

670m
0,25 mm

Długopis City Style
Jednorazowy, trójkątny długopis City Style ze skuwką i plastikowym klipsem wykonany jest w surowej kla-
sycznej kolorystyce i będzie doskonałym atrybutem w Twojej pracy. Wgłębienia w części uchwytu zapewniają 
wygodny chwyt i zapobiegają ślizganiu się palców podczas pisania. Kolor atramentu: niebieski. 

ean symbol tusz il. w op.

206168 niebieski 50

900m
0,4 mm

Długopis Green
Automatyczny długopis z serii „Green” wyróżnia się naturalną powłoką korkową, która zapewnia szczególnie 
przyjemne i wygodne pisanie. Ponadto jest wykonany przy użyciu biodegradowalnego tworzywa sztucznego, 
co zmniejsza zanieczyszczenie środowiska podczas jego produkcji i utylizacji. Unikalna opatentowana tech-
nologia Smart Ink zapewnia łatwe i przyjemne pisanie bez wysiłku, dzięki atramentom o niskiej lepkości, 
specjalnej konstrukcji końcówki piszącej i innowacyjnym materiałom. Przyjemna aksamitna obudowa zapewnia 
dodatkowy komfort podczas pisania. Średnica końcówki piszącej wynosi 0,7 mm, dzięki czemu długopis ideal-
nie nadaje się do każdego stylu pisania. Kolor tuszu: niebieski.

ean symbol tusz il. w op.

333045 niebieski 10

700m
0,5mm



54

Długopis xGold
Długopis xGold to flagowy model w gamie Berlingo. Kolor obudowy mówi o kolorze tuszu. Średnica kulki 0,7
mm. Długopis posiada wentylowaną skuwję, która jest bezpieczna dla dzieci. Wygodny klips umożliwia przy-
czepienie długopisu do pamiętnika lub notesu. Miękki gumowy uchwyt zapobiega ślizganiu się palców podczas
pisania. Unikalna, opatentowana technologia Smart Ink zapewnia supermiękkie pisanie.

ean symbol tusz il. w op.

243017 niebieski 12

243018 czarny 12

255132 czerwony 12

271155 zielony 12

850m
0,5mm

Długopis xFine
Długopis Berlingo xFine wyposażony w wentylowaną nasadkę i plastikowy klips. Korpus jest niebieski 
i dopasowany do koloru tuszu. Ergonomiczna, gumowa podpórka pod palce zapobiega zmęczeniu i ślizganiu się 
podczas pisania. Średnica kulki wynosi 0,3 mm. Unikalna opatentowana technologia Smart Ink zapewnia łatwe 
i przyjemne pisanie, dzięki zastosowaniu tuszu o niskiej lepkości. Innowacyjne komponenty użyte do wykona-
nia kulki (węglik wolframu) zapewniają trwałość i stałą jakość pisania.

ean symbol tusz il. w op.

256289 niebieski 12

256290 czarny 12

1000m
0,2 mm

DŁUGOPISY ŻELOWE

Długopis Standard
Długopis xFine wyposażony w wentylowaną skuwkę i plastikowy klips. Kolor korpusu jest dopasowany do 
koloru tuszu. Ergonomiczny gumowy uchwyt zapobiega zmęczeniu i ślizganiu się podczas pisania. Średnica 
kulki wynosi 0,3 mm. Unikalna opatentowana technologia Smart Ink zapewnia łatwe i przyjemne pisanie, 
dzięki zastosowaniu tuszu o niskiej lepkości oraz innowacyjnych materiałów kulki. Innowacyjne komponenty 
użyte do wykonania kulki (węglik wolframu) zapewniają trwałość i stałą jakość pisania.

ean symbol tusz il. w op.

133524 niebieski 12

133525 czarny 12

400m
0,3mm
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Długopis Triangle Gel
Zestaw różnokolorowych długopisów żelowych. Technologia Quick Dry Ink zapewnia szybkie schnięcie tuszu 
po nałożeniu na papier. Wygodny trójkątny kształt korpusu. Wentylowana skuwka. Falistość w miejscu trzyma-
nia długopisu zapobiega przesuwaniu się palców podczas pisania. Kolor korpusu odpowiada kolorowi tuszu.

ean symbol tusz il. w op.

271165 mix 1

271166 mix 1

6 sztuk

10 sztuk

550m
0,3mm

Długopis Radiance
Długopis żelowy Berlingo z serii „Radiance” z gradientowym połączeniem kolorów na obudowie. Połączenie 
tego efektu z miękką w dotyku powłoką sprawia, że długopis  jest modnym dodatkiem papierniczym. Ergono-
miczny uchwyt i aksamitna powłoka obudowy stwarzają dodatkowy komfort podczas pisania. Średnica kulki to  
0,5 mm, co daje cienką, zgrabną linię pisania.

ean symbol tusz il. w op.

311458 czarny 24

450m
0,3mm

Długopis Apex
Jednorazowy długopis żelowy czarny Apex ze skuwką i plastikowym klipsem posiada przezroczysty korpus, 
który pozwala wizualnie kontrolować zużycie atramentu. Ergonomiczny, trójkątny kształt zapewnia wygodę 
pisania. Wgłębienia w obszarze chwytu zapobiegają przesuwaniu się palców podczas pisania. Kolor klipsa 
i końcówki odpowiada kolorowi żelu. Wysokiej jakości żelowy atrament zapewnia wyraźne i trwałe pisanie. 
Średnica kulki wynosi 0,5 mm, co daje cienką, zgrabną linię pisania.

ean symbol tusz il. w op.

265902 czarny 50

265903 niebieski 50

800m
0,3mm
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Długopis Velvet

Długopis G-line

Długopis żelowy Velvet ze skuwką z klipsem. Okrągły korpus z powłoką SOFT TOUCH. Przyjemne aksamitne 
pokrycie korpusu zapewnia dodatkowy komfort podczas pisania. Strefa chwytu o trójkątnym kształcie. 
Żłobienia zapobiegają przesuwaniu się palców podczas pisania. Zapewnia precyzyjne i równe pisanie. Średnica 
końcówki piszącej - 0,5 mm.

Żelowy długopis  G-Line ze skuwką i klipsem posiada okrągłą obudowę, której kolor odzwierciedla kolor 
tuszu. Średnica kulki wynosi 0,5 mm, co daje cienką, zgrabną linię. Ergonomiczny trójkątny uchwyt zapewnia 
dodatkowy komfort podczas pisania. Wgłębienia w obszarze chwytu zapobiegają przesuwaniu się palców pod-
czas pisania.

ean symbol tusz il. w op.

243044 niebieski 12

243042 czarny 12

243047 czerwony 12

ean symbol tusz il. w op.

243029 czarny 12

243030 niebieski 12

243031 czerwony 12

400m

400m

0,4mm

0,4mm

Długopis X-gel
Długopis żelowy  X-Gel o stylowym designie ze skuwką i klipsem. Średnica kulki wynosi 0,5 mm, co zapewnia 
wyraźne i równomierne pisanie. Okrągły, przyciemniony korpus o głębokim, nasyconym kolorze. Kolor nasad-
ki i korpusu odpowiada kolorowi tuszu. Trójkątny obszar chwytu zapewnia wygodę użytkowania. Wgłębienia 
w obszarze chwytu zapobiegają przesuwaniu się palców podczas pisania.

ean symbol tusz il. w op.

243035 niebieski 12

243033 czarny 12

243038 czerwony 12

400m
0,4mm
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Długopis Classic Gel

Długopis Silk Touch

Żelowy długopis Classic Gel z klipsem, w przyciemnianej czarnej obudowie. Średnica kulki wynosi 0,5 mm, co 
daje cienką, smukłą linię. Miękki gumowy uchwyt zapobiega ślizganiu się palców podczas pisania i zwiększa 
komfort pisania. Żel pigmentowy nie blaknie przez długi czas.

Żelowy długopis Silk Touch to oszałamiające połączenie stylu, jakości i wygody. Średnica kulki wynosi 
0,5 mm daje cienką, zgrabną linię pisania. Wygodny uchwyt i gumowana osłona korpusu zapewniają dodat-
kowy komfort podczas pisania. Niezawodny metalowy klips pozwoli przymocować długopis np. do pamiętnika 
lub planera.

ean symbol tusz il. w op.

247019 czarny 12

ean symbol tusz il. w op.

265906 czarny 12

500m

600m

0,4mm

0,3mm

Zestaw 6 długopisów żelowych Brilliant
Zestawy żelowych długopisów Brilliant Neon i Pastel. Każdy z nich to 6 wyjątkowych kolorów, dzięki którym 
Twoje prace osiągną spektakularne efekty. Wysokiej jakości atrament zapewnia trwałość linii pisania. Aksa-
mitna obudowa z serii soft touch zapewnia komfort podczas użytkowania. Długopisy  nadają się do rysowania 
i pisania na czarnym papierze.

ean symbol rodzaj il. w op.

293281 Neon 1

293286 Pastel 1

450m
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Długopis Brilliant Metallic&Pastel
Długopis żelowy Berlingo Brilliant ze srebrnym, złotym lub białym atramentem spodoba się tym, którzy do-
ceniają nietuzinkowe produkty. Długopis posiada koreański atrament, który zapewnia wysoką jakość pisa-
nia i długi okres przydatności do użycia (ponad 2 lata). Aksamitna powłoka soft touch zapewnia dodatkowy 
komfort podczas użytkowania. Kolor obudowy odpowiada kolorowi tuszu. Idealnie nadaje się  do rysowania 
i pisania na czarnym papierze. Średnica kulki: 0,8 mm.

ean symbol tusz il. w op.

293288 złoty 12

293289 srebrny 12

293287 biały 12

450m
0,6mm

0,35mm

Długopis wymazywalny Haze
Wymazywalny długopis żelowy Haze będzie ulubionym dodatkiem wszystkich koneserów eleganckich kształ-
tów i delikatnych pastelowych kolorów. Obudowa wyróżnia się oryginalnym trójwymiarowym wykończeniem. 
Wysokiej jakości atrament żelowy zapewnia dokładne, schludne pisanie. Aksamitna powłoka Soft Touch spra-
wi, że korzystanie z długopisu będzie tak wygodne, jak to tylko możliwe. Atrament wrażliwy na temperaturę 
staje się niewidoczny po podgrzaniu do temperatury min. 60°C. Ogrzewanie osiąga się poprzez pocieranie 
wbudowaną gumką o napisany tekst. Tusz pojawia się ponownie w temperaturach poniżej -18°C. Możliwość 
wielokrotnego wymazywania i pisania tekstu. Liczba cykli zapisu/kasowania jest ograniczona odpornością 
papieru na zużycie. Średnica końcówki piszącej wynosi 0,5 mm.

DŁUGOPISY WYMAZYWALNE

ean symbol tusz il. w op.

326169 niebieski 24
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Długopis wymazywalny Correct

Wkład żelowy wymazywalny Correct

Długopis żelowy, wymazywalny. Korpus z powłoką SOFT TOUCH. Średnica końcówki piszącej - 0,6 mm. 
Tusze termiczne stają się niewidoczne po podgrzaniu do temperatury 60°C i wyższej. Ogrzewanie osiąga 
się przez tarcie gumką wbudowaną w skuwkę. Wymazany tusz pojawia się w temperaturze poniżej -18°C. 
Możliwość wielokrotnego wymazywania i pisania tekstu. Liczba cykli zapisu / wymazania jest ograniczona 
odpornością papieru. 

ean symbol tusz il. w op.

320398 niebeiski 20

ean symbol tusz il. w op.

247024 niebieski 24

PIÓRA WIECZNE

Pióro wieczne dla dzieci Hybrid
Pióro wieczne dla dzieci w plastikowej obudowie. Idealnie sprawdzi się przy nauce pisania. Ergonomiczny, 
miękki, trójkątny uchwyt zapewnia wygodę użytkowania i łatwość pisania. Przezroczyste części obudowy 
umożliwiają kontrolę zużycia atramentu. Wymienne naboje. Stylowy design. Różne, jasne kolory 
obudowy: niebieski, zielony, różowy.

ean symbol tusz il. w op.

271149 niebieski 24
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Cienkopis Rapido
Cienkopis kapilarny zapewnia szczególnie lekkie, miękkie i precyzyjne pisanie, idealny do rysowania i szki-
cowania. Dzięki ergonomicznemu, trójkątnemu korpusowi jest maksymalnie wygodny w użyciu. Końcówka 
w obudowie metalowej umożliwia pracę z linijkami i szablonami. Wysoka jakość odpornej na zużycie końcówki 
do pisania i duży zapas tuszu znacznie wydłużają żywotność cienkopisu do 48 miesięcy. Ponadto cienkopis 
pozostawiony bez skuwki przez długi czas nie traci swoich właściwości. Tusz na bazie wody. Kolor skuwki 
odpowiada kolorowi tuszu. 

ean symbol tusz il. w op.

255125 mix 6 szt. 1

255126 mix 10 szt. 1

255116 niebieski 12

255115 czarny 12

255118 zielony 12

255117 czerwony 12

255120 fioletowy 12

255122 liliowy 12

255121 jasnozielony 12

255119 brązowy 12

255124 żółty 12

255123 różowy 12

1000m
0,4mm

CIENKOPISY



BIUROWE

61

SEGREGTORY

Innowacyjny segregator polipropylenowy z klipsem Instinct. 
Posiada nietuzinkowy design, stylową pastelową kolorystykę 
w połączeniu z kontrastową czernią wnętrza.  Wyposażony 
w nowy mechanizm dociskający. Format A4. Szerokość grzbietu: 
17 mm. Grubość materiału: 700 μm. Rozmiar: 305x235x17 mm. 
Wydajność: 100 arkuszy.

ean symbol kolor il. w op.

298223 różowy 30

298224 miętowy 30

298225 fioletowy 30

298226 niebieski 30

Segregator Clip folder Instinct

Innowacyjny segregator polipropylenowy Instinct. Posiada 
nietuzinkowy design, stylową pastelową kolorystykę w połączeniu 
zkontrastową czernią wnętrza.  Wyposażony w nowy mechanizm 
dociskający. Odpowiedni do dokumentów dziurkowanych i nie-
dziurkowanych. Posiada dodatkową kieszeń na notatki po swojej 
wewenętrznej stronie. Format A4. Szerokość grzbietu: 17 
mm. Grubość materiału: 700 μm. Rozmiar: 305x235x17 mm. 
Wydajność: 100 arkuszy. 

ean symbol kolor il. w op.

298227 różowy 30

298228 miętowy 30

298229 fioletowy 30

298230 niebieski 30

Segregator Binder folder Instinct
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Innowacyjny segregator polipropylenowy z serii Neon z metalo-
wym mechanizmem do bezpiecznego przechowywania perforowa-
nych dokumentów. Na grzbiecie etykieta do znakowania. Posiada 
neonową nasyconą kolorystykę.  Format A4. Szerokość grzbietu: 
17 mm. Grubość materiału: 700 μm. Rozmiar: 305x235x17 mm. 
Wydajność: do 100 arkuszy.

ean symbol kolor il. w op.

239864 żółty 30

239863 zielony 30

239866 pomarań-
czowy 30

239865 różowy 30

Segregator spring Neon

Segregator Ringowy Neon
Polipropylenowy segregator  ringowy z serii Neon. Etykieta 
grzbietu do znakowania. Jasne neonowe kolory z delikatną tek-
sturą.  Mocny dociskający mechanizm, grzbiet: 25 mm, grubość 
materiału 700 μm, średnica pierścienia: 17 mm; wydajność: 
do 120 arkuszy, rozmiar 305x235 mm, format A4.

ean symbol ringi kolor il. w op.

239872 2 żółty 20

239871 2 zielony 20

239874 2 pomarań-
czowy 20

239873 2 różowy 20

239876 4 żółty 20

239875 4 zielony 20

239878 4 pomarań-
czowy 20

239877 4 różowy 20
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Polipropylenowy segregator ringowy z serii Instinct. Stylowa 
pastelowa kolorystyka połączona z kontrastową czernią wnę-
trza sprawia, że segregator ma nietuznikowy wygląd. Mocny 
dociskający mechanizm, grzbiet: 35 mm, grubość materiału 
700 μm, średnica pierścienia 25mm; wydajność: 250 arkuszy, 
rozmiar 305x250 mm, format A4.

Segregator polipropylenowy Instinct. Posiada nietuzinkowy design, 
stylową pastelową kolorystykę w połączeniu z kontrastową czernią 
wnętrza. Wyposażony w nowy mechanizm dociskający. Odpowied-
ni do dokumentów dziurkowanych i niedziurkowanych. Posiada 
dodatkową kieszeń na notatki po swojej wewnętrznej stronie. For-
mat A4. Szerokość grzbietu: 17 mm. Grubość materiału: 700 μm. 
Rozmiar: 305x235x17 mm. Wydajność: 100 arkuszy.

ean symbol ringi kolor il. w op.

298244 2 miętowy 14

298245 2 fioletowy 14

298246 2 niebieski 14

298248 4 miętowy 14

298249 4 fioletowy 14

298250 4 niebieski 14

ean symbol kolor il. w op.

298230 niebieski 30

298228 miętowy 30

298227 różowy 30

298229 fioletowy 30

Segregator Ringowy Instinct

Segregator Binder folder Instinct
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Segregator polipropylenowy z serii Neon z metalowym mechaniz- 
mem zaciskowym do bezpiecznego przechowywania dokumen-
tów bez perforacji. Na grzbiecie etykieta do znakowania. Posiada 
neonową nasyconą kolorystykę. Format A4. Szerokość grzbietu: 
17 mm. Grubość materiału: 700 μm. Rozmiar: 305x235x17 mm. 
Wydajność: do 100 arkuszy.

ean symbol kolor il. w op.

239868 żółty 30

239867 zielony 30

239870 pomarań-
czowy 30

239869 różowy 30

Segregator Neon

SKOROSZYTY

Folder - skoroszyt z przezroczystym górnym arkuszem. Zaprojektowany do przechowywania dowolnych 
dokumentów w formacie A4. Posiada wzmocniony grzbiet z tworzywa sztucznego z paskiem indeksującym 
do umieszczania informacji. Format: A4, grubość materiału: 180 μm, pojemność: do 100 arkuszy.

ean symbol kolor il. w op.

300427 różowy 20

300428 miętowy 20

300429 fioletowy 20

300430 niebieski 20

Skoroszyt Instinct

ean symbol kolor il. w op.

300431 różowy 20

300432 miętowy 20

300433 fioletowy 20

300434 niebieski 20
z perforacją

bez perforacji
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Folder - skoroszyt z przezroczystym górnym arkuszem. Zaprojektowany do przechowywania dowolnych 
dokumentów w formacie A4. Posiada wzmocniony grzbiet z tworzywa sztucznego z paskiem indeksującym 
do umieszczania informacji. Format: A4, grubość materiału: 180 μm, pojemność: do 100 arkuszy.

Skoroszyt

ean symbol kolor il. w op.

106927 zółty 10

106926 zielony 10

106925 czerwony 10

106924 niebieski 10

106930 fioletowy 10

106929 błękitny 10

131937 szary 10

131938 czarny 10

184156 biały 10

184157 niebieski 10

184158 pomarań-
czowy 10

184159 różowy 10

184160 jasnozielony 10

298269
mix

20

ean symbol kolor il. w op.

133512 żółty 10

133516 zielony 10

133517 czerwony 10

133518 niebieski 10

133514 czarny 10

133519 fioletowy 10

184161 niebieski 10

184162 pomarań-
czowy 10

z perforacją

bez perforacji
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OBWOLUTY

Obwoluta Instinct
Zaprojektowana do przechowywania dokumentów 
w formacie A4. Wygodne półokrągłe wcięcie z przo-
du ułatwiające szybki dostęp do dokumentów. Wcięcie 
u dołu zapobiega rozrywaniu folderu podczas częste-
go otwierania. Stylowe pastelowe kolory. Format: A4, 
grubość materiału: 180 μm, pojemność: do 50 arkuszy. 
Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu PP. 

ean symbol kolor il. w op.

300411 różowy 20

300412 miętowy 20

300413 fioletowy 20

300414 niebieski 20

Zaprojektowana do przechowywania dokumentów 
w formacie A4. Wygodne półokrągłe wcięcie z przo-
du ułatwiające szybki dostęp do dokumentów. Wcięcie 
u dołu zapobiega rozrywaniu folderu podczas 
częstego otwierania. Stylowe nieprzezroczyste kolory. 
Format: A4, grubość materiału: 180 μm, pojemność: 
do 50 arkuszy. Wykonany z wysokiej jakości polipropy-
lenu PP. 

Obwoluta nieprzezroczysta

ean symbol kolor il. w op.

298258 zółty 20

298257 zielony 20

298256 czerwony 20

298255 niebieski 20

Obwoluta typu L , format A4 przeznaczona jest do prze-
chowywania dokumentów. Obwoluta posiada 4 prze-
gródki z registrami na dokumenty. Wykonany z gęstego 
półprzezroczystego tworzywa PP o grubości 150 mi-
kronów. Obwoluta służy do przechowywania 150 kartek 
o formacie A4. Opakowanie zawiera 5 kolorów obwoluty.

Obwoluta z 4 registrami

ean symbol kolor il. w op.

223164
mix

10
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Plastikowa obwoluta typu L, narożna z efektem bro-
katu, motyw „Gradient” formatu A4. 4 różne wzory 
w stylu gradientowym. Jasny, atrakcyjny wygląd. Efekt 
iskrzenia uzyskuje się poprzez oświetlenie, szczególnie 
zauważalne przy zimnym oświetleniu LED. Wygodne 
półokrągłe wcięcie z przodu zapewnia szybki dostęp do 
dokumentów. Wcięcie u dołu zapobiega rozrywaniu fol-
deru podczas częstego otwierania. Obwoluta wykonana 
z wysokiej jakości polipropylenu o fakturze powierzch-
ni „skórka pomarańczy”, która nie wykazuje odcisków 
palców i drobnych rys. Przeznaczony do przechowy-
wania dokumentów. Grubość 200 mikronów. Mieści do 
20 arkuszy kartek papieru. Pakowanie w przezroczystą 
torebkę w ilości 4 sztuk. Indywidualny kod kreskowy na 
każdej obwolucie wraz z naklejką informacyjną.

Obwoluta L z efektem brokatu

ean symbol kolor il. w op.

334639 gradient 4

334640 glow 12

334644 zodiak 12

Obwoluta typu L  Berlingo  A4. Wygodne półokrągłe 
wcięcie z przodu ułatwiające szybki dostęp do doku-
mentów. Wcięcie u dołu zapobiega rozrywaniu folderu 
podczas częstego otwierania. Stylowe przezroczyste 
kolory. Format: A4, grubość materiału: 180 μm. Wyko-
nana z wysokiej jakości polipropylenu. Przeznaczony do 
przechowywania dokumentów A4 w ilosci 50 arkuszy 
papieru 80gr/m2.

Obwoluta przezroczysta

ean symbol kolor il. w op.

130062 niebieski 20

130547 bezbarwny 20

130548 żółty 20

131463 zielony 20

131464 czerwony 20

190097 fioletowy 20

Grdadient

Glow Zodiak
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Obwoluta L rozkładana A4 z 2 wewnętrznymi kiesze-
niami oraz nacięciami na 2 wizytówki. Wykonana jest 
z tworzywa sztucznego PP o grubości 180 mikronów, co 
chroni produkt przed zagnieceniami i innymi uszkodze-
niami. Pojemnośc 50 kartek A4.

Obwoluta typu L, A4 z serii „Starlight”. Zaprojektowana 
do przechowywania dowolnych dokumentóww formacie 
A4. Stylowe kolory. Boczne wycięcie dla łatwego wyjmo-
wania arkuszy. Format: A4, grubość materiału: 180 μm, 
pojemność: do 50 arkuszy.

Obwoluta typu L z kolekcji Radiance przeznaczona jest 
do przechowywania 20 arkuszy papieru 80gr/m2, A4. 
Obwoluta wykonana jest z polipropylenu o grubości 200 
mikronów o matowej „piaskowej” fakturze, na której nie 
widać odcisków palców i drobnych rys. Posiada półokrą-
głe wycięcie ułatwiające szybki dostęp do dokumentów. 
Wcięcie u dołu zapobiega rozrywaniu folderu podczas 
częstego otwierania.

Obwoluta rozkładana

Obwoluta Starlight

Obwoluta Radiance

ean symbol kolor il. w op.

287524 niebieski 10

287525 przezroczy-
sty 10

ean symbol kolor il. w op.

268387 niebieski 20

268388 różowy 20

268389 pomarań-
czowy 20

268390 zielony 20

275428 fioletowy 20

ean symbol kolor il. w op.

299393 żółto- 
różowy 12

299394 różowo- 
niebieski 12

299395 niebiesko- 
zielony 12
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Obwoluta A4 typu L DoubleBlack z reliefowym wzo-
rem. Wygodne półokrągłe wcięcie z przodu ułatwiające 
szybki dostęp do dokumentów. Wcięcie u dołu zapobie-
ga rozrywaniu podczas częstego otwierania. Wykonany 
z wysokiej jakości polipropylenu o matowej fakturze 
powierzchni skórki pomarańczy, która nie wykazuje 
odcisków palców i drobnych zadrapań. Przeznaczony do 
przechowywania dokumentów A4 w ilości 20 arkuszy 
papieru 80gr/m2. Grubość 200 mikronów. 

Obwoluta DoubleBlack

ean symbol kolor il. w op.

299400 czarny 12

Obwoluta A4 typu L Neon Paradise. Wygodne półokrą-
głe wcięcie z przodu ułatwiające szybki dostęp do do-
kumentów. Wcięcie u dołu zapobiega rozrywaniu folde-
ru podczas częstego otwierania. Wykonany z wysokiej 
jakości polipropylenu o matowej fakturze powierzchni, 
która nie wykazuje odcisków palców i drobnych zadra-
pań. Przeznaczony do przechowywania dokumentów A4 
w ilosci 20 arkuszy papieru 80gr/m2. Grubość obwoluty 
200 mikronów. 

Obwoluta A4 typu L z serii Eko i Eko XS. Wygodne pół-
okrągłe wcięcie z przodu ułatwiające szybki dostęp do 
dokumentów. Wcięcie u dołu zapobiega rozrywaniu fol-
deru podczas częstego otwierania. Wykonany z wysokiej 
jakości polipropylenu o matowej fakturze powierzchni, 
która nie wykazuje odcisków palców i drobnych zadra-
pań. Przeznaczona do przechowywania dokumentów A4 
w ilości 20 arkuszy papieru 80gr/m2. Grubość obwoluty 
200 mikronów.

Obwoluta Neon Paradise

Obwoluta Eko i Eko XS

ean symbol il. w op.

327154 12

ean symbol rodzaj il. w op.

327157 Eko 12

327158 Eko XS 12
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Polipropylenowe albumy ofertowe z kolekcji Instinct i Neon. Album zawiera 20/40/60 przezroczystych 
koszulek, które idealnie sprawdzą się do przechowywania i przenoszenia notatek i prezentacji. Format A4. 
Szerokość grzbietu: 14 mm (20 i 40 koszulek) lub 21 mm (60 koszulek). Grubość materiału: 700 μm.

ean symbol koszulki kolor il. w op.

298232 20 miętowy 35

298233 20 fioletowy 35

298234 20 niebieski 35

298235 40 różowy 26

298236 40 miętowy 26

298237 40 fioletowy 26

298238 40 niebieski 26

298240 60 miętowy 26

298241 60 fioletowy 26

298242 60 niebieski 26

ean symbol koszulki kolor il. w op.

239884 20 zółty 35

239883 20 zielony 35

239886 20 pomarań-
czowy 35

239885 20 różowy 35

239888 40 zółty 26

239887 40 zielony 26

239890 40 pomarań-
czowy 26

239889 40 neon różo-
wy 26

Albumy ofertowe

Instinct

Neon

ALBUMY OFERTOWE
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Pastelowe kolory z czarnymi wykończeniami, gwaran-
tują unikatowy wygląd. Wysoka jakość wykończenia, 
grubość materiału: 1800 μm.  Metalowy klips do moco-
wania dokumentów. Specjalne wycięcie na przywiesze-
nie długopisu.

Clipboard z serii DoubleBlack. Format A4 w kolorze 
czarnym z błyszczącym wzorem zdobionym lakierem 
UV. Czarny kolor wewnętrznej powierzchni. Czarny 
kolor klipsu. Wykonany z wysokiej jakości polipropy-
lenu o matowej  powierzchni z teksturą „piasku”, na 
której nie widać odcisków palców i małych zadrapań. 
Przeznaczony do przechowywania dokumentów. Gru-
bość: 1300 mikronów. Folder może pomieścić do 
160 arkuszy.

Clipboard Instinct

Clipboard DoubleBlack

ean symbol kolor il. w op.

299034 niebieski 1

299033 fioletowy 1

299032 miętowy 1

299031 różowy 1

ean symbol kolor il. w op.

299406 czarny 1

CLIPBOARDY

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

239882 A4 pomarań-
czowy 35

Polipropylenowa teczka z gumką do przechowywania dokumentów, 
prac, prezentacji itp. Wykonana z polipropylenu o grubości 600 μm, 
format A4, pojemność: do 300 arkuszy. Rozmiar 305x235 mm, roz-
szerza się do szerokości 40mm.

Teczka z gumką Neon

TECZKI
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Polipropylenowa teczka z gumką do przechowywania do-
kumentów, prac, prezentacji itp. Wykonana z polipropylenu 
u grubości 600 μm, format A4, pojemność: do 300 arkuszy. 
Rozmiar 320x245 mm, rozszerza się do szerokości 36mm.

Teczka z gumką Instinct

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

298252 A4 miętowy 35

298254 A4 niebieski 35

Teczka kopertowa A4 zamykana na zatrzask. Rozmiar folderu 
245x340 mm. Wykonany jest z gęstego przezroczystego plasti-
ku o grubości 180 mikronów o błyszczącej fakturze. Wygodny 
do przechowywania i przenoszenia dokumentów, zapobiega ich 
zanieczyszczeniu. Pojedyncza naklejka na każdej kopercie z ko-
dem kreskowym i ogólnymi informacjami. Ma orientację piono-
wą. Pojemnośc 100 arkuszy papieru. Chroni dokumenty przed 
wilgocią i kurzem.

Teczka zatrzaskowa pionowa

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

270061 A4 niebieski 10

270062 A4 przezro-
-czysty 10

Teczka kopertowa A4 z uniwersalną perforacją i klapką, 
o błyszczącej fakturze, pasującą do segregatorów z dowolnym 
mechanizmem. Wykonana jest z tworzywa sztucznego, co za-
bezpiecza dokumenty przed zagnieceniami i innymi uszkodze-
niami. Grubość 180 mikronów. Wymiar 330x240 mm.

Teczka z klapką

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

283906 A4 niebieski 10

283907 A4 przezroczy-
sty 10
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Teczki kopertowe zamykane na zatrzask, wykonane z grubego polipropylenu, o grubości 180 μm. Teczki  są 
szczelnie zamykane na guzik, co gwarantuje ochronę przechowywanych dokumentów. Dzięki błyszczącym lub 
matowym powłokom, teczki są odporne na zabrudzenia.

• pojemność 100 arkuszy
• wymiary: A4 (330x235 mm), A5+ (240x210 mm), DL (223x120 mm)

Teczka zatrzaskowa

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

134794 A4 przezro-
-czysty 10

134795 A4 żółty 10

134796 A4 zielony 10

134797 A4 czerwony 10

134798 A4 niebieski 10

153945 DL żółty 5

153946 DL zielony 5

153947 DL czerwony 5

153948 DL przezro-
-czysty 5

183942 DL niebieski 5

192621 A5+ żółty 10

192622 A5+ zielony 10

192623 A5+ czerwony 10

192624 A5+ przezro-
-czysty 10

192625 A5+ niebieski 10

265170 A3 niebieski 10

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

298262 A4 żółty 10

298261 A4 zielony 10

298260 A4 czerwony 10

298259 A4 niebieski 10
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• pojemność 100 arkuszy
• półtransparentna
• wymiary: A4 ( 330x235 mm), A5+ ( 240x215 mm), DL (223x120 mm)

• pojemność 120 arkuszy

Teczka zatrzaskowa Instinct

Teczka zatrzaskowa DoubleBlack

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

300421 A5+ fioletowy 10

300422 A5+ niebieski 10

300419 A5+ różowy 10

300420 A5+ miętowy 10

300415 A4 różowy 10

300416 A4 miętowy 10

300417 A4 fioletowy 10

300418 A4 niebieski 10

300423 DL rożowy 5

300424 DL miętowy 5

300425 DL fioletowy 5

300426 DL niebieski 5

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

299324 A4 czarny 12

• pojemność 120 arkuszy

Teczka zatrzaskowa Eco XS

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

327130 A4 Eco XS 12



75

• pojemność 120 arkuszy

Teczka zatrzaskowa Spring Flowers

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

208099 A4 Spring Flo-
wers 1

• pojemność 100 arkuszy
• półtransparentna

Teczka zatrzaskowa Starlight

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

268385 A4 pomarań-
czowy 10

268384 A4 różowy 10

268386 A4 żółty 10

268382 A4 fioletowy 10

• pojemność 120 arkuszy

Teczka zatrzaskowa Color Storm

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

299327 A4 Color Storm 12

• pojemność 100 arkuszy

Teczka zatrzaskowa Radiance

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

299314 A4 żółto-
różowy 12

299315 A4 różowo-
niebieski 12

299316 A4 niebiesko-
zielony 12
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Teczki kopertowe zamykane na suwak z wygodnym uchwytem, ułatwiającym otwieranie. Teczki kopertowe 
wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu, o grubości 180 μm, o matowej „piaskowej” fakturze, na której 
nie widać odcisków palców i drobnych rys. Idealna ochrona dokumentów przed wilgocią i kurzem.

Teczka z suwakiem Eko XS

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

327143 A4 Eko XS 12

• pojemność 120 arkuszy

Teczka z suwakiem Eko

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

299339 A4 Eko 12

• pojemność 100 arkuszy

Teczka z suwakiem DoubleBlack

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

299338 A4 czarny 12

• pojemność 100 arkuszy
• grubość 200 μm

Teczka z suwakiem Radiance

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

299328 A4+ żółto-
różowy 10

299329 A4+ różowo-
niebieski 10

299330 A4+ niebiesko-
zielony 10

• pojemność 200 arkuszy
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Teczka z suwakiem Neon Paradise

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

327140 A4 Neon
Paradise 12

• pojemność 100 arkuszy

Teczka z suwakiem Style

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

327149 A4 Style 12

• pojemność 100 arkuszy

Teczka z suwakiem Glow

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

334650 A4 Glow 12

• pojemność 100 arkuszy

pr
zy

 zimnym świetle led

Teczka z suwakiem Zodiak

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

334654 A4 Zodiak 12

• pojemność 100 arkuszy

pr
zy

 zimnym świetle led

Teczka z suwakiem Gradient

ean symbol rozmiar wzór il. w op.

334649 A4 Gradient 4

• pojemność 100 arkuszy

pr
zy

 zimnym świetle led
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Teczka z suwakiem Zipper Bag

ean symbol rozmiar kolor il. w op.

260462 B6 przezro-
-czysta 12

260463 A5 przezro-
-czysta 12

260464 B5 przezro-
-czysta 12

260465 A4 przezro-
-czysta 12

260466 DL+ przezro-
-czysta 12

Teczka kopertowa zapinana na zamek błyskawiczny z płaskim 
suwakiem. Grubość teczki to 150 mikronów. Wykonana jest 
z PVC o błyszczącej i przezroczystej fakturze. Posiada wygodną 
kieszonkę na wizytówki z przodu. Pojemność 50 arkuszy.
• Wymiary: B6 (210x297 mm), A5 (148x210 mm),
B5 (210x297 mm), A4 (210x297 mm), DL+ (255x130 mm)

Przekładki

ean symbol kolor rozmiar indeksowanie il. w op.

241743 kolorowe A4 (224x297 mm)  1-12 1

226206 szare A4 (224x297 mm)  1-12 1

226204 kolorowe A4 (224x297 mm) brak 1

226203 szare A4 (224x297 mm)  1-31 1

260459 kolorowe A4+ (246x305 mm)  1-12 1

241747 kolorowe A4+ (246x305 mm)  1-31 1

Przekładki polipropylenowe do segregatora. Grubość 130 mikronów (A4) lub 120 mikronów (A4+).

PRZEKŁADKI

241743

226206 226204 226203 260459 241747
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KOSZULKI

Koszulki krystaliczne

ean symbol grubość rozmiar wymiar pojemność
kartek

il. w zest. il. otworów il. w op.

109325 30 μm A4 305x235 mm 50 100 30 30

308108 35 μm A4 305x235 mm 50 100 21 30

232550 40 μm A4 305x235 mm 50 100 21 20

220787 60 μm A4 305x235 mm 60 50 26 26

287526 70 μm A4+ 310x240 mm 60 50 35 21

243894 90 μm A4+ 310x240 mm 60 50 20 20

217067 110 μm A4+ 310x240 mm 60 50 20 30

192627 30 μm A5 217x170 mm 50 100 30 30

262535 30 μm A5
pozioma 155x215 mm 50 100 30 35

283898 40 μm A3
pozioma 450x305 mm 60 50 30 21

Koszulka typu „krystaliczna”, przezroczysta. Materiał: folia polipropylenowa. Służy do przechowywania doku-
mentów w segregatorach i teczkach oraz do ochrony kartek przed wpływami zewnętrznymi. Powierzchnia jest 
antyelektrostatyczna. Logo Berlingo oznakowane jest na wzmocnionym pasku bocznym z perforacją dla A4 
-11 otworów oraz A5 - 6 otworów, A5  pozioma - 5 otworów. Koszulka pasuje do wszytkich rodzajów segeratora. 

109325

243894

262535 283898

308108 287526

192627217067

220787232550
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Koszulki groszkowe

ean symbol grubość rozmiar wymiar pojemność
kartek

il. w zest. il. w op.

265169 30 μm A4 305x235 mm 50 100 30

138955 40 μm A4 305x235 mm 60 100 30

308109 45 μm A4 305x235 mm 60 100 21

130058 60 μm A4 305x235 mm 60 100 26

287527 90 μm A4+  310x240 mm 60 50 30

272525 110 μm A4+  310x240 mm 60 50 20

157759 40 μm A3
pionowa 320x425 mm 60 50 20

Koszulka typu groszkowa, powierzchnia o strukturze ,,skórki pomarańczy’’ przezroczysta. Materiał  folia po-
lipropylenowa. Służy do przechowywania dokumentów A4  w segregatorach oraz do ochrony kartek przed 
wpływami zewnętrznymi. Antyodblaskowa tekstura umożliwia kopiowanie dokumentów bez wyjmowania ich 
z koszulki. Wytłaczana powierzchnia jest antyodblaskowa i antystatyczna. Logo Berlingo oznakowane jest na 
wzmocnionym pasku bocznym z perforacją 11 otworów. Koszulka pasuje do wszytkich rodzajów segeratora. 

130058

287527

308109265169 138955

157759272525
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Koszulki PCV na katalogi

ean symbol grubość rozmiar wymiar pojemność
kartek

il. w zest. il. w op.

254780 180 μm A4 max 310x238 mm 250 10 1

283899 180 μm A4 max 310x238 mm 250 10 1

Koszulka A4 max na katalogi. Z klapką, poszerzana, krystaliczna, przezroczysta. Materiał folia PCV, brzegi ko-
szulki są poszerzane do 28 mm wysokosci. Służy do przechowywania dużych ilości dokumentów A4  lub kata-
logów oraz do ochrony przed wpływami zewnętrznymi. Orientacja pionowa. Powierzchnia jest antyelektrosta-
tyczna. Logo Berlingo oznakowane jest na wzmocnionym pasku bocznym z perforacją 11 otworów. Koszulka 
pasuje do wszytkich rodzajów segeratora. Produkt 283899 - klapka zamykana na klip.

254780 283899
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Kostka kolorowa nieklejona

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

191259 mix pastelowe 9x9x9 cm 1000 1

191260 mix pastelowe 9x9x4,5 cm 500 1

316207 biały/niebieski 9x9x9 cm 1000 1

244133 mix pastelowe 9x9x4,5 cm 500 1

316203 różowy 9x9x4,5 cm 500 1

316204 niebieski 9x9x4,5 cm 500 1

316205 zielony 9x9x4,5 cm 500 1

316206 żółty 9x9x4,5 cm 500 1

Kostka karteczek nieklejonych, o gramaturze papieru 80 g/m². Idealne do robienia krótkich notatek.

KOSTKI I BLOCZKI

191259

316207

191260

244133 316203

316204 316205 316206
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Kostka biała nieklejona Premium

Kostka nieklejona w pudełku

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

290211 biały 9x9x9 cm 1000 1

290212 biały 9x9x4,5 cm 500 1

290213 biały + pudełko 9x9x4,5 cm 500 1

290214 biały + pudełko 9x9x9 cm 1000 1

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

274761 mix pastelowe 9x9x4,5 cm 500 1

274762 mix pastelowe 9x9x9 cm 1000 1

Kostka  białych karteczek nieklejonych, o gramaturze papieru 100 g/m². Idealne do robienia krótkich notatek.

Kostka karteczek nieklejonych, o gramaturze papieru 80 g/m². Idealne do robienia krótkich notatek. 
Transparentne pudełko w zestawie.

290211 290212 290214 290213



84

Kostki Ultra lepkie

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

270275 neonowy żółty 75x75 mm 80 12

270276 neonowy zielony 75x75 mm 80 12

270277 neonowy niebieski 75x75 mm 80 12

270278 neonowy różowy 75x75 mm 80 12

270279 neonowy pomarań-
czowy 75x75 mm 80 12

270274 pastelowy zółty 75x75 mm 100 12

270293 pastelowy zielony 75x75 mm 100 12

270294 pastelowy różowy 75x75 mm 100 12

270295 pastelowy niebieski 75x75 mm 100 12

287195 mix pastelowe 75x75 mm 100 12

323561 pastelowy fioletowy 75x75 mm 100 12

323562 biały 75x75 mm 100 12

270286 mix neonowe 75x75 mm 100 12

270290 mix neonowe 50x50mm 240 1

287194 mix pastelowe 50x50mm 240 1

270289 mix neonowe 75x75 mm 320 1

270287 żółty 75x75 mm 400 1

266934 neonowe 76x76 mm 400 12

205660 neonowe 76x76 mm 400 12

270288 mix pastelowe 75x75 mm 400 1

270291 mix 75x75 mm 450 1

270292 mix neonowe + biały 75x75 mm 450 1

• bloczek 266934 i 205660 jest o gramaturze 70 g/m2

Ultra lepkie kostki i bloczki z karteczkami samoprzylepnymi o podwyższonej przyczepności 25 N/m. 
Warstwa podkładowa, która zatrzymuje klej podczas ponownego klejenia, pozwala na niepozostawianie 
śladów na powierzchni i ponowne wykorzystanie karteczki. Na powierzchni znajduje się specjalna powłoka 
zapobiegająca zwijaniu, która służy również do optymalizowania wygodnego pisania. Karteczka idealna do 
przyklejania na różnego rodzaju powierzchniach. Wykonane z papieru o gramaturze 75 g/m2.
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75x75 / 100

75x75 / 450

76x76 / 400

50x50 / 240

75x75 / 80

75x75 / 400

75x75 / 320
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Bloczki Ultra lepkie

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

270280 żółty pastelowy 125 x75 mm 100 12

270281 pastelowy zielony 125 x75 mm 100 12

270282 pastelowy niebieski 125 x75 mm 100 12

270283 pastelowy różowy 125x75 mm 100 12

270285 żółty 100 x75 mm 100 12

287181 neonowy niebieski 50x75 mm 80 12

287182 neonowy żółty 50x75 mm 80 12

287183 neonowy zielony 50x75 mm 80 12

287184 neonowy pomarań-
czowy 50x75 mm 80 12

287185 neonowy różowy 50x75 mm 80 12
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ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

270271 pastelowy żółty 50x40 mm 12 x 100 1

270272 mix pastelowe 50x40 mm 12 x 100 1

270273 mix neonowe 50x40 mm 12 x 80 1

287186 mix neonowe 50x40 mm 3 x 100 4

323563 mix neonowe 75x75 mm 6 x 80 1

323564 pastelowe + biały 75x75 mm 6 x 100 1

270271

287186 323563 323564

270272 270273
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Kostki samoprzylepne Standard

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

218789 żółty 76x76 mm 100 12

218790 niebieski 76x76 mm 100 12

218791 różowy 76x76 mm 100 12

218792 zielony 76x76 mm 100 12

279030 różowy 76x51 mm 100 12

279031 zielony 76x51 mm 100 12

279032 żółty 76x51 mm 100 12

279033 niebieski 76x51 mm 100 12

Bloczki z karteczkami samoprzylepnymi z klejoną krawędzią są idealne do przechowywania ważnych informa-
cji. Karteczka pokryta jest wysokiej jakości klejem, który pozostaje na krawędzi po wielokrotnym użyciu. Po 
oderwaniu arkusze nie zwijają się i można przykleić je wielokrotnie do dowolnej powierzchni bez pozostawia-
nia śladów. Gramatura papieru 60 g/m2.
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Kostka klejona Rainbow

Kostka klejona Megatop

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

213982 mix intensywne 8x8x8 cm 800 1

244134 mix pastelowe 8x8x8 cm 800 1

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

213981 mix 9x9x4 cm 450 1

Trzykolorowe karteczki klejone. Pastelowe lub intensywne kolory ułożone naprzemiennie z kolorem białym. 
Gramatura papieru 80 g/m2.

Dwukolorowe karteczki klejone. Pastelowe kolory ułożone naprzemiennie z kolorem białym. Gramatura 
papieru 80 g/m2.
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Kostka klejona skręcona

Bloczek samoprzylepny Serce

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

113473 biały 8x8x5 cm 500 1

ean symbol kolor rozmiar il. arkuszy il. w op.

205662 neonowy różowy 70x70 mm 50 24

Białe, skręcone karteczki klejone, idealne do zapisywania ważnych informacji. Gęstość papieru wynosi 
80 g/m2. Wysokość kostki 50 mm.

Bloczek z karteczkami samoprzylepnymi „Serce” jest idealny do przechowywania ważnych informacji. 
Gęstość papieru wynosi 70 g/m2. Bloczek ma pasek samoprzylepny, który nie pozostawia śladów na powierzchni 
i ponownie można wykorzystać naklejkę. 
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Zakładki polimerowe

Zakładki Ultra lepkie

ean symbol kolor rozmiar il. zakł. il. w op.

155291 mix 45 x 12 mm 5 x 20 24

205666 mix 45 x 12 mm 4 x 35 24

254407 mix 45 x 8 mm 8 x 20 24

305412 mix 44 x 12 mm 5 x 25 1

ean symbol kolor rozmiar il. zakł. il. w op.

287196 mix 20 x 75 mm 20 x 75 12

287197 mix 20 x 50 mm 4 x 50 12

Zakładki indeksujące, polimerowe, o intensywnych, neonowych kolorach. 
Przystosowane do każdej powierzchni. Łatwo się odklejają bez pozostawia-
nia śladów. Specjalna powłoka ułatwiająca pisanie na zakładkach.

Zakładki indeksujące „Ultra Sticky” o zwiększonej przyczepności 25 N/m. 
Wykonane z papieru 75 g/m2. Posiadają warstwę podkładu, która utrzymu-
je klej po ponownym przyklejeniu, nie pozostawiając śladów na powierzch-
ni i umożliwiając ponowne użycie arkusza. Pokryte specjalną powłoką 
antyskręcającą, zoptymalizowaną pod kątem wygodnego pisania. Idealne 
do klejenia na różnych rodzajach powierzchni.

ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE

155291 205666 305412254407

ultra
lepkie

Zakładki kartonowe

ean symbol kolor rozmiar il. zakł. il. w op.

205670 neonowe 12 x 50 mm 4 x 100 12

254410 pastelowe 12 x 50 mm 4 x 100 12

Zakładki indeksujące, kartonowe wykonane z papieru 75 g/m2. Występują 
w wersji kolorystycznej neonowej lub pastelowej.



92

Zakładki polimerowe z linijką

Zakładki polimerowe strzałki

ean symbol kolor rozmiar il. zakł. il. w op.

205669 mix 12 x 42 mm 8 x 25 24

ean symbol kolor rozmiar il. zakł. il. w op.

266935 mix 42 x 12 mm 5 x 25 24

Zakładki indeksujące, polimerowe, samoprzylepne z linijką. 8 jaskrawych 
neonowych kolorów na podkładce z tworzywa sztucznego z linijką. Naklejki 
w postaci prostokątnych flag i strzałek nadają się do aplikacji na dowolnej 
powierzchni. Wykonane są z folii plastikowej, łatwo się odklejają i nie po-
zostawiają śladów. Specjalna powłoka ułatwiająca pisanie na zakładkach.

Zakładki indeksujące, polimerowe, samoprzylepne. Są półtransparentne 
i w jasnych, neonowych odcieniach w kształcie strzał Wykonane są 
z folii plastikowej, łatwo się odklejają i nie pozostawiają śladów. Specjalna 
powłoka ułatwiająca pisanie na zakładkach.
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Pojemnik na dokumenty Favorit

ean symbol kolor     szerokość il. w op.

160505 szary  90 mm 1

183011 przyciemniany 
szary  90 mm 1

183013 przyciemniany 
limonka  90 mm 1

183014 przyciemniany 
wiśnia  90 mm 1

183016 przyciemniany 
mango  90 mm 1

216000 przezroczysty  90 mm 1

323306 przyciemniany 
brązowy  90 mm 1

324031 przyciemniany 
niebieski  90 mm 1

324088 zielone kiwi  90 mm 1

324140 pomarańczowy  90 mm 1

324141 niebieski  90 mm 1

Pojemnik pionowy Favorit na dokumenty i foldery A4. Nowoczesny 
design, błyszcząca powierzchnia. Kompaktowy, bez progu przed-
niego, co umożliwia bezpośrednio wysuwanie dokumentów.  Lekki, 
wytrzymały, stabilny korpus z jednym dużym wycięciem na boku. 
Materiał: polistyren. Wymiary 23,5 cm x 24,0 cm x 9,0 cm.

POJEMNIKI NA DOKUMENTY



94

Pojemnik na dokumenty Active

ean symbol kolor szerokość il. w op.

243901 czarny  70 mm 1

245436 szary  70 mm 1

249605 przezroczysty  70 mm 1

324051 żółty  70 mm 1

324052 zielony  70 mm 1

324053 różowy  70 mm 1

324054 niebieski indygo  70 mm 1

324138 przyciemniany 
niebieski  70 mm 1

Pojemnik na dokumenty oraz na katalogi Active. Format A4. Otwór
w przedniej części ułatwia przenoszenie pojemnika oraz wysuwa-
nie go z półki. Lekki, wytrzymały, stabilny korpus. Szerokość 7 cm. 
Materiał polistyren. Wymiary 7 cm x 25 cm x 23 cm.
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Pojemnik na dokumenty Ultra

ean symbol kolor szerokość il. w op.

004451 szary  100 mm 1

006175 czarny  100 mm 1

Pojemnik na dokumenty pionowy Ultra, szerokość 100 mm do 
przechowywania ciężkich katalogów i folderów A4. W górnej części 
pojemnika znajduje się uchwyt ułatwiający zdejmowanie go z półki 
i późniejsze przenoszenie. Pojemnik wyposazony w kieszeń na wy-
mienną etykietę opisową. Materiał: polistyren.
Wymiary 29,0 cm x 25,0 cm x 10,0 cm. 

Pojemnik na dokumenty Steel & Style

ean symbol kolor szerokość il. w op.

268959 czarny  72 mm 1

Pojemnik na dokumenty pionowy „Steel & Style” o wymiarach 225 
mm x 72 mm. Stylowy i praktyczny pojemnik wykonany z wysokiej 
jakości metalowej siatki pokrytej matowym, czarnym lakierem. 
Przeznaczony do wygodnego przechowywania produktów papiero-
wych A4. Pozwala łatwo i efektywnie zorganizować swoje miejsce 
pracy. Solidna podstawa i obudowa utrzymuje dokumnety w pionie.  
Konstrukcja z siatki zapobiega tworzeniu się kurzu wewnątrz.
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Obrotowy organizer biurkowy Mini Desk

ean symbol kolor il. w op.

183053 czarny 1

217854 szary metalik/
niebieski 1

Organizer biurkowy, obrotowy. Posiada 10 przegródek o różnych wy-
miarach przeznaczonych na długopisy i materiały biurowe. Materiał 
polipropylen. Wymiar: 140x107x107 mm.

Pojemnik na długopisy

ean symbol kolor il. w op.

27830 barwiony szary 4

323960 czarny 4

ean symbol kolor il. w op.

129662 barwiony szary 1

323970 czarny połysk 1

Pojemnik na długopisy Office i Visit. Stojak na artykuły biurowe. 
Gładka powierzchnia, polerowane krawędzie, ergonomiczny kształt. 
Materiał polistyren. 

Office kształt okrągły , wymiar 90x70x70 mm

Visit kształt kwadratowy, wymiar 100x70x70 mm

ORGANIZERY NA BIURKO

Organizer do szuflady Field

ean symbol kolor il. w op.

279746 czarny 1

Organizer do szuflady na artykuły piśmiennicze i przybory do pisa-
nia. Niewielka wysokość sprawia, że organizer łatwo zmieści się 
w szufladzie biurka. Posiada 7 przegródek o różnych rozmiarach. 
Materiał - atestowany polistyren. Wymiar: 182x351x20.
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Organizer biurkowy

ean symbol kolekcja kolor il. w op.

78405 Image czarny 1

324033 Image szary metalik 1

161760 Avangard szary 1

217853 Avangard czarny 1

233183 Profi przyciemniany 
na szaro 1

Organizer na przybory do pisania i drobne artykuły biurowe. Posiada  
wygodne przegródki o różnych kształtach. Materiał: polistyren.
Wymiary:
Image -112x122x111 mm
Avangard -108x122x132 mm
Profi -  90x130x130 mm

Image Avangard

Profi

Magnetyczny pojemnik na spinacze

ean symbol kolor il. w op.

246523 mix 1

Poręczny dozownik magnetyczny do spinaczy do papieru. Wykonany 
z transparentnego tworzywa sztucznego. W zestawie są spinacze do 
papieru 28 mm - 30 sztuk.
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Stojak na wizytówki i broszury

ean symbol wymiary kolor il. w op.

215804 40 x 100 mm przezroczysty 1

323250 70x102 mm przezroczysty 1

323251 70 x 102 mm przyciemniany 
na szaro 1

324149 10 x 100 mm przyciemniany 
na szaro 1

323253 1/3 A4 przezroczysty 1

Przeznaczony do użytku biurowego i służy do przechowywania wi-
zytówek lub broszur (323253). Nowoczesny design, kompaktowość 
i stabilny kształt produktu sprawiają, że jest łatwy w użyciu. Stojak 
ma ergonomiczny kształt i zaokrąglone rogi. Materiał polistyren. 

Stylowy obrotowy organizer biurkowy Berlingo Instinct z wypeł-
nieniem.  Design składający się z połączenia dwóch kontrastują-
cych kolorów. Wysokiej jakości plastik, błyszcząca powierzchnia. 
Organizer obraca się o 360 stopni. Wypełnienie obejmuje: ołówek, 
automatyczny długopis, zszywacz, nożyczki, nóż, linijkę, spinacze 
do papieru, gumkę, zszywki.

ean symbol kolor il. w op.

287204 niebieski 1

287203 fioletowy 1

287202 miętowy 1

287201 różowy 1

Organizer obrotowy Instinct



Zestaw na biurko sekcyjny Steel&Style

ean symbol kolor il. w op.

268962 czarny 1

287209 czarny 1

Zestaw na biurko sekcyjny z szufladkami poziomymi Steel & Sty-
le. Wykonany jest z wysokiej jakości metalowej siatki pokrytej 
matowym czarnym lakierem a jego konstrukcja zapobiega 
przedostawaniu się kurzu do środka. Zestaw przeznaczony do 
wygodnego przechowywania dokumentów A4. Pozwala łatwo 
i efektywnie zorganizować swoje miejsce pracy. Szufladki mogą by 
używane osobno i niezależnie. Szufladki posiadają mechanizm, 
który zapewnia przesuwanie ich do przodu w celu łatwego dostępu 
do dokumentów. Łatwy i szybki montaż. Solidna obudowa i konstru-
kacja wykonana jest z wysokiej jakości metalu.
• 268962 - wysokość zestawu 355 mm, głębokość szufladki 30mm
• 287209 - wysokość zestawu 390 mm, szerokość  szufladki 300mm

268962

287209
99

Kosz na papier Steel&Style

ean symbol pojemność rozmiar (mm) kolor il. w op.

287211 20l 300x205x205 czarny 1

268955 20l 350x210x295 czarny 1

268957 9l 280x170 czarny 1

Kosz na papier Steel & Style. Stylowy i trwały kosz na śmieci. Wy-
konany z wysokiej jakości metalowej siatki pokrytej matowym czar-
nym lakierem. Siateczkowa konstrukcja zapobiega przedostawaniu 
się kurzu do środka.  Idealny do użytku biurowego, szkolnego i do-
mowego. Kompaktowy rozmiar.

PRZYBORNIKI

287211 268955 268957
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Pojemnik na długopisy Steel&Style

ean symbol wymiary kolor il. w op.

268950 kwadratowy
9,8 x 9,8 x 8 cm czarny 6

268953 okrągły
10 x 8,9 cm czarny 6

Pojemnik na długopisy Steel & Style. Stylowy i praktyczny pojem-
nik, przeznaczony do przechowywania długopisów oraz innych 
artykułów biurowych. Wytrzymała obudowa produktu wykonana 
jest z wysokiej jakości metalowej siatki pokrytej matowym czarnym 
lakierem. Konstrukcja zapobiega przedostawaniu się kurzu do środ-
ka. Na spodzie znajdują się miękkie podkładki, które zapobiegną 
przesuwaniu się przedmiotów i nie uszkodzą powierzchni biurka.

Zestaw na biurko Steel&Style

ean symbol kolor il. w op.

268942 czarny 1

Zestaw 7 częściowy biurkowy Steel & Style. Stojaki posia-
dają od spodu miękkie poduszki zapobiegające ślizganiu się 
i uszkodzeniom powierzchni biurka. Konstrukcja z siatki metalo-
wej pokryta jest matowym czarnym lakierem a siateczkowa kon-
strukcja zapobiega przedostawaniu się kurzu do środka. W skład 
zestawu wchodzą: 2 szufladki na dokumenty (33,5x26,8x8,3 cm), 
stojak na listy i korespondencję 3-segmentowy (17,3x8,3x13,5 cm), 
stojak na bloczki papierowe (10,5x10,5x7,8 cm), stojak organizer 
na artykuły biurowe (średnica - 8,9x3,3 cm), stojak organizer na 
przybory do pisania (średnica - 8,1x9, 4 cm), stojak na wizytówki 
(9,5x7,4x4,6 cm).

Szufladka na biurko Steel&Style

ean symbol kolor il. w op.

268964 czarny 6

Szufladka na biurko Steel & Style. Wykonana jest z wysokiej jakości 
metalowej siatki pokrytej matowym czarnym lakierem a siatecz-
kowa konstrukcja zapobiega przedostawaniu się kurzu do środka. 
Przeznaczona do wygodnego przechowywania poziomo dokumen-
tów papierowych A4. Pozwala łatwo i efektywnie zorganizować 
swoje miejsce pracy. Konstrukacja szufladki pozwala na stawianie 
jednej na drugiej tworząc zestaw. Konstrukcja z siatki zapobiega 
tworzeniu się kurzu wewnątrz. Wymiary: 337x260x77 mm.
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Przybornik na biurko Steel&Style

ean symbol kolor il. w op.

268946 czarny 1

Przybornik na biurko Steel & Style to 3-komorowy organizer, który 
nadaje się do przechowywania małych artykułów biurowych. So-
lidna czarna obudowa wykonana jest z wysokiej jakości metalowej 
siatki pokrytej matowym czarnym lakierem, a jego konstrukcja za-
pobiega przedostawaniu się kurzu do środka. Na spodzie znajdują 
się miękkie podkładki zapobiegające przesuwaniu się i uszkodzeniu 
powierzchni biurka. Idealnie komponuje się z innymi produktami 
z gamy Steel & Style. Wymiary 102x186x95 mm.

Pojemnik na karteczki Steel&Style

ean symbol wymiary kolor il. w op.

268969 10,5 x 10,5 x 7 cm czarny 6

Pojemnik na karteczki Steel & Style. Solidna czarna obudowa wy-
konana jest z wysokiej jakości metalowej siatki pokrytej matowym 
czarnym lakierem, a jego konstrukcja zapobiega przedostawaniu 
się kurzu do środka. Nadaje się do przechowywania blokczków 
papierowych o wymiarach do 100x100 mm lub innych drobnych 
przedmiotów biurowych. Idealnie komponuje się w połączeniu 
z innymi produktami z serii Steel & Style. Na spodzie znajdują się 
miękkie podkładki zapobiegające przesuwaniu się i uszkodzeniu 
powierzchni biurka.

Sorter do korespondencji Steel&Style

ean symbol kolor il. w op.

268967 czarny 6

Sorter do korespondencji Steel & Style to trzyczęściowy stojak na 
papier i listy. Wyróżnia się praktycznością i ciekawym designem. Wy-
godnie można przechowywać listy lub papierową korespondencję, 
a miękkie podkładki na spodzie zapobiegają ślizganiu się i uszko-
dzeniom powierzchni biurka. Solidny korpus wykonany jest z wyso-
kiej jakości metalowej siatki pokrytej matowym czarnym lakierem 
a siateczkowa konstrukcja zapobiega tworzeniu się kurzu wewnątrz.
Wymiary: 135x173x83 mm.
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Nóż papierniczy Razzor 100

ean symbol kolor szerokość
ostrza il. w op.

316183 mix 9 mm 60

Nóż biurowy z ręcznym systemem mocowania ostrza typu push-
-lock. Korpus noża wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS. 
Wyposażony w odporne na ścieranie ostrze ze stali SK5 o kącie 30°. 
SK-5 to stal narzędziowa wysokowęglowa bardzo wytrzymała i od-
porna na pęknięcia i wykruszenia. Stal SK-5 charakteryzuje się wy-
soką odpornością na ścieranie i bardzo utrzymuje ostrość. Ukośne 
grawerowanie laserowe pozwala na odłamanie zużytej częsci noża 
dokładnie w miejscu zaznaczenia. Dostępny w trzech kolorach: 
żółtym, czarnym, niebieskim.

NOŻE I NOŻYCZKI

Nóż papierniczy Razzor 200

ean symbol kolor szerokość
ostrza il. w op.

330388 żółty 18 mm 10

330389 niebieski 18 mm 10

330391 biały 18 mm 10

Nóż biurowy, seria „Razzor 200” z automatyczną blokadą ostrza. 
Korpus noża wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS. Po-
siada metalowe prowadnice. Wyposażony w odporne na ścieranie 
ostrze wykonane ze stali SK5. SK-5 to stal narzędziowa wysokowę-
glowa, bardzo wytrzymała, odporna na pęknięcia i wykruszenia oraz 
bardzo długo utrzymująca ostrość. Ukośne grawerowanie lasero-
we pozwala na odłamanie zużytej częsci noża dokładnie w miejscu 
zaznaczenia.

Pojemnik na wizytówki Steel&Style

ean symbol wymiary kolor il. w op.

268971 43 x 95 x 71 mm czarny 12

Stojak na wizytówki Steel & Style przeznaczony jest do umieszcza-
nia wizytówek na biurku. Wytrzymała obudowa produktu wykonana 
jest z wysokiej jakości metalowej siatki pokrytej matowym czarnym 
lakierem a siateczkowa konstrukcja zapobiega przedostawaniu się 
kurzu do środka. Idealnie komponuje się w połączeniu z innymi pro-
duktami z serii Steel & Style. 
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Nóż papierniczy SilkTouch

ean symbol kolor szerokość
ostrza il. w op.

316194 ciemnozielony 9 mm 10

Korpus noża wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS pokryty 
powłoką miękką w dotyku. Kolor obudowy - niebieski. Wyposażony 
w odporne na ścieranie czarne ostrze wykonane ze stali SK2 o kącie 
30°. Wyposażony w metalowe prowadnice zapewniające płynny ruch 
ostrza. 

Nóż papierniczy Double Black

ean symbol kolor szerokość
ostrza il. w op.

316195 czarny 9 mm 36

Rodzaj ostrza - stal SK2 o kącie 30°. Nóż biurowy precyzyjny 
z automatycznym systemem mocowania ostrza oraz z automatyczną 
blokadą. Korpus noża jest całkowicie metalowy. Kolor obudo-
wy - czarny. W zestawie wytrzymałe, czarne ostrze ze stali SK2 
o kącie 30°. SK2 to rodzaj stali matrycowej o wysokiej twardości, 
odporności na zużycie, wytrzymałości i obróbki. Ukośne 
grawerowanie laserowe pozwala na odłamanie zużytej części noża 
dokładnie w miejscu zaznaczenia.

Nóż papierniczy Razzor 300

ean symbol kolor szerokość
ostrza il. w op.

330398 żółty 18 mm 10

330397 czerwony 18 mm 10

330399 niebieski 18 mm 10

Nóż biurowy Seria „Brzytwa 300”z automatyczną blokadą ostrza. 
Korpus noża wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa ABS 
w technologii podwójnego formowania (gumowane wstawki). 
Posiada metalowe prowadnice. Wyposażony w odporne na ścieranie 
ostrze wykonane ze stali SK5. SK5 to stal narzędziowa, wysokowę-
glowa, bardzo wytrzymała, odporna na pęknięcia i wykruszenia oraz 
bardzo długo utrzymuje ostrość. Ukośne grawerowanie laserowe 
pozwala na odłamanie zużytej częsci noża dokładnie w miejscu 
zaznaczenia. 
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Ostrza do noża biurowego

ean symbol kolor szerokość
ostrza il. w op.

331457 srebrny 9 mm 10

Ostrza do noża biurowego w plastikowym etui. Wykonane ze sta-
li SK-5. kąt ostrza  30°. SK-5 to stal narzędziowa wysokowęglowa 
bardzo wytrzymała i odporna na pęknięcia i wykruszenia. Stal SK-5 
charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i bardzo długo 
utrzymuje ostrość. 

Ostrza do noża biurowego

ean symbol kolor szerokość
ostrza il. w op.

331458 srebrny 18 mm 10

Ostrza do noża biurowego w plastikowym etui. Wykonane ze stali 
SK-5. SK-5 to stal narzędziowa wysokowęglowa bardzo wytrzymała 
i odporna na pęknięcia i wykruszenia. Stal SK-5 charakteryzuje się 
wysoką odpornością na ścieranie i bardzo długo utrzymuje ostrość. 

Ostrza do noża biurowego

ean symbol kolor szerokość
ostrza il. w op.

317424 czarny 9 mm 24

Ostrza do noża biurowego. Wymienne czarne ostrza o kącie 30°. 
Zrobione ze stali SK2. SK2 to rodzaj stali matrycowej o wysokiej 
twardości, odporności na zużycie, wytrzymałości i obróbki. Ukośne 
grawerowanie laserowe pozwala na odłamanie zużytej częsci noża 
dokładnie w miejscu zaznaczenia. 

model rodzaj stali/ 
ostrza

szerokość 
ostrza 

matareiał 
korpusu

metalowa 
prowadnica

rodzaj blokady 
ostrza safe lock rodzaj

opakowania

SilkTouch Sk2 9 mm ABS+TPR tak auto-lock tak blister card

Double black Sk2 9 mm metal tak auto-lock tak blister card

Razzor 100 SK5 9 mm ABS nie push-lock nie torebka foliowa 

Razzor 200 SK5 18 mm ABS tak auto-lock tak blister card

Razzor 300 SK5 18 mm ABS+TPR tak auto-lock tak blister card

*ABS (akrylonitryl-butadieno-styren)
*TPR (termoplastikowa guma)

Tabela porównawcza
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Nożyczki Easycut 200

ean symbol kolor długość
ostrza il. w op.

326311 czarny 16 cm 12

326312 czarny 18 cm 12

326313 czarny 20 cm 12

326314 czarny 23 cm 12

Nożyczki Easycut 200 nadają się do cięcia papieru i kartonu. Ostrza 
wykonane są ze stali nierdzewnej. Ergonomicznie ukształtowane 
plastikowe uchwyty. Nowa ulepszona śruba łącząca.

Nożyczki Easycut 300

ean symbol kolor długość
ostrza il. w op.

326316 czarny + 
czerwony 17,5 cm 12

326320 czarny + 
czerwony 19 cm 12

326323 czarny + 
niebieski 20 cm 12

326324 czarny + 
czerwony 20 cm 12

Nożyczki Easycut 300 nadają się do cięcia papieru i kartonu. Ostrza 
wykonane są ze stali nierdzewnej. Specjalne ostrzenie ostrzy 
sprawia, że   są one trzykrotnie ostrzejsze niż ich odpowiedniki. 
Wygodne, symetryczne, plastikowe uchwyty wykonane są w techno-
logii podwójnego formowania, dzięki czemu są trwalsze i bardziej 
niezawodne. Konstrukcja uchwytów jest uzupełniona wgłębieniem 
na palce i wzorem w kropki, co zapewnia wygodniejsze użytkowanie. 
Nowa ulepszona śruba łącząca ostrza utrzymuje stały docisk.

Nożyczki Technic Expert

ean symbol kolor długość
ostrza il. w op.

326347 niebieski 21 cm 12

Nożyczki Technic Expert nadają się do pracy z papierem i tekturą.  
Ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej z niebieską powłoką tyta-
nową. Specjalne ostrzenie sprawia, że   są trzykrotnie ostrzejsze, niż 
ich odpowiedniki. Wygodne, ergonomicznie ukształtowane uchwyty 
z tworzywa sztucznego są wykonane w technologii podwójnego for-
mowania, dzięki czemu są trwalsze i bardziej niezawodne.
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Nożyczki Berlingo do cięcia papieru i kartonu. Ostrza wykonane są 
ze stali nierdzewnej w technologi 3D, która zapobiega przykleja-
niu się taśm samoprzylepnych do ostrzy podczas cięcia. Specjalne 
ostrzenie sprawia, że   są one trzykrotnie ostrzejsze, niż ich odpo-
wiedniki. Wygodne, symetryczne plastikowe uchwyty wykonane są 
w technologii podwójnego formowania (wstawki z gumy), dzięki 
czemu są trwalsze i bardziej niezawodne. Konstrukcja uchwytów 
jest uzupełniona wgłębieniem na palce i wzorem w kropki, co za-
pewnia wygodniejsze użytkowanie. Nowa ulepszona śruba łącząca 
ostrza zapewenia stały docisk. 

DZIURKACZE

Dziurkacz energooszczędny Smart Technology

ean symbol kolor max il. dziurko-
wanych arkuszy il. w op.

254416 czarny 15 1

254417 czarny 25 1

254418 czarny 45 1

Dziurkacz ENERGY-SAVING Berlingo Smart Technology jest 
całkowicie metalowy. Zmieniony kąt mechanizmu dociskowego 
oraz super ostre bolce pozwalają redukować siłę nacisku podczas 
dziurkowania, co przekłada się na komfort pracy. Wyposażony w ogra-
nicznik formatu: B6-S/A5-S/B5-S/A3-S/A4-S/B5-E/B4-E/A4-E /888 
wraz ze wskaźnikiem wybranego formatu. Wygodny pojemnik do 
przechowywania konfetti posiada otwieraną klapkę do wysypywania 
odpadów bez koniecznosci zdejmowania całego pojemnika. Średnica 
bolców 6 mm, odległośc między dziurkami 80 mm.

254416

254417

254418

Nożyczki Easycut 400

ean symbol kolor długość
ostrza il. w op.

334933 niebieski 17,5 cm 12

334934 niebieski 20,2 cm 12

model kształt 
uchwytu

materiał 
uchwytu

specjalna śruba 
dociskowa ostrzy

zwiększona 
grubość ostrza*

specjalne
zakrzywione ostrza

specjalne ostrzenie 
z 3 stron

nieprzywierające 
ostrza 3D

Easycut 200 asymetryczny PP tak tak tak nie nie

Easycut 300 symetryczny PP+TPR tak tak tak tak nie

Easycut 400 symetryczny ABS+TPE tak tak tak tak tak

Technic Expert asymetryczny ABS+TPE tak tak tak tak tak + pokrycie 
tytanowe

*wyższa niż standardowa

Tabela porównawcza
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Dziurkacz Office Soft

ean symbol kolor max il. dziurko-
wanych arkuszy il. w op.

210982 czarny 10 1

305917 niebieski 10 1

305918 czerwony 10 1

210984 czarny 20 1

305919 niebieski 20 1

305920 czerwony 20 1

210986 czarny 30 1

305921 niebieski 30 1

254419 czarny 40 1

Dziurkacz Berlingo Office Soft posiada plastikowy górny docisk, 
który jest połączony z metalowym mechanizmem dziurkującym na 
metalowej podstawie. Antypoślizgowa kolorowa gumowana wkład-
ka na górnej obudowie docisku zapewnia komfort użytkowania. 
Wysuwana linijka jest z ogranicznikiem formatu dziurkowania 
A4/A3/A6/B5/B6/ oraz 888. Wygodny pojemnik do przechowywania 
konfetti posiada otwieraną klapkę do wysypywania odpadów bez ko-
nieczności zdejmowania całego pojemnika. Średnica bolców 6 mm, 
Odległość między dziurkami 80 mm.

210986

254419

305921

210982

210984

305917

305918

305919

305920
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Zszywacz

ean symbol kolor zszywki max zszywa-
nych arkuszy il. w op.

138282 czarny/szary
23/6, 23/8, 23/10, 

23/13, 23/15, 23/17, 
23/20, 23/23, 23/24

220 1

Mechanizm zszywający i konstrukcja wykonanana ze stali i metali wzmocnionych. Zasobnik o pojemności 
100 zszywek. Regulowana głębokość wsunięcia kartki do 70 mm. Podstawa wyposażona w antypoślizgowe 
elementy. Zalecanie do stosowania ze zszywkami Berlingo.

Zszywacz

ean symbol kolor zszywki max zszywa-
nych arkuszy il. w op.

138281 czarny/szary No23/6, 23/8, 
23/10, 23/13 100 1

Mechanizm zszywający i konstrukcja wykonanana ze stali i metali wzmocnionych. Wyposażony we wbudowany 
usuwacz zszywek. Zasobnik o pojemności 100 zszywek. Regulowana głębokość wsunięcia kartki do 65 mm.

ZSZYWACZE
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Zszywacz Blitz

Zszywacz Hyper

ean symbol kolor zszywki max zszywa-
nych arkuszy il. w op.

277238 czarny No10 10 1

299753 niebieski  No10 10 1

ean symbol kolor zszywki max zszywa-
nych arkuszy il. w op.

305191 zielony No24/6, 26/6 25 1

305192 niebieski No24/6, 26/6 25 1

305193 czerwony No24/6, 26/6 25 1

Zszywacz Berlingo Blitz wykonany jest w jaskrawych neonowych kolorach. Model ten posiada plastikową obu-
dowę i metalowy mechanizm. Mieści 50 zszywek. Zszywa do 10 arkuszy. Głębokość wsunięcia kartki - 45 mm.

Model ten posiada plastikową obudowę i metalowy mechanizm. Wyposażony we wbudowany usuwacz 
zszywek. Mieści 50 zszywek. Posiada 2 rodzaje ustawienia zszywania zamkniętego i otwartego oraz posiada 
funkcję zszywania tapicerskiego. Zszywa do 25 arkuszy. Głębokość wsunięcia kartki - 52 mm. 

Zszywacz Universal

ean symbol kolor zszywki max zszywa-
nych arkuszy il. w op.

103962 czarny No24/6, 26/6 30 1

305203 niebieski  No24/6, 26/6 30 1

Model ten posiada plastikową obudowę i metalowy mechanizm. Mieści 100 zszywek. Posiada 2 rodzaje 
ustawienia zszywania zamkniętego i otwartego. Głębokość wsunięcia kartki - 50 mm.
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Zszywki kolorowe

Zszywki ocynkowane

ean symbol zszywki il. w op.

264147 No10 20

264149 No24/6 20

ean symbol zszywki il. w op.

103949 No24/6 20

103948 No10 20

264150 No26/6 20

158201 No10 "Perfect" 20

138284 No23/10 20

138285 No23/13 15

240471 No23/15 15

240472 No23/17 20

182095 No23/23 20

138283 No23/8 20

Zszywki biurowe wykonane z powlekanego kolorem drutu sta-
lowego, zapewniają niezawodne zszywanie  arkuszy. Opako-
wanie zawiera 4 kolory zszywek: różowy, niebieski, zielony 
i żółty. Opakowanie 1000 szt.

Zszywki wykonane ze wzmocnionego, ocynkowanego drutu, który   
nie ulega korozji. Specjalnie wzmocniony i ostrzony drut zapewnia 
niezawodne zszywanie arkuszy. Dzięki specjalnemu klejowi zszywki 
nie kruszą się podczas wkładania do zszywacza i po upuszczeniu. 
Opakowanie 1000 szt.

ZSZYWKI

Zszywki miedziane

ean symbol zszywki il. w op.

264148 No24/6 20

264146 No10 "Miedź'' 20

Zszywki wykonane z drutu stalowego, pokrytego miedzią. Nieza-
wodnie zszywają arkusze papieru. Opakowanie 1000 szt.
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Podajnik do taśm klejących

Taśma samoprzylepna

Taśma samoprzylepna Cristal

ean symbol szerokość taśmy il. w op.

243040 19 mm 1

243039 19 mm 1

ean symbol szerokość taśmy il. w op.

225307 12 mm 12

225309 15 mm 10

225311 19 mm 8

ean symbol szerokość taśmy il. w op.

268408 19 mm 8

268406 12 mm 12

268407 15 mm 10

ean symbol szerokość taśmy il. w op.

277235 19 mm 1

Dyspenser biurkowy do taśm samoprzylepnych. Dla ułatwienia 
użytkowania wyposażony jest w obciążone dno i antypoślizgową 
podstawę. Wyposażony w metalowe ostrze do odcinania taśmy. 
Idealny do użytku biurowego i domowego. 

Taśma biurowa przezroczysta wykonana jest z polipropylenu 
z jednostronnym klejem akrylowym. Standardowa przejrzystość. 
Zapewnia mocne połączenie, łatwe w użyciu. 

Przezroczysta taśma biurowa wykonana jest z polipropylenu od-
pornego na żółknięcie z jednostronnym klejem akrylowym. Super 
przejrzystość 100%. Niewidoczna na fotokopiach. Zapewnia mocne 
połączenie, łatwe w użyciu.

243039

243040

TAŚMY SAMOPRZYLEPNE I PODAJNIKI
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Klipy

Klipy ,,Buldog”

ean symbol kolor szerokość 
klipu

il. spiętych
arkuszy

il. w 
op.

255059 mix 15 mm 60 12

110957 czarny 15 mm 60 12

110958 czarny 19 mm 80 12

110959 mix 19 mm 80 12

110960 czarny 25 mm 110 12

110961 mix 25 mm 110 6

110962 czarny 32 mm 150 12

110963 czarny 41 mm 200 12

110964 czarny 51 mm 250 12

255062 mix 51 mm 250 12

ean symbol szerokość 
klipu

il. spiętych
arkuszy il. w op.

255056 25 mm 60 20

255058 57 mm 90 10

Klipy do dokumentów o różnych szerokościach. Bezpiecznie 
trzymają i nie deformują kartek papieru. 12 szt. w zestawie.

Klipy do dokumentów wykonane są w żywych kolorach. Bezpiecznie 
trzymają dokumenty i nie deformują papieru. Pakowane w kartono-
we pudełko po 10 szt. Mix kolorów w opakowaniu.

AKCESORIA BIUROWE

Spinacze zaciskowe do papieru wykonane są z trwałego materiału, który nie odkształca papieru. 
Długość 28 mm. 10 sztuk w pudełku.

Klipy

ean symbol kolor il. w op.

301709 niebieski 12

301707 zielony 12

301708 różowy 12

301706 fioletowy 12
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Pinezki z kolorowym, plastikowym uchwytem i 12 mm igłą. Rozmiar 
całkowity 22x9 mm. 30 sztuk w pudełku.

Pinezki

ean symbol kolor il. w op.

285393 mix 8

Pinezki z kolorowym, plastikowym uchwytem i 10 mm igłą. 50 sztuk 
w pudełku.

Pinezki

ean symbol kolor il. w op.

285394 mix 24

Pinezki z kolorowym, plastikowym uchwytem i 10 mm igłą. Rozmiar 
całkowity 23x9 mm. 50 sztuk w pudełku.

Pinezki

ean symbol kolor il. w op.

301701 niebieski 12

301699 zielony 12

301700 różowy 12

301698 fioletowy 12

Pinezki z kolorowym, plastikowym uchwytem i 12 mm igłą. Rozmiar 
całkowity 24x5 mm. 50 sztuk w pudełku.

Pinezki

ean symbol kolor il. w op.

115993 mix 24
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Spinacz trójkątny niklowany z zagiętym noskiem. Długość 32 mm. 
Nie rdzewieje, nie brudzi papieru, zapewnia niezawodne łączenie. 
Ilość w pudełku 100 szt.

Spinacze trójkątne

ean symbol długość il. w op.

115994 32 mm 10

115995 25 mm 10

Spinacz okrągły typu zebra powlekany winylem w róznych kolorach. 
Długość 25 mm. Nie rdzewieje, nie brudzi papieru, zapewnia nieza-
wodne łączenie. Ilość w opakowaniu 100 szt.

Spinacze okrągłe zebra

ean symbol długość il. w op.

115997 28 mm 10

Spinacz okrągły, kolorowy, powlekany winylem w rożnych kolorach. 
Nie rdzewieje, nie brudzi papieru, zapewnia niezawodne łączenie. 
Ilość w opakowaniu 100 szt.

Spinacze okrągłe kolorowe

ean symbol długość il. w op.

115999 28 mm 10

Spinacz okrągły powlekany winylem w róznych kolorach. Długość 
50 mm. Nie rdzewieje, nie brudzi papieru, zapewnia niezawodne 
łączenie. Ilość w opakowaniu 50 szt.

Spinacze okrągłe kolorowe

ean symbol długość il. w op.

255063 50 mm 10
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Spinacze do papieru Berlingo wykonane są z trwałego materiału, który nie odkształca papieru.  Klipsy o sze-
rokości 19 mm, mogą zszyć do 80 arkuszy. 100 sztuk w pudełku.

Spinacze

ean symbol kolor il. w op.

301705 niebieski 12

301703 zielony 12

301704 różowy 12

301702 fioletowy 12

Spinacz okrągły niklowany. Nie rdzewieje, nie brudzi papieru, za-
pewnia niezawodne łączenie. Ilość w opakowaniu 100 szt. (115996 
i 115998) lub 50 szt. (255063).

Spinacze okrągłe

ean symbol długość il. w op.

115996 32 mm 10

115998 28 mm 10

255063 50 mm 10

Spinacz okrągły, złoty kolor. Nie rdzewieje, nie brudzi papieru, za-
pewnia niezawodne łączenie. Ilość w opakowaniu 100 szt. (253694) 
lub 50 szt. (253695).

Spinacze okrągłe

ean symbol długość il. w op.

253694 28 mm 10

253695 50 mm 10
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Magnesy, kolorowe okrągłe, powlekane winylem.

Magnesy

ean symbol średnica il. w op.

135179 40 mm 24

135180 30 mm 24

135181 20 mm 24

Magnesy kolorowe z serii Ultra, okrągłe o średnicy 30 mm do tablic. 
Charakteryzują się bardzo mocnym namagnesowaniem. Powleka-
ne winylem. 5 kolorów - żółty, czerwony, zielony, biały, niebieski.

Magnesy Ultra

ean symbol średnica il. w op.

257743 30 mm 12

Magnesy białe, okrągłe z serii Ultra, do tablic. Charakteryzują się  
bardzo mocnym namagnesowaniem. Zestaw składa się z 6 białych 
magnesów o różnych średnicach:
20mm - 2szt., 30mm - 2szt., 40mm - 2szt.

Magnesy Ultra

ean symbol średnica il. w op.

287452 20,30,40 
mm 12

Zwilżacz glicerynowy o pojemności 20 gram, do nawilżania palców. 
Posiada właściwości antyseptyczne. Ułatwia proces liczenia pienię-
dzy, dokumentów, przerzucania papieru. Nie pozostawia śladów na 
dokumentach, skórze i ubraniach. Bez zapachu. Pakowany w plasti-
kowy pojemnik, który na spodzie ma trzy antypoślizgowe podkładki. 
Nietoksyczny posiada komponenty gliceryny kosmetycznej. 

Zwilżacz glicerynowy

ean symbol il. w op.

129911 8




