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 gdzie

Wejście do Systemu Zamówień 
Internetowych ViDiS S.A. znajduje się 
na stronie vidis.pl w zakładce „Dla 
Partnerów”.
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Dzięki systemowi zamówień internetowych Partnerzy Handlowi ViDiS S.A. mogą:
•  składać zamówienia i rezerwacje o dowolnej porze dnia z dowolnego miejsca
•  sprawdzić aktualne stany magazynowe produktów
•  uzyskać dostęp do akcji promocyjnych i wyprzedaży
•  sprawdzić informacje na temat aktualnych warunków współpracy
•  przeanalizować historię zamówień, rezerwacji oraz wystawionych faktur.
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 doStęp

Aby uzyskać dostęp do systemu zamówień internetowych, należy:

1. Zarejestrować się w ViDiS S.A. jako partner handlowy.
Firmy zainteresowane współpracą z ViDiS S.A. prosimy o dostarczenie 
kompletu dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności gospodarczej, 
której przedmiotem jest prowadzenie sprzedaży rozwiązań i produktów 
będących w ofercie ViDiS:
•  aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 

krS nie starsze niż 6 miesięcy bądź oświadczenie o aktualności danych
•  kopia nadania numeru statystycznego regoN
•  kopia nadania numeru NIP
•  dane kontaktowe.

Dokumenty można przesyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną bądź 
faksem.

2. Podpisać umowę partnerską oraz dostępu do systemu zamówień 
internetowych wraz z załącznikiem oraz odesłać po 2 egzemplarze każdej 
umowy pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną bądź faksem.

3. Po otrzymaniu danych dostępowych można rozpocząć korzystanie z systemu.

Dane kontaktowe:
•  adres korespondencyjny: ViDiS. S.A., ul. Logistyczna 4, Bielany Wrocławskie, 

55-040 kobierzyce
•  poczta elektroniczna: biuro@vidis.pl
•  faks nr: 71/33 880 01
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niSZCZarKi reXel aUtO FeeD - JaK tO DZiała?WybierZ ODpOWieDnią niSZCZarKę

użytkownicy typ podajnika Poziom bezpieczeństwa / ilość kawałków Niszczarki

osobista / dla
kadry kierowniczej
1-2 użytkowników

Automatyczny konfetti P-3 Ponad 200 kawałków Auto+ 60X, Auto+ 80X, Auto+ 100X

Automatyczny mikrościnki P-5 Ponad 2 000 kawałków Auto+ 100m

ręczny Paski P-1 ok. 18 kawałków Alpha Sc, ProStyle+ Sc

ręczny Paski P-2 ok. 35 kawałków
Sc170, V30WS,

V60WS, reS1223, reS1523

ręczny konfetti P-3 Ponad 200 kawałków
cc175, V35WS,
reX1023, Duo

ręczny konfetti P-4 Ponad 400 kawałków
Alpha cc, V65WS, Style, Style+, ProStyle,

ProStyle+ 5, ProStyle+ 7, ProStyle+ 12, reX1323

ręczny mikrościnki P-5 Ponad 2 000 kawałków rem723, rem820

małe biuro
do 10

użytkowników

Automatyczny konfetti P-4 Ponad 400 kawałków Auto+ 200X, Auto+ 300X

Automatyczny mikrościnki P-5 Ponad 2 000 kawałków Auto+ 300m

ręczny Paski P-2 ok. 35 kawałków V120, P180cD, rSS2434

ręczny konfetti P-4 Ponad 400 kawałków rSX1834 , V125, P185

ręczny mikrościnki P-5 Ponad 2 000 kawałków rSm1130

Dział
do 20 użytkowników

Automatyczny konfetti P-4 Ponad 400 kawałków Auto+ 500X

Automatyczny mikrościnki P-5 Ponad 2 000 kawałków Auto+ 500m

ręczny Paski P-2 ok. 35 kawałków rDS2250, rDS2270

ręczny konfetti P-3 Ponad 200 kawałków rDX1850, rDX2070

ręczny mikrościnki P-5 Ponad 2 000 kawałków rDm1150, rDm1170

ręczny Super mikrościnki Ponad 6 000 kawałków rDSm750, rDSm770

Duże biuro
20 i więcej

użytkowników

Automatyczny konfetti P-4 Ponad 400 kawałków Auto+ 750X

Automatyczny mikrościnki P-5 Ponad 2 000 kawałków Auto+ 750m

ręczny Paski P-2 ok. 35 kawałków rLS32

ręczny konfetti P-4 Ponad 400 kawałków rLX20

ręczny mikrościnki P-5 Ponad 2 000 kawałków rLm11

tekst na niebiesko oznacza technologię
automatycznego podawania

tekst na zielono oznacza technologię
zapobiegania zacięciom mercury

115L

115L

Włóż dokumenty, zamknij  
niszczarkę i gotowe
Wystarczy włożyć nawet 750 kartek do 
komory podajnika, zamknąć pokrywę 
i gotowe.  mocne ostrza tną także 
spinacze biurowe, zszywki, karty 
kredytowe i płyty cD/DVD.

Pełne bezpieczeństwo
4-cyfrowy kod blokuje 
dostęp do podajnika 
w trakcie procesu niszczenia 
papieru. Dlatego można 
spokojnie pozostawić 
niszczarkę bez konieczności 
nadzoru.*

Wygodna konserwacja
konserwacja jest prosta dzięki funkcji 
autosmarowania* i samooczyszczania ostrzy.  
Przyjazna środowisku funkcja oszczędzania 
energii maksymalizuje wydajność i czas 
użytkowania niszczarki.

mobilność
Duża mobilność dzięki kółkom 
w podstawie.*

* Pojemność podajnika automatycznego i ręcznego oraz pojemnika na ścinki zależą od modelu. Zabezpieczenie 
kodem PIN dostępne jest w modelach tnących 300, 500 i 750 kartek jednorazowo, a funkcja autosmarowania 
w modelach tnących 500 i 750 kartek. kółka w podstawie dostępne są w modelach tnących od 200 kartek wzwyż.

Podajnik ręczny
Bardzo wygodny podajnik ręczny pozwala 
na niszczenie do 12 kartek jednocześnie.

technologia zapobiegająca zacięciom 
mercury™
technologia mercury wbudowana 
w podajnik ręczny w modelach 
300-750X/m w wygodny sposób 
zapobiega zacięciom papieru dzięki 
wizualnemu wskaźnikowi sygnalizującemu 
wprowadzenie zbyt dużej liczby kartek.

Duża pojemność kosza na ścinki
maksymalna pojemność kosza na ścinki 
to 115 litrów, co odpowiada 1350 
zniszczonym kartkom. Większa pojemność 
oznacza rzadsze opróżnianie pojemnika, 
a pomocny wskaźnik informuje  
o konieczności usunięcia ścinków.

Working for you
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niSZCZarKi reXel aUtO FeeD, miKrOśCinKiniszczarKi z autoMatycznyM podajniKieM, Konfetti
i miKrOśCinKi

rexel auto+ 750m

Niszczy automatycznie do 750 
kartek, tnąc każdą kartkę na 2000 
kawałków. Idealna dla ponad 20 
użytkowników.
•  Blokada z kodem zapewnia 

bezpieczne niszczenie bez 
konieczności nadzoru.

•  otwór podawania ręcznego 
z technologią zapobiegania 
zacięciom pozwala na szybkie 
niszczenie do 10 kartek.

rexel auto+ 300m

Niszczy automatycznie do 300 
kartek, tnąc każdą kartkę na 
2000 kawałków. Idealna dla 5-10 
użytkowników.
•  Blokada z kodem zapewnia 

bezpieczne niszczenie bez 
konieczności nadzoru.

•  otwór podawania ręcznego 
z technologią zapobiegania 
zacięciom pozwala na szybkie 
niszczenie do 8 kartek.

rexel auto+ 500m

Niszczy automatycznie do 500 
kartek, tnąc każdą kartkę na 
2000 kawałków. Idealna dla 10-20 
użytkowników.
•  Blokada z kodem zapewnia 

bezpieczne niszczenie bez 
konieczności nadzoru.

•  otwór podawania ręcznego 
z technologią zapobiegania 
zacięciom pozwala na szybkie 
niszczenie do 9 kartek.

rexel auto+ 100m

Niszczy automatycznie do 100 
kartek, tnąc każdą kartkę na 
2000 kawałków. Idealna dla 1-2 
użytkowników.
•  otwór podawania ręcznego 

z technologią zapobiegania 
zacięciom pozwala na szybkie 
niszczenie do 6 kartek.

115L

115L

115L

115L

115L

115L

115L

115L

główne cechy*

* Nie wszystkie funkcje występują we wszystkich modelach. Pełna lista na stronie 4.

* Niszczy kartki amerykańskiego formatu bez konieczności ich składania.

Produkt auto+ 750M auto+ 500M auto+ 300M auto+ 100M

kod produktu Vidis 4Nr093 4Nr092 4Nr091 4Nr090

kod produktu Acco 2104750eu 2104500eu 2104300eu 2104100eu

Poziom bezpieczeństwa P-5 P-5 P-5 P-5

Ilość niszczonych kartek (80 g/m2) 750 500 300 100

Ilość niszczonych kartek (70 g/m²) - bezpośrednie
porównanie z głównym konkurentem

850 650 350 150

Wymiary ścinków 2x15 mm 2x15 mm 2x15 mm 2x15 mm

Pojemność pojemnika (litry) 115 80 40 26

Pojemność pojemnika (ilość kartek) 1350 1000 500 300

Zszywki/spinacze biurowe/karty płatnicze    

cD    -

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 940 x 520 x 510 810 x 520 x 510 650 x 350 x 490 430 x 312 x 448

Papierowe worki na ścinki
kod produktu Vidis 4Nr111 4Nr107 4Nr087 4Nr058
kod produktu Acco 2105903 2105902 1765029eu 2102577

Plastikowe worki na ścinki
kod produktu Vidis 4Nr045 4Nr045 - -
kod produktu Acco 40095 40095 - -

olej rexel
kod produktu Vidis 4Nr060 (butelka) 4Nr060 (butelka) 4Nr061 (20 arkuszy) 4Nr054 (12 arkuszy)
kod produktu Acco 1760049 (butelka) 1760049 (butelka) 2101949 (20 arkuszy) 2101948 (12 arkuszy)

Poziom hałasu 53dB 54dB 58dB 57dB

czas do zniszczenia pełnego podajnika 40 min 30 min 16 min 9 min

750X l 750m 500X l 500m 300X l 300m 200X 100X l 100m 80X 60X

Working for you Working for you

98% mniej czasu
poświęcanego na niszczenie - oszczędzaj czas i pieniądze

Produkt 750X 750M 500X 500M 300X 300M 200X 100X 100M 80X 60X

kod produktu Vidis 4Nr080 / 4Nr093 4Nr059 / 4Nr092 4Nr089 / 4Nr091 4Nr088 4Nr024 / 4Nr090 4Nr057 4Nr055

kod produktu Acco
2103750eu /
2104750eu

2103500eu /
2104500eu

2103250eu /
2104300eu

2103175eu
2102559eu /
2104100eu

2103080eu 2103060eu

Poziom bezpieczeństwa P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-5 P-4 P-3 P-5 P-3

użytkownicy 20+ 10-20 5-10 1-5 1-2 1

użytkowanie Duże biuro Dział małe biuro małe biuro osobiste osobiste

Ilość kartek (80g/m2) 750 500 300 200 100 80 60

Ilość kartek (70g/m2) 850 650 350 250 150 125 100

Zszywki i spinacze biurowe       
Inteligentne usuwanie zacięć       -

Blokowana komora podajnika    - - - -
komora na kartki

amerykańskiego formatu*   - - - - -

Liczba kartek - podawanie 12 10 10 9 8 7 6 6 5

technologia
zapobiegania zacięciom przy 

podawaniu ręcznym
   - - - -

Pojemność pojemnika (litry) 115 l 80 l 40 l 32 l 26 l 20 l 15 l

Pojemność pojemnika
(ilość kartek)

1100 1350 850 1000 450 500 360 250 300 150 100

Niszczy karty płatnicze       
Pojemnik wysuwany       
cicha praca (<60db)       
oszczędność energii       -

Wskaźniki zapełnienia 
pojemnika       -

Podświetlane symbole 
statusu      - -

Niszczenie płyt cD/DVD     - - -

kółka w podstawie     - - -

Autosmarowanie   - - - - -

tryb pracy ciągłej   - - - - -

torby na 
ścinki do 

recyklingu

Kod produktu 
Vidis 4Nr111 4Nr107 4Nr087 4Nr086 4Nr058 4Nr079 -

Kod produktu 
Acco 2105903 2105902 1765029eu 1765031eu 2102577 1765028eu -

Plastikowe 
worki na 

ścinki

Kod produktu 
Vidis 4Nr045 4Nr045 - - - - -

Kod produktu 
Acco 40095 40095 - - - - -

olej rexel

Kod produktu 
Vidis

4Nr060
(butelka)

4Nr060
(butelka)

4Nr061
(20 arkuszy)

4Nr061
(20 arkuszy)

4Nr054
(12 arkuszy)

4Nr054
(12 arkuszy)

4Nr054
(12 arkuszy)

Kod produktu 
Acco

1760049
(butelka)

1760049
(butelka)

2101949
(20 arkuszy)

2101949
(20 arkuszy)

2101948
(12 arkuszy)

2101948
(12 arkuszy)

2101948
(12 arkuszy)
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niszczarKi reXel auto feed, KonfettiniszczarKi reXel auto feed, Konfetti

115L

115L

115L

115L

115L

115L

115L

115L

* Nie wszystkie funkcje występują we wszystkich modelach. Pełna lista na stronie 4.

Produkt auto+ 200X auto+ 100X auto+ 80X auto+ 60X

kod produktu Vidis 4Nr088 4Nr024 4Nr057 4Nr055

kod produktu Acco 2103175eu 2102559eu 2103080eu 2103060eu

Poziom bezpieczeństwa P-4 P-3 P-3 P-3

Ilość niszczonych kartek (80 g/m2) 200 100 80 60

Ilość niszczonych kartek (70 g/m²) - bezpośrednie
porównanie z głównym konkurentem

250 150 125 100

Wymiary ścinków 4x40 mm 4x50 mm 4x45 mm 4x45 mm

Pojemność pojemnika (litry) 32 26 20 15

Pojemność pojemnika (ilość kartek) 360 250 150 100

Zszywki/spinacze biurowe/karty płatnicze    

cD  - - -

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 560 x 360 x 490 430 x 312 x 448 395 x 295 x 430 350 x 295 x 430

Papierowe worki na ścinki
kod produktu Vidis 4Nr086 4Nr046 4Nr079 -
kod produktu Acco 1765031eu 2102577 1765028eu -

Plastikowe worki na ścinki
kod produktu Vidis 4Nr086 4Nr086 - -
kod produktu Acco 40095 40095 - -

olej rexel
kod produktu Vidis 4Nr054 (12 arkuszy) 4Nr054 (12 arkuszy) 4Nr054 (12 arkuszy) 4Nr054 (12 arkuszy)
kod produktu Acco 2102948 (12 arkuszy) 2102948 (12 arkuszy) 2102948 (12 arkuszy) 2102948 (12 arkuszy)

Poziom hałasu 58dB 59dB 59dB 59dB

czas do zniszczenia pełnego podajnika 9 min 11 min 8 min 6 min

rexel auto+ 750X

Niszczy automatycznie 
do 750 kartek, tnąc każdą 
kartkę na ponad 400 
kawałków. Idealna dla 
ponad 20 użytkowników.
•  Blokada z kodem 

zapewnia bezpieczne 
niszczenie bez 
konieczności nadzoru.

•  otwór podawania 
ręcznego z technologią 
zapobiegania zacięciom 
pozwala na szybkie 
niszczenie do 12 kartek.

rexel auto+ 200X

Niszczy automatycznie do 
200 kartek, tnąc każdą
kartkę na ponad 400 
kawałków. Idealna dla 5-10
użytkowników.
•  otwór podawania 

ręcznego pozwala na 
szybkie niszczenie do 7 
kartek.

rexel auto+ 80X

Niszczy automatycznie do 
80 kartek, tnąc każdą
kartkę na ponad 200 
kawałków. Idealna dla 1
użytkownika.
•  otwór podawania 

ręcznego pozwala na 
szybkie niszczenie do 6 
kartek.

rexel auto+ 100X

Niszczy automatycznie do 
100 kartek, tnąc każdą
kartkę na ponad 200 
kawałków. Idealna dla 1-2
użytkowników.
•  otwór podawania 

ręcznego pozwala na 
szybkie niszczenie do 6 
kartek.

rexel auto+ 60X

Niszczy automatycznie do 
60 kartek, tnąc każdą
kartkę na ponad 200 
kawałków. Idealna dla 1
użytkownika.
•  otwór podawania 

ręcznego pozwala na 
szybkie niszczenie do 5 
kartek.

rexel auto+ 500X

Niszczy automatycznie do 
500 kartek, tnąc każdą
kartkę na ponad 400 
kawałków. Idealna dla 
10-20 użytkowników.
•  Blokada z kodem 

zapewnia bezpieczne 
niszczenie bez 
konieczności nadzoru.

•  otwór podawania 
ręcznego z technologią 
zapobiegania zacięciom 
pozwala na szybkie 
niszczenie do 10 kartek.

rexel auto+ 300X

Niszczy automatycznie do 
300 kartek, tnąc każdą
kartkę na ponad 400 
kawałków. Idealna dla 5-10
użytkowników.
•  Blokada z kodem 

zapewnia bezpieczne 
niszczenie bez 
konieczności nadzoru.

•  otwór podawania 
ręcznego z technologią 
zapobiegania zacięciom 
pozwala na szybkie 
niszczenie do 8 kartek.

główne cechy*

Working for you Working for you

Produkt auto+ 750X auto+ 500X auto+ 300X

kod produktu Vidis 4Nr080 4Nr059 4Nr089

kod produktu Acco 2103750eu 2103500eu 2103250eu

Poziom bezpieczeństwa P-4 P-4 P-4

Ilość niszczonych kartek (80 g/m2) 750 500 300

Ilość niszczonych kartek (70 g/m²) - bezpośrednie
porównanie z głównym konkurentem

850 650 350

Wymiary ścinków 4x40 mm 4x40 mm 4x40 mm

Pojemność pojemnika (litry) 115 80 40

Pojemność pojemnika (ilość kartek) 1100 850 450

Zszywki/spinacze biurowe/karty płatnicze   

cD   

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 947 x 510 x 528 817 x 510 x 328 642 x 360 x 490

Papierowe worki na ścinki
kod produktu Vidis 4Nr111 4Nr107 4Nr087
kod produktu Acco 2105903 2105902 1765029eu

Plastikowe worki na ścinki
kod produktu Vidis 4Nr045 4Nr045 4Nr108
kod produktu Acco 40095 40095 40060

olej rexel
kod produktu Vidis 4Nr060 4Nr060 4Nr061
kod produktu Acco 1760049 (butelka) 1760049 (butelka) 2101949 (20 arkuszy)

Poziom hałasu 59dB 59dB 57dB

czas do zniszczenia pełnego podajnika 24 min 16 min 15 min
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niszczarKi reXel Mercury™niszczarKi reXel Mercury™

115L

technologia zapobiegania zacięciom mercury™ 
eliminuje główny problem użytkowników 
niszczarek.

Niszczarki z technologią zapobiegania zacięciom stale 
monitorują ilość wprowadzanego papieru.

czerwona lampka kontrolna oznacza zbyt dużą liczbę 
kartek.

Zielona lampka wskazuje, że nie ma ryzyka zacięcia.

zacięcia papieru w niszczarce 
oznaczają stratę czasu

na ich usuwanie
oraz sprzątanie bałaganu.

nigdy więcej!
technologia mercury™ 

zapobiega zacięciom papieru, 
zapewniając bezproblemowe

niszczenie dokumentów.

Produkt rlX20 rls32

kod produktu Vidis  4Nr017 4Nr016 

kod produktu Acco 2102446 2102443

Poziom bezpieczeństwa P-4 P-2

Liczba niszczonych kartek (80 g/m2) 20 32

Wymiary ścinków 4x40 mm paski 5,8 mm

Pojemność pojemnika (litry) 115 115

Pojemność pojemnika (ilość kartek) 1100 950

Zszywki/spinacze biurowe  

karty płatnicze  

cD  

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 890 x 540 x 540 890 x 540 x 540

Plastikowe worki na ścinki
kod produktu Vidis 4Nr044 4Nr044 
kod produktu Acco 40070 40070

Papierowe worki na ścinki
kod produktu Vidis 4Nr048 4Nr048 
kod produktu Acco 2102248 2102248

olej rexel
kod produktu Vidis 4Nr060 (butelka) 4Nr060 (butelka)
kod produktu Acco 1760049 (butelka) 1760049 (butelka)

Produkt rdX2070 rdX1850 rds2270 rds2250 rsX1834 reX1323 rss2434 res1523

kod produktu Vidis 4Nr015 4Nr011 4Nr014 4Nr010 4Nr104 4Nr102 4Nr105 4Nr103 

kod produktu Acco 2102437eu 2102421eu 2102433eu 2102417eu 2105018eu 2105013eu 2105024eu 2105015eu

Poziom bezpieczeństwa P-3 P-3 P-2 P-2 P-4 P-4 P-2 P-2

Liczba niszczonych kartek (80 g/m2) 20 18 22 22 18 13 24 15

Wymiary ścinków 4x45 mm 4x45 mm paski 5,8 mm paski 5,8 mm 4 x 40 mm 4 x 40 mm paski 5,8 mm paski 5,8 mm

Pojemność pojemnika (litry) 70 50 70 50 34 23 34 23

Pojemność pojemnika (ilość kartek) 850 450 600 400 310 220 265 190

Zszywki/spinacze biurowe/karty 
płatnicze        

cD        

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 782 x 480 x 434 634 x 480 x 367 782 x 480 x 434 634 x 480 x 367 610 x 398 x 320 413 x 270 x 471 610 x 398 x 320 413 x 270 x 471

Papierowe worki 
na ścinki

kod produktu Vidis 4Nr051 4Nr109 4Nr051 4Nr109 4Nr110 4Nr046 4Nr110 4Nr046
kod produktu Acco 2102442 2101441 2102442 2102441 2105901 2102247 2105901 2102247

Plastikowe worki 
na ścinki

kod produktu Vidis 4Nr044 4Nr044 4Nr044 4Nr044 - - - -
kod produktu Acco 40070 40070 40070 40070 - - - -

olej rexel
kod produktu Vidis

4Nr060  
(butelka)

4Nr060  
(butelka)

4Nr061 
(20 arkuszy)

4Nr061 
(20 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

kod produktu Acco
1760049 
(butelka)

1760049 
(butelka)

2101949 
(20 arkuszy)

2101949 
(20 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

rexel mercury rlS32

•  Niszczy do 32 kartek w jednym podaniu (80 g/m2).
•  tnie na paski 5,8 mm (poziom bezpieczeństwa P-2).
•  Do dużych biur, przeznaczona do użytku przez ponad 20 osób.

rexel mercury rlX20

•  Niszczy do 20 kartek w jednym podaniu (80 g/m2).
•  tnie na konfetti 4x40 mm (poziom bezpieczeństwa P-4).
•  Do dużych biur, przeznaczona do użytku przez ponad 20 osób.

rlX20/rlS32

rexel mercury rdS2270

•  Niszczy do 22 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na paski 5,8 mm (poziom 
bezpieczeństwa P-2).

•  Przeznaczona do użytku przez 
10-20 osób.

rexel mercury rdS2250

•  Niszczy do 22 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na paski 5,8 mm (poziom 
bezpieczeństwa P-2).

•  Przeznaczona do użytku przez 
10-20 osób.

rexel mercury rdX1850

•  Niszczy do 18 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na konfetti 4x45 mm 
(poziom bezpieczeństwa P-3).

•  Przeznaczona do użytku przez 
10-20 osób.

rexel mercury rdX2070

•  Niszczy do 20 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na konfetti 4x45 mm 
(poziom bezpieczeństwa P-3).

•  Przeznaczona do użytku przez 
10-20 osób.

rexel mercury rSX1834

•  Niszczy do 18 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na konfetti 4x40 mm 
(poziom bezpieczeństwa P-4).

•  Do małych biur, do użytku przez 
maks. 10 osób.

rexel mercury reX1323

•  Niszczy do 15 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na konfetti 4x40 mm 
(poziom bezpieczeństwa P-4).

•  Przeznaczona do użytku 
osobistego.

rexel mercury rSS2434

•  Niszczy do 24 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na paski 5,8 mm (poziom 
bezpieczeństwa P-2).

•  Do małych biur, do użytku przez 
maks. 10 osób.

rexel mercury reS1523

•  Niszczy do 13 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na paski 5,8 mm (poziom 
bezpieczeństwa P-2).

•  Przeznaczona do użytku 
osobistego.

główne cechy*

* tryb pracy ciągłej dotyczy modeli działowych. Funkcja samosmarowania dotyczy modeli rDX2070 i rDX1850.115L

115L

115L

115L

115L

115L

Working for you

bez zacięć. bez problemów. 
bez bałaganu.

Working for you
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tradycyjne niszczarKi osobiste reXeltradycyjne niszczarKi osobiste reXel

StyleStyle+rem820 proStyle+ 12

rexel Style

•  Niszczy do 5 kartek w jednym podaniu (80 g/m2).
•  tnie na konfetti 4x35 mm (poziom bezpieczeństwa P-4).

rexel rem820

•  Niszczy do 8 kartek w jednym podaniu (80 g/m2).
•  tnie na mikrościnki 1,9x15 mm (poziom bezpieczeństwa P-5).

rexel V65wS compactor

•  Niszczy do 5 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na konfetti 4x34 mm (poziom 
bezpieczeństwa P-4).

rexel V35wS

•  Niszczy do 5 kartek 
w jednym podaniu (80 g/m2).

•  tnie na konfetti 4x45 mm 
(poziom bezpieczeństwa 
P-3).

rexel Sc170

•  Niszczy do 12 kartek 
w jednym podaniu 
(80 g/m2).

•  tnie na paski 5,8 mm (poziom 
bezpieczeństwa P-2).

rexel alpha Stripcut

•  Niszczy do 5 kartek 
w jednym podaniu 
(80 g/m2).

•  tnie na paski 7,2 mm 
(poziom bezpieczeństwa 
P-1).

rexel alpha crosscut

•  Niszczy do 5 kartek 
w jednym podaniu 
(80 g/m2).

•  tnie na konfetti 4x38 mm 
(poziom bezpieczeństwa 
P-4).

rexel V30wS

•  Niszczy do 7 kartek 
w jednym podaniu (80 g/m2).

•  tnie na paski 5,8 mm 
(poziom bezpieczeństwa 
P-2).

rexel cc175

•  Niszczy do 8 kartek 
w jednym podaniu 
(80 g/m2).

•  tnie na konfetti 4x45 mm 
(poziom bezpieczeństwa P-3).

rexel duo

•  Niszczy do 10 kartek 
w jednym podaniu 
(80 g/m2).

•  tnie na konfetti 4x45 mm 
(poziom bezpieczeństwa P-3).

rexel V60wS compactor

•  Niszczy do 7 kartek w jednym 
podaniu (80 g/m2).

•  tnie na paski 5,8 mm (poziom 
bezpieczeństwa P-2).

rexel p180cd

•  Niszczy do 21 kartek w jednym podaniu (80 g/m2).
•  tnie na paski 5,8 mm (poziom bezpieczeństwa P-2).

rexel p185

•  Niszczy do 9 kartek w jednym podaniu (80 g/m2).
•  tnie na konfetti 4x40 mm (poziom bezpieczeństwa 

P-4).

rexel Style+

•  Niszczy do 7 kartek w jednym podaniu (80 g/m2).
•  tnie na konfetti 4x23 mm (poziom bezpieczeństwa P-4).

rexel proStyle+ 12

•  Niszczy do 12 kartek w jednym podaniu (80 g/m2).
•  tnie na konfetti 4x35 mm (poziom bezpieczeństwa P-4).

produkt rem820 Style Style+
proStyle+ 

12
V65wS V60wS P185 p180cd

kod produktu Vidis 4Nr094 4Nr033 4Nr034 4Nr037 4Nr030 4Nr029 4Nr001 4Nr002 

kod produktu Acco 2104010eu 2101941eu 2101944eu 2102563eu 2101340 2101338 2101070 2101072

Poziom bezpieczeństwa P-5 P-4 P-4 P-4 P-4 P-2 P-4 P-2

Liczba niszczonych kartek 
(80 g/m2)

8 5 7 12 5 7 9 21

Wymiary ścinków 1,9x15 mm 4x35 mm 4x23 mm 4x35 mm 4x34 mm paski 5,8 mm 4x40 mm paski 5,8 mm

Pojemność pojemnika (litry) 21 7,5 12 20 23 23 35 35

Pojemność pojemnika (ilość 
kartek)

220 50 80 200 220 200 270 220

Zszywki/spinacze biurowe        

karty płatnicze     -  - 

cD  - -  - - - 

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 540 x 389 x 275 320 x 170 x 360 370 x 200 x 380 430 x 220 x 412 480 x 350 x 240 480 x 350 x 240 560 x 420 x 280 560 x 420 x 280

olej rexel

Kod produktu 
Vidis

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

4Nr054 
(12 arkuszy)

Kod produktu 
Acco

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

2101948 
(12 arkuszy)

produkt cc175 Sc170 duo V35wS V30wS
alpha 

crosscut
alpha 

Stripcut

kod produktu Vidis 4Nr032 4Nr031 4Nr036 4Nr028 4Nr027 4Nr026 4Nr025 

kod produktu Acco 2101832 2101829 2102560eu 2101828 2101826 2102023eu 2102020eu

Poziom bezpieczeństwa P-3 P-2 P-3 P-3 P-2 P-4 P-1

Liczba niszczonych kartek (80 g/m2) 8 12 10 5 7 5 5

Wymiary ścinków 4x45 mm paski 5,8 mm 4x45 mm 4x45 mm paski 5,8 mm 4x38 mm paski 7,2 mm

Pojemność pojemnika (litry) 22 22 17 18 18 14 10

Pojemność pojemnika (ilość kartek) 200 180 100 100 80 60 30

Zszywki/spinacze biurowe       -

karty płatnicze    -   

cD - -  - -  -

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 502 x 382 x 258 502 x 382 x 258 375 x 345 x 240 378 x 340 x 224 378 x 340 x 224 360 x 324 x 165 345 x 285 x 147

olej rexel

kod produktu Vidis
4Nr054

(12 arkuszy)
4Nr054

(12 arkuszy)
4Nr054

(12 arkuszy)
4Nr054 

(12 arkuszy)
4Nr054 

(12 arkuszy)
4Nr054

(12 arkuszy)
4Nr054

(12 arkuszy)

kod produktu Acco
2101948

(12 arkuszy)
2101948

(12 arkuszy)
2101948

(12 arkuszy)
2101948

(12 arkuszy)
2101948

(12 arkuszy)
2101948

(12 arkuszy)
2101948

(12 arkuszy)

Working for you
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laMinatory gbc fusion™JaK Wybrać laminatOr?

jakie dokumenty chcesz zabezpieczyć?

rodzaj folii HighSpeed Document matowa
Do  

identyfikatorów
Peel'n'Stick organise

materiały referencyjne     - -

codzienne dokumenty    - - -

etykiety i identyfikatory -  -  - -

oznakowania - -  -  -
Do zastosowania na 

zewnątrz
- -  - - -

Archiwizacja i prezentacja - - - - - 

uwagi: Wszystkie wartości czasowe są przybliżone. Laminując na urządzeniach A3, można przyspieszyć proces o 30%, stosując koszulki gBc HighSpeedtm 

* Podane prędkości laminacji odnoszą się do laminacji folią 2x75 μm. odpowiednie     Zalecane     Idealne

wymagana grubość folii

Powierzchnia elastyczna Półsztywna Sztywna Bardzo sztywna Super sztywna

grubość folii
2x75 μm

(w sumie 150 μm)
2x100 μm

(w sumie 200 μm)
2x125 μm

(w sumie 250 μm)
2x175 μm

(w sumie 350 μm)
2x250 μm

(w sumie 500 μm)

korzystanie sporadyczne    - -

częste korzystanie, np. materiały referencyjne -    -

Bardzo częste korzystanie, np. materiały 
szkoleniowe

- -   

częste korzystanie i wymagana doskonała 
jakość,  np. menu restauracyjne

- -   

porównanie
duża ilość 

dokumentów
średnia ilość dokumentów niewielkie ilości dokumentów

Produkt 5100l 5000l 3100l 3000l 3000l 1100l 1100l 1000l 1000l inspire inspire

maksymalny rozmiar  
dokumentu

A3 A3 A3 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4

Zastosowanie Duże biuro małe biuro kadra kierownicza, biuro domowe

częstotliwość użytkowania codzienna
umiarkowana (kilka razy 

w tygodniu)
Sporadyczna (kilka razy w miesiącu)

Produktywność / szybkość

czas nagrzewania 1 min 1 min 1 min 1,5 min 1,5 min 4 min 4 min 5 min 5 min 7 min 10 min

Ilość laminowanych  
dokumentów / 10 min

40 33 26 16 16 10 10 10 10 8 8

maks. grubość folii 2x 250μm 2x 250μm 2x 175μm 2x 125μm 2x 125μm 2x 125μm 2x 125μm 2x 75μm 2x 75μm 2x 75μm 2x 75μm

Łatwość ustawień           

Wizualne powiadomienie  
o gotowości do pracy           

Dźwiękowe powiadomienie  
o gotowości do pracy       

ręczne cofanie folii       

Automatyczne wyłączanie       

Sterowanie dotykowe       

Precyzyjne prowadnice     

Powiadomienie o statusie     

Automatyczne cofanie folii  

Interaktywny wyświetlacz  

Automatyczny wybór folii  

Intuicyjne menu 

Profesjonalne ustawienia 

gbc fusion™ 5100l a3

Przeznaczony do regularnego użytku 
i laminacji dużych ilości dokumentów. 
Profesjonalnie i szybko.
•  Automatyczne dostosowanie 

ustawień do dowolnej grubości folii 
do 2 x 250 μm (w sumie 500 μm).

•  czas nagrzewania: 1 minuta, laminuje 
dokument A4 folią 2 x 75 μm w ciągu 
15 sekund.

•  Profesjonalna funkcja sterowania 
umożliwiająca regulację prędkości 
i zmianę języka. Licznik do 
rejestrowania ilości laminowanych 
dokumentów.

gbc fusion™ 3000l a3/a4

Przeznaczony do małych biur 
o umiarkowanych potrzebach 
w zakresie laminacji. Łatwy 
w użytkowaniu i szybki.
•  Laminacja folią do grubości 

2 x 125 μm (w sumie 250 μm).
• czas nagrzewania: 1,5 minuty, 

laminuje dokument A4 folią 
2 x 75 μm w ciągu 30 sekund.

gbc fusion™ 5000l a3

Przeznaczony do regularnego użytku 
i laminacji dużych ilości dokumentów. 
Profesjonalnie i szybko.
•  Automatyczne dostosowanie 

ustawień do dowolnej grubości folii 
do 2 x 250 μm (w sumie 500 μm).

•  czas nagrzewania: 1 minuta, laminuje 
dokument A4 folią 2 x 75 μm w ciągu 
18 sekund.

gbc fusion™ 1100l a3/a4

laminowanie nie może być prostsze!
Przeznaczony do małych biur 
o niewielkich potrzebach w zakresie 
laminacji.
•  Laminacja folią do grubości 

2 x 125 μm (w sumie 250 μm).
• czas nagrzewania: 4 minuty, laminuje 

dokument A4 folią 2 x 75 μm w ciągu 
niecałej minuty.

gbc fusion™ 3100l a3

Przeznaczony do regularnego użytku
w biurach o umiarkowanych 
potrzebach w zakresie laminacji.
Łatwy w użytkowaniu i szybki.
•  Laminacja elastyczną folią 2 x 75 μm 
(w sumie 150 μm) do bardzo sztywnej 
2 x 175 μm (w sumie 350 μm)
•  czas nagrzewania: 1 minuta, laminuje 

dokument A4 folią 2 x 75 μm w ciągu 
21 sekund.

gbc fusion™ 1000l a3/a4

laminowanie nie może być prostsze!
Przeznaczony do małych biur 
o niewielkich potrzebach w zakresie 
laminacji.
•  Laminacja folią o grubości 

2 x 75 μm (w sumie 150 μm)
•  czas nagrzewania: 5 minut, laminuje 

dokument A4 folią 2 x 75 μm w ciągu 
niecałej minuty.

Produkt 5100l 5000l 3100l
3000l a3 / 
3000l a4

1100l a3 / 
1100l a4

1000l a3 / 
1000l a4

kod produktu Vidis 4Bg298 4Bg290 4Bg296
4Bg289 / 
4Bg295

4Bg294 / 
4Bg293

4Bg292 / 
4Bg291

kod produktu Acco 4400752eu 4400751eu 4400750eu
4400749eu / 
4400748eu

4400747eu / 
4400746eu

4400745eu / 
4400744eu

maksymalny rozmiar dokumentu A3 A3 A3 A3 / A4 A3 / A4 A3 / A4

czas nagrzewania (min) 1 1 1 1,5 4 5

Ilość laminowanych dokumentów / 10 min* 40 33 26 16 10 10

maksymalna grubość folii do laminacji 2x250 μm 2x250 μm 2x175 μm 2x125 μm 2x125 μm 2x75 μm

Łatwość ustawień      
Wizualne powiadomienie o gotowości do pracy      

Dźwiękowe powiadomienie o gotowości do pracy      -

ręczne cofanie folii      -

Automatyczne wyłączanie      -

Sterowanie dotykowe     - -

Precyzyjne prowadnice     - -

Powiadomienie o statusie     - -

Automatyczne cofanie folii   - - - -

Interaktywny wyświetlacz   - - - -

Automatyczny wybór folii   - - - -

Intuicyjne menu  - - - - -

Profesjonalne ustawienia  - - - - -
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GbC inSpire - laminator o podstawowych funkcjach

folie do laMinacji gbc

ODKryJ różne Style binDOWania GbC

gbc inspire a3/a4
Laminator o podstawowych funkcjach przeznaczony do użytku w domu i osobistego użytku w biurze. Łatwy w użyciu, nie wymaga 
wcześniejszego doświadczenia ani instrukcji obsługi.
•  Prosta laminacja - wystarczy włączyć urządzenie.
•  Laminuje elastyczną folią 2 x 75 μm (w sumie 150 μm).

Produkt inspire a3 inspire a4

kod produktu Vidis 4Bg108 4Bg017

kod produktu Acco 4400305eu 4400304eu

Szerokość laminacji A3 maks. (324 mm) A4 maks. (241 mm)

czas nagrzewania (min) 7 7

Ilość laminowanych dokumentów / 10 min 8 8

maksymalna grubość folii do laminacji 2x75 μm 2x75 μm

kod produktu Vidis kod produktu Acco opis

1. Standardowe z połyskiem (document pouch)

4Bg052 3200745 Folia laminacyjna A3 2x75 μm z połyskiem - 100 szt.

4Bg053 3740307 Folia laminacyjna A3 2x100 μm z połyskiem - 100 szt.

4Bg054 3200725 Folia laminacyjna A3 2x125 μm z połyskiem - 100 szt.

4Bg058 3740400 Folia laminacyjna A4 2x75 μm z połyskiem - 100 szt.

4Bg059 3740306 Folia laminacyjna A4 2x100 μm z połyskiem - 100 szt.

4Bg060 3200723 Folia laminacyjna A4 2x125 μm z połyskiem - 100 szt.

2. dwustronnie i jednostronnie matowe (matt pouch)

4Bg069 41660e Folia laminacyjna A3 2x75 μm matowa - 100 szt.

4Bg070 3747235 Folia laminacyjna A3 2x125 μm matowa - 100 szt.

4Bg071 3747240 Folia laminacyjna A4 2x75 μm matowa - 100 szt.

4Bg072 3740491 Folia laminacyjna A4 2x100 μm matowa - 100 szt.

4Bg073 3747520 Folia laminacyjna A4 2x75 μm mat/połysk - 50 szt.

kod produktu Vidis kod produktu Acco opis

3. z perforacją do segregatora (organise pouch)

4Bg074 41664e Folia laminacyjna z połyskiem A4 2x75 μm z perforacją, 100 szt.

4Bg075 3743156 Folia laminacyjna z połyskiem A4 2x125 μm z perforacją, 100 szt.

4Bg076 3747518 Folia laminacyjna matowa A4 2x100 μm z nieperforowanym paskiem, 50 szt.

4. Samoprzylepne (peel’n’Stick pouch)

4Bg080 3747526 Folia laminacyjna A3 2x75 μm z połyskiem samoprzylepna - 25 szt.

4Bg082 3747236 Folia laminacyjna A3 2x125 μm z połyskiem samoprzylepna - 100 szt.

4Bg083 3747527 Folia laminacyjna A4 2x75 μm z połyskiem samoprzylepna - 25 szt.

4Bg084 3747530 Folia laminacyjna A4 2x75 μm matowa samoprzylepna - 25 szt.

4Bg085 3747243 Folia laminacyjna A4 2x125 μm z połyskiem samoprzylepna - 100 szt.

gbc jako jedyna marka posiada w swojej gamie aż 5 stylów bindowania. Spośród nich combbind jest 
najpopularniejszym wyborem. 

Skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym w celu uzyskania informacji na temat innych bindownic 
oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych do wybranego stylu.

WireBind clickBindtm thermaBindtm StripBindtmcombBind®

dokument combbind® wirebind clickbind™ thermabind™ Stripbind™

materiały szkoleniowe    - -

materiały pomocnicze    - -

Strategie marketingowe -   - 

oferty sprzedaży -   - 

roczne raporty -  -  

Dokumenty prawne -  -  

 odpowiednie   Zalecane   Idealne

1. Folia standardowa z połyskiem (Document Pouch)

3. Folia z perforacją do segregatora (organise Pouch)

2. Folia dwustronnie i jednostronnie matowa (matt Pouch)

4. Folia samoprzylepna (Peel’n’Stick Pouch)
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gbc coMbbind®

gbc combbind® c210e

Bindowanie do 450 kartek, dziurkowanie elektryczne do 
20 kartek A4 jednorazowo. Idealna do użytkowania 
we współdzielonej przestrzeni pracy.
•  unikalny separator papieru dzieli dokument na stosy po 

20 kartek, co zwiększa wydajność dziurkowania.

gbc combbind® c110

Bindowanie do 195 kartek, dziurkowanie do 12 kartek 
A4 jednorazowo. Idealna do sporadycznego użytkowania 
osobistego.
•  Dzięki technologii redukcji wysiłku przy dziurkowaniu 

przygotowanie dokumentu jest proste.

gbc combbind® c100

Bindowanie do 160 kartek, dziurkowanie do 
9 kartek A4 jednorazowo. Idealna do sporadycznego 
użytkowania osobistego.
•  Dzięki technologii redukcji wysiłku przy dziurkowaniu 

przygotowanie dokumentu jest proste.

gbc combbind® c200e

Bindowanie do 330 kartek, dziurkowanie elektryczne do 
15 kartek A4 jednorazowo. Idealna do użytkowania 
we współdzielonej przestrzeni pracy.
•  Wskaźniki wyrównania zapewniają precyzyjne 

dziurkowanie za każdym razem.

gbc combbind® c210

Bindowanie do 450 kartek, dziurkowanie do 25 kartek A4 
jednorazowo. Idealna do użytkowania we współdzielonej 
przestrzeni pracy.
•  Dźwignia do dziurkowania na całej szerokości maszyny 

i wykorzystanie siły ciężkości sprawiają, że dziurkowanie jest 
płynne i bezwysiłkowe.

gbc combbind® c200

Bindowanie do 330 kartek, dziurkowanie do 20 kartek A4 
jednorazowo. Idealna do użytkowania we współdzielonej 
przestrzeni pracy.
•  Dźwignia do dziurkowania na całej szerokości maszyny 

i wskaźniki wyrównania kartek easyView™ sprawiają, że 
dziurkowanie jest bezwysiłkowe i precyzyjne za każdym 
razem.

c210e

c200e

c200
c210

QUICK
STEPWybierZ ODpOWieDnią binDOWniCę

wydajność / prędkość

Liczba dziurkowanych kartek 20 25 15 20 12 9

Liczba bindowanych kartek 450 450 330 330 195 160

dziurkowanie elektryczne

Dziurkowanie elektryczne  -  - - -

Dziurkowanie za jednym dotknięciem  -  - - -

Wskaźnik zapełnienia pojemnika  -  - - -

Wykrywanie zacięć i cofanie  -  - - -

Dziurkowanie z technologią redukcji wysiłku      

Dziurkowanie i bindowanie w tym samym czasie       

Wskaźnik wyrównania dokumentu      

kompatybilność z oprawą Zipcomb™      

Przewodnik QuickStep™      -

Proste wybieranie grzebienia      -

otwieranie grzebienia     - -

Separator kartek  -  - - -

Dokładne wyśrodkowanie przy dziurkowaniu - - - - - -

kontrola marginesu - - - - - -

Dziurkowanie papieru A5 - - - - - -

c110c200

Porównanie umiarkowane użytkowanie Sporadyczne użytkowanie

Produkt c210e c210 c200e c200 c110 c100

kod produktu Vidis 4Bg402 4Bg360 4Bg367 4Bg325 4Bg324 4Bg323

kod produktu Acco 4401926eu 4401846 7101046eu 4401845 4401844 4401843

maksymalny rozmiar dokumentu A4 A4 A4 A4 A4 A4

maksymalny rozmiar grzbietu 51mm 51mm 38mm 38mm 21mm 19mm

Zastosowanie osobiste i w działach osobiste

częstotliwość użytkowania umiarkowane (kilka razy w tygodniu) Sporadyczne (kilka razy w miesiącu)

System Quickstep stworzono po to, aby uprościć proces bindowania 
i usunąć najczęstsze powody frustracji przy bindowaniu. korzystając 
z oznaczeń kolorystycznych Quickstep na urządzeniach i grzebieniach 
Procombs, użytkownik prowadzony jest krok po kroku przez proces 
bindowania, aby szybko i bezproblemowo oprawić dokumenty.

* Funkcja dostępna tylko przy użyciu grzbietów gBc Procomb

Wybierz        wielkość grzbietu odpowiednią do ilości kartek.
Wyrównaj*    strzałkę na grzebieniu i bindownicy, co zapewni poprawne 
       ułożenie, zapobiegając pomyłkom przy ładowaniu.
Binduj       otwierając grzebień do optymalnego rozwarcia, aby szybko 
       załadować kartki i zbindować dokument.

QUICK
STEP Bindowanie nie może być prostsze! 



eKrany eleKtryczne
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eKrany ręCZnewybierz odpowiedni eKran projeKcyjny

typ ekranu

Wybór przenośnego lub stacjonarnego ekranu zależy od sytuacji lub osobistych potrzeb użytkownika. ogólnie obowiązuje zasada, że 
jeśli tylko jest taka możliwość, powinno się stosować ekran stacjonarny, rozwijany ręcznie lub elektrycznie.

Przenośny ekran jest rozwiązaniem koniecznym i wygodnym, jeśli miejsce projekcji nie jest stałe. W przypadku projekcji 
wielkoformatowej, np. imprezy plenerowe, koncerty, konferencje, najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie przenośnych ekranów 
ramowych umożliwiających projekcję zarówno przednią, jak i tylną.

format ekranu

W zależności od źródła wyświetlany obraz ma różny format 
(proporcje szerokość/wysokość). Aby uzyskać optymalny 
rezultat, zalecane jest użycie ekranu o takich samych 
proporcjach, jak wyświetlany obraz.

wielkość ekranu

obecnie oferowane ekrany używane są zarówno do projekcji wideo, jak i prezentacji danych komputerowych, a zatem ich wielkość 
powinna uwzględniać zarówno dobrą jakość obrazu, jak również czytelność danych liczbowych lub tekstu. Dlatego niezwykle istotny 
jest dobór ekranu o odpowiedniej wielkości.

Prawidłową wielkość ekranu określa się według następujących zasad:
•  wysokość ekranu powinna wynosić ok. 1/5 odległości od ekranu do ostatniego 

rzędu krzeseł
•  przekątna ekranu powinna wynosić w przybliżeniu tyle, ile odległość od ekranu 

do pierwszego rzędu krzeseł
•  odległość od dolnej krawędzi ekranu do podłogi powinna wynosić od 90 cm do 125 cm.

ekran o wielkości zgodnej z powyższymi wytycznymi będzie 
widoczny i czytelny dla każdej osoby biorącej udział w spotkaniu 
czy lekcji.

ekrany elektryczne nobo

elektryczny ekran Nobo to najwyższej klasy matowa powierzchnia, która 
zapewnia doskonały kontrast, a dzięki czarnemu obramowaniu pomaga skupić 
uwagę na wyświetlanych treściach. Zarówno instalacja, jak i obsługa są łatwe 
i bezproblemowe. ekran wystarczy podłączyć do prądu. Do atutów urządzenia 
należy wyjątkowo cicha i płynna praca silnika. Istnieje możliwość montażu 
zarówno ściennego jak i sufitowego. W zestawie jest pilot. ekrany Nobo to 
doskonałe rozwiązanie dla wymagających.

ekrany nobo ścienne lub na trójnogu

ekrany ręczne Nobo dostępne są w dwóch formach – ekranu rozstawianego na 
trójnogu i klasycznego ekranu rozwijanego z kasety zamocowanej na ścianie lub 
suficie. Wszystkie dostępne modele wyróżniają się białą, matową powierzchnią 
oraz czarnymi ramkami podkreślającymi kontrast oglądanego obrazu. ekrany 
świetnie nadają się do użytku 
z rzutnikami lub projektorami 
cyfrowymi i są dostępne w kilku 
rozmiarach, co pozwala dobrać 
ekran pasujący do wszelkich 
zastosowań.

kod produktu Vidis kod produktu Acco opis

ekrany przenośne na trójnogu 4:3

4eNP06 1902395e ekran na trójnogu 150 x 113,8 cm

4eNP08 1902396e ekran na trójnogu 175 x 132,5 cm

4eNP07 1902397e ekran na trójnogu 200 x 151,3 cm

ekrany przenośne na trójnogu 16:10

4eNP09 1902395W ekran na trójnogu 150 x 100 cm

4eNP10 1902396W ekran na trójnogu 175 x 115 cm

4eNP11 1902397W ekran na trójnogu 200 x 131 cm

ekrany ścienne rozwijane ręcznie 4:3

4eNS07 1902391e ekran ścienny 150 x 113,8 cm

4eNS08 1902392e ekran ścienny 175 x 132,5 cm

4eNS09 1902393e ekran ścienny 200 x 151,3 cm

4eNS10 1902394e ekran ścienny 240 x 181,3 cm

ekrany ścienne rozwijane ręcznie 16:10

4eNS11 1902391W ekran ścienny 150 x 104 cm

4eNS12 1902392W ekran ścienny 175 x 109 cm

4eNS13 1902393W ekran ścienny 200 x 135 cm

4eNS14 1902394W ekran ścienny 240 x 160 cm

ekrany rozwijane elektrycznie 4:3

4eNe07 1901971e ekran elektryczny - przekątna 200 cm

4eNe05 1901972 ekran elektryczny - przekątna 240 cm

4eNe06 1901973 ekran elektryczny - przekątna 300 cm

Proporcje szerokość/wysokość wynoszą:
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kod produktu Acco

k72426eu - bez pamięci

k72427eu - z pamięcią

kod produktu Vidis

4ck192 - bez pamięci

4ck191 - z pamięcią
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prezentery Kensington

stoliKi

Stolik pod projektor nobo

Wytrzymały stolik multimedialny na sprzęt do projekcji 
posiada regulowaną półkę na projektor. Półka przechyla się 
i obraca o 360°, aby zapewniać najlepszą jakość techniczną 
prezentacji. Istnieje również możliwość regulacji wysokości 
w przedziale od 81 do 120 cm.

•  maksymalne obciążenie platformy: 10 kg
•  podstawa na 4 kółkach (2 z blokadą)
•  metalowa, solidna, elegancko prezentująca się konstrukcja
•  waga 11 kg

Stolik nobo twin

trwały stolik multimedialny posiada dwie oddzielne półki: na 
laptop oraz projektor. obie półki przechylają się i obracają 
o 360°, aby zapewniać najlepszą jakość techniczną prezentacji. 
każda z półek wytrzymuje obciążenie do 10kg; regulacja 
wysokości w zakresie od 81 do 120 cm.

•  podstawa na 4 kółkach (2 z blokadą)
•  metalowa, solidna, elegancko prezentująca się konstrukcja
•  waga 17 kg

wskaźnik laserowy nobo p1

Zaznacz ważne informacje w prezentacji szybko i sprawnie 
dzięki zasilanemu baterią laserowemu wskaźnikowi Nobo P1. 
Niewielki, lekki i prosty w użyciu czerwony wskaźnik laserowy 
mieści się w kieszeni i działa z odległości do 100 metrów, można 
więc go użyć w pomieszczeniu o każdej wielkości.

prezenter bezprzewodowy 
kensington expert z czerwonym 
laserem

Przejmij kontrolę nad prezentacją 
przy użyciu wskaźnika kensington 
Presenter expert z funkcją 
sterowania kursorem. 

•  zasięg bezprzewodowy do 50 m
•  wskaźnik laserowy (czerwony)
•  podświetlane przyciski
•  wwa tryby: tryb prezentera i tryb 

sterowania kursorem
•  uSB Plug & Play

prezenter bezprzewodowy 
kensington z czerwonym laserem

Prezenter pozwala na prowadzenie 
doskonałych prezentacji i zapewnia 
wygodną obsługę komputera 
przenośnego dzięki kilku 
rozwiązaniom.
 
•  czerwony wskaźnik laserowy 

umożliwia podkreślanie 
najważniejszych treści

•  zasięg bezprzewodowy do 20 m
•  uSB Plug & Play

pilot do prezentacji nobo p2

Wskaźnik z czerwonym 
laserem posiada funkcję 
przesuwania o stronę 
w górę i w dół oraz zasięg 
8 metrów dzięki 
odłączanemu odbiornikowi 
uSB. Wystarczy podłączyć 
odbiornik do komputera 
i gotowe.

•  pilot do prezentacji z funkcją 
przewijania slajdów 
i czerwonym laserem

•  technologia Plug&Play
•  odbiornik chowany w pilocie

wskaźnik nobo 4w1

Doskonały na spotkania i prezentacje wskaźnik laserowy 
4 w 1 posiada zasięg do 100 metrów oraz przydatne 
dodatkowe funkcje: można go używać jako rysik do ekranu 
dotykowego, długopis lub poręczną latarkę LeD.

•  waga 30 g
•  zasilany bateriami 3 x Lr41 ( w komplecie)
•  zasięg lasera >100 m
•  w komplecie z plastikowym etui
•  wygodny kształt długopisu z klipsem
•  aluminiowa obudowa

wskaźnik teleskopowy nobo 
z długopisem

•  teleskopowy wskaźnik (max. długość 
62 cm) z długopisem

wskaźnik teleskopowy  nobo gigant

•  rozkładany (max. 117cm) wskaźnik 
z pomarańczową końcówką

Stolik nobo Standard

Stolik do projektora lub rzutnika z dwoma rozkładanymi 
półkami, na których w trakcie prezentacji możesz umieścić 
swoje notatki. Istnieje możliwość regulacji wysokości 
środkowej półki. Stolik wyposażony jest w zintegrowaną 
osłonę do kabli.

•  regulacja wysokości w zakresie 55,5; 67,0; 78,5 lub 86,5 cm
•  maksymalne obciążenie półki - 30 kg, półek bocznych - 5 kg
•  podstawa na 4 kółkach (w tym 2 blokowane)
•  metalowa, solidna, elegancko prezentująca się konstrukcja
•  waga 15 kg

Szafka multimedialna nobo

kompaktowy stolik multimedialny zabezpiecza sprzęt do 
prezentacji w wytrzymałej szafce. Stolik został wyposażony 
w trzy półki z możliwością regulacji wysokości oraz wysuwaną 
półkę na projektor z możliwością regulacji kąta przechyłu. 
Łatwy do złożenia; zamykane stalowe przednie i tylne drzwi 
zabezpieczają sprzęt.

•  wyposażone w zamki, stalowe drzwiczki przednie i tylne, 
zapewniające maksymalne bezpieczeństwo

•  szafka ma pojedyncze drzwi od strony prezentującego oraz podwójne 
od strony publiczności - ułatwiają dostęp do kabli z tyłu sprzętu

•  zaprojektowane do użytku z sześciogniazdkową listwą rozdzielającą, 
pojedynczy kabel elektryczny wchodzący do szafki

•  mocowania kabli w górnej i bocznej części
•  podstawa na wytrzymałych kółkach (2 z blokadą)
•  waga 42 kg

kod produktu Acco

1900790

kod produktu Acco

1900791

kod produktu Acco

1902339

kod produktu Acco

1902388

kod produktu Acco

1902389

kod produktu Acco

34431151

kod produktu Acco

34438432

kod produktu Acco

1902262

kod produktu Acco

1900787

kod produktu Vidis

4pn013

kod produktu Vidis

4pn010

kod produktu Vidis

4pn014

kod produktu Vidis

4ena02

kod produktu Vidis

4pn010

kod produktu Vidis

4ena04

kod produktu Vidis

4ena05

kod produktu Vidis

4ena01

kod produktu Vidis

4pn027

Kod produktu 
Acco

k72425eu

Kod produktu 
Vidis

4ck193

Kod produktu 
Vidis

4ck042

Kod produktu 
Acco

33374eu

prezenter bezprzewodowy 
kensington expert z zielonym 
laserem

Przejmij kontrolę nad prezentacją 
przy użyciu wskaźnika kensington 
Presenter expert z funkcją 
sterowania kursorem. 

•  zasięg bezprzewodowy do 50 m
•  zielony laser jest 10X jaśniejszy 

niż czerwony laser, przez co lepiej 
sprawdzi się w jasnych połączeniach

•  podświetlane przyciski
•  dwa tryby: tryb prezentera i tryb 

sterowania kursorem
•  uSB Plug & Play
•  model k72427eu posiada wbudowaną 

pamięć 2gB do przechowywania 
prezentacji

WSKaźniKi
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tabliCe SUChOśCieralne nObO preStiGetabliCe SUChOśCieralne nObO preStiGe

tablice suchościeralne nobo prestige

Są białe i pozostaną białe!

trwała powierzchnia magnetyczna wraz z systemem 
akcesoriów connex™ usuwają wszelkie problemy kojarzone 
z użytkowaniem tablicy oraz tworzą kompleksowe rozwiązanie 
do zastosowania przy każdym projekcie.

•  dożywotnia gwarancja na powierzchnię* 
•  prosty montaż 
•  półka na akcesoria na całej długości tablicy 
•  kompatybilne z akcesoriami Prestige connex®

opis produktu znajduje się na stronie 26.
opis produktu 
znajduje się
na stronie 29.

organizacja

Zintegrowany system akcesoriów sprawia, że wszystkie narzędzia zawsze będą pod ręką. 
Duży pojemnik na akcesoria, pusty lub w komplecie z butelką płynu do czyszczenia tablic 
i ściereczką z mikrofibry, można łatwo zamocować do ramy tablicy na dowolnej wysokości 
po prawej lub lewej stronie. 

perSonalizacja

Narzędzie do segmentacji 
powierzchni tablicy 
umożliwia łatwe rysowanie 
linii. Wystarczy przyłożyć 
marker do rowku w linijce, 
aby płynnie narysować linie, 
tabele, itd.

pielęgnacja

Łatwe w czyszczeniu dzięki poręcznym akcesoriom. Dwustronna gąbka nie tylko doskonale 
czyści tablicę, ale też oferuje dwie wielkości. Natomiast pudełko z opakowaniem 
nawilżanych chusteczek w środku sprawia, że będą one zawsze pod ręką, co ułatwia 
utrzymanie tablicy w czystości.

rozbudowa

Pomysłowo zaprojektowane haczyki i ramię na bloki do flipchartów 
pozwalają zawiesić blok na tablicy Prestige® lub tuż obok niej. Inna 
możliwość to dołączana listwa korkowa, która umożliwia przypinanie 
dokumentów czy zdjęć nad powierzchnią tablicy. 

organizacja
kod 

produktu 
Vidis

kod 
produktu 

acco

Prestige uchwyt na akcesoria 4tna38 1903822

Prestige organizer na płyn czyszczący 4tna39 1903823

Prestige kieszeń na markery 4tna40 1903824

perSonalizacja
kod 

produktu 
Vidis

kod 
produktu 

acco

Prestige linijka 900 mm 4tna46 1903830

Prestige linijka 1200 mm 4tna47 1903831

Prestige linijka 1800 mm 4tna48 1903904

pielęgnacja
kod 

produktu 
Vidis

kod 
produktu 

acco

Prestige gąbka 2 w 1 4tna35 1903820

Prestige gąbka 2 w 1 - wkłady małe 4tna36 1903821

Prestige gąbka 2 w 1 - wkłady duże 4tna37 1903856

Prestige pojemnik z chusteczkami 4tna44 1903828

Prestige chusteczki do pojemnika 4tna45 1903829

rozbudowa
kod 

produktu 
Vidis

kod 
produktu 

acco

Prestige haki do bloków do flipchartów 4tna41 1903825

Prestige listwa korkowa 900 mm 4tna42 1903826

Prestige listwa korkowa 1200 mm 4tna43 1903827

Prestige ramię do wieszania bloków do 
flipchartów

4tna49 1903832

Kod produktu 
Vidis

Kod produktu 
Acco

Powierzchnia

4tNS88 1902665 90 x 60 cm, lakierowana

4tNS89 1902666 120 x 90 cm, lakierowana

4tNS90 1902667 180 x 120 cm, lakierowana

4tNS91 1902674 90 x 60 cm, porcelanowa

4tNS92 1902675 120 x 90 cm, porcelanowa

4tNS93 1902676 180 x 120 cm, porcelanowa

4tNS95 1903935
90 x 60 cm, lakierowana, 

czarna rama

4tNS96 1903936
120 x 90 cm, lakierowana, 

czarna rama

4tNS97 1903937
180 x 120 cm, lakierowana, 

czarna rama

4tNS98 1903938
90 x 60 cm, porcelanowa, 

czarna rama

4tNS99 1903939
120 x 90 cm, porcelanowa, 

czarna rama

4tNS100 1903940
180 x 120 cm, porcelanowa, 

czarna rama

* Dotyczy tablic z powierzchnią porcelanową; powierzchnia ze stali lakierowanej 
objęta jest gwarancją na 25 lat
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tabliCe SUChOśCieralne

tablice KorKowe

tablice szKlane nobo diaMond

tablice suchościeralne nobo classic

Najwyższej jakości magnetyczna powierzchnia lakierowana 
lub porcelanowa, zamknięta w eleganckiej i wytrzymałej 
ramie sprawia, że tablice z serii classic są doskonałym 
rozwiązaniem do każdego biura. Wraz z tablicą w zestawie 
znajduje się wygodna półka na pisaki oraz zestaw do łatwego 
montażu tablicy na ścianie.

tablice 3-częściowe nobo tryptyk

Znana z klas lekcyjnych koncepcja składanej tablicy 
w nowoczesnej formie. Dzięki składanym skrzydłom tablica 
oferuje od 3 do 5 magnetycznych, porcelanowych powierzchni 
suchościeralnych, z których część może zostać zasłonięta. 
Aluminiowa rama z wygodną półką na akcesoria oraz 25 letnia 
gwarancja na powierzchnię czynią z niej idealne rozwiązanie dla 
klas lekcyjnych i sal szkoleniowych.

tablice korkowe nobo classic

Seria korkowych tablic informacyjnych classic 
wyróżnia się wzornictwem, solidną aluminiową ramą 
oraz ukrytymi uchwytami ściennymi, dzięki czemu 
stanowi idealne rozwiązanie dla biur i pomieszczeń 
rekreacyjnych.

•  wysoka jakość powierzchni korkowej
•  sztywna, odporna na odkształcenia powierzchnia
•  samoczynne zanikanie otworów po pinezkach
•  możliwość regulacji w pionie i poziomie

tablice szklane nobo diamond

trzy razy łatwiejsze do wyczyszczenia! 

magnetyczne tablice szklane Nobo Diamond stanowią nowoczesną 
alternatywę dla tradycyjnych tablic suchościeralnych. Nieporowata 
powierzchnia z bezpiecznego, nietłukącego się szkła jest łatwa do 
czyszczenia i nie pozostają na niej ślady wcześniejszych napisów.

•  dostępne w 6 rozmiarach i w 4 kolorach 
•  w komplecie z zestawem montażowym, dwoma magnesami rare earth oraz 

markerem 
•  rozmiary od 60x45 cm wzwyż dostępną są również z poręczną tacką 

aluminiową na markery
•  25 lat gwarancji na powierzchnię

magnetyczna gąbka nobo diamond

•  magnetyczna gąbka do użycia na tablicach 
szklanych lub tradycyjnych tablicach 
suchościeralnych

•  lekka budowa, możliwość wyprania

markery nobo do tablic szklanych 

•  do użycia na tablicach szklanych oraz 
tradycyjnach tablicach suchościeralnych

•  opakowanie zawiera markery w kolorach: 
zielonym, białym, niebieskim oraz 
pomarańczowym

•  końcówka 3 mm 

magnesy do tablic szklanych nobo 
rare earth

•  do użycia na tablicach szklanych
•  magnes utrzyma ok. 6 kartek papieru
•  opakowanie zawiera 10 magnesów

kod produktu Vidis kod produktu Acco rozmiar

4tNS70 41138302 120 x 90 cm

4tNS71 41138303 150 x 120 cm

kod produktu Vidis kod produktu Acco rozmiar

4tNe11 1900918
 60 x 45 cm, 

korkowa

4tNe12 1900919
90 x 60 cm, 

korkowa

4tNe13 1900920
120 x 90 cm, 

korkowa

4tNe14 1900922
 180 x 90 cm, 

korkowa

Kod produktu 
Vidis

Kod produktu 
Acco

tablica

4tND25 1903956 tablica szklana Nobo Diamond 
30x30, biała

4tND18 1903950 tablica szklana Nobo Diamond 
30x30, czarna

4tND19 1903954 tablica szklana Nobo Diamond 
30x30, czerwona

4tND20 1903952 tablica szklana Nobo Diamond 
30x30, niebieska

4tND21 1903957 tablica szklana Nobo Diamond 
45x45, biała

4tND22 1903951 tablica szklana Nobo Diamond 
45x45, czarna

4tND23 1903955 tablica szklana Nobo Diamond 
45x45, czerwona

4tND24 1903953 tablica szklana Nobo Diamond 
45x45, niebieska

4tND02 1903834 tablica szklana Nobo Diamond 
60x45, biała

4tND03 1903838 tablica szklana Nobo Diamond 
60x45, czarna

4tND01 1903842 tablica szklana Nobo Diamond 
60x45, czerwona

4tND04 1903846 tablica szklana Nobo Diamond 
60x45, niebieska

4tND05 1903835 tablica szklana Nobo Diamond 
90x60, biała

4tND06 1903839 tablica szklana Nobo Diamond 
90x60, czarna

4tND07 1903843 tablica szklana Nobo Diamond 
90x60, czerwona

4tND08 1903847 tablica szklana Nobo Diamond 
90x60, niebieska

4tND09 1903836 tablica szklana Nobo Diamond 
120x90, biała

4tND10 1903840 tablica szklana Nobo Diamond 
120x90, czarna

4tND11 1903844 tablica szklana Nobo Diamond 
120x90, czerwona

4tND12 1903848 tablica szklana Nobo Diamond 
120x90, niebieska

4tND13 1903837 tablica szklana Nobo Diamond 
180x120, biała

4tND14 1903841 tablica szklana Nobo Diamond 
180x120, czarna

4tND15 1903845 tablica szklana Nobo Diamond 
180x120, czerwona

4tND16 1903849 tablica szklana Nobo Diamond 
180x120, niebieska

kod produktu Vidis kod produktu Acco Powierzchnia

4tNS82 1903888e 60 x 45 cm, lakierowana

4tNS83 1903889e 90 x 60 cm, lakierowana

4tNS84 1903890e 120 x 90 cm, lakierowana

4tNS85 1903901e 150 x 100 cm, lakierowana

4tNS86 1903902e 180 x 90 cm, lakierowana

4tNS87 1903891e 180 x 120 cm, lakierowana

4tNS16 1902649 210 x 120 cm, lakierowana

4tNS28 1902689 120 x 90 cm, porcelanowa

4tNS17 1902691 150 x 100 cm, porcelanowa

4tNS29 1902690 180 x 90 cm, porcelanowa

4tNS18 1902692 180 x 120 cm, porcelanowa

4tNS19 1902693 240 x 120 cm, porcelanowa

produkt kod produktu Vidis kod produktu Acco

magnetyczna gąbka Nobo Diamond 4tna68  1904100  

markery Nobo do tablic szklanych 
(4 szt.)

4tna56 1903906  

magnesy do tablic szklanych Nobo 
rare earth (10 szt.)

4tna57  1903854   
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tabliczKi osobistetablice obrotowe

Szklana tablica obrotowa nobo diamond

trzy razy łatwiejsze do wyczyszczenia! 

mobilna tablica szklana Nobo Diamond to elegancka i nowoczesna 
alternatywa do biur czy sal wykładowych, szczególnie kiedy 
przestrzeń ścienna jest ograniczona. Posiada obszerną, obustronną 
powierzchnię, która obraca się o 360 stopni. Nieporowata 
powierzchnia z bezpiecznego, nietłukącego się szkła jest łatwa do 
czyszczenia i nie pozostają na niej ślady wcześniejszych napisów.

•  powierzchnia użytkowa: 120x90 cm
•  stabilna podstawa na czterech blokowanych kółkach
•  w komplecie dwa magnesy rare earth, aluminiowa tacka na 

markery oraz dwa ruchome haczyki na bloki
•  10 lat gwarancji na powierzchnię

tablica obrotowa nobo prestige

magnetyczna, mobilna tablica suchościeralna Nobo Prestige® to 
elegancka i nowoczesna alternatywa do biur czy sal wykładowych. 
tablica posiada obszerną, obustronną powierzchnię, która obraca się 
o 360 stopni.

•  powierzchnia użytkowa: 120x90 cm
•  stylowa czarna rama
•  blokowane kółka
•  kompatybilna z wybranymi akcesoriami Prestige connex 
•  tacka na akcesoria w zestawie

tablice obrotowe nobo

obrotowa tablica Nobo to doskonałe narzędzie sprawdzające 
się w każdej nowoczesnej klasie czy sali wykładowej. Podstawa 
wyposażona w kółka zapewnia łatwość przemieszczania, a półka na 
całej szerokości tablicy pozwala utrzymać porządek oraz ułatwia 
dostęp do wszystkich potrzebnych akcesoriów.

•  do wyboru tablica z magnetyczną powierzchnią porcelanową lub 
ze stali lakierowanej

•  powierzchnia użytkowa: 150x120 cm
•  podstawa na stalowej konstrukcji z 4 kółkami
•  wygodna półka na całej szerokości tablicy

magnetyczne tabliczki 
suchościeralne rexel

• 36x36 cm
• w komplecie marker, 

2 magnesy i zestaw 
montażowy

• doskonale nadaje się 
do tworzenia ekspozycji 
modułowych

tabliczki mieszane rexel

• 36x36 cm
• skorzystaj z odblaskowego 

markera, aby zapisać 
przypomnienia lub 
z pinezek, by przypiąć 
ogłoszenia

• w komplecie cienki marker 
odblaskowy, 2 magnesy 
i zestaw montażowy

tabliczki rexel Vintage

• 15x25 cm
• magnetyczna powierzchnia 

suchościeralna
• z przywieszką
• w komplecie z czarnym 

markerem reWritable

planery tygodniowe rexel 
joy

• 14x36 cm
• kolorowy planer 

tygodniowy nadrukowany 
jest na suchościeralnej 
powierzchni magnetycznej

• w komplecie zestaw 
montażowy, czarny marker 
magnetyczny reWritable 
oraz dwa magnesy

magnetyczne pojemniki na 
akcesoria rexel

• 7,5x10 cm
• magnetyczny pojemnik 

na akcesoria pozwala 
utrzymać porządek 
w miejscu pracy

• mocowany do dowolnej 
metalowej lub 
magnetycznej powierzchni 

• suchościeralna 
powierzchnia przednia

magnetyczne tablice 
suchościeralne rexel

• dostępne w wersji 
z czarną szeroką ramą 
lub ramą z korka

• w komplecie czarny 
marker magnetyczny, 
2 magnesy i zestaw 
montażowy

korkowa tablica rexel w czarnej ramie

• do trwałej powierzchni można pinezkami 
przypinać dokumenty i zdjęcia

• w komplecie zestaw montażowy

magnetyczny planer tygodniowy rexel 
z korkową ramą
• korkowa rama umożliwia przypięcie 

przypomnień czy zdjęć
• w komplecie czarny marker magnetyczny 

reWritable, 2 magnesy i zestaw 
montażowy

magnetyczne tabliczki suchościeralne rexel

• 36x36 cm
• do wyboru biała tabliczka w stylu notatnika w linie oraz tradycyjna czarna i biała tabliczka 
• w komplecie marker, 2 magnesy i zestaw montażowy
• doskonale nadaje się do tworzenia ekspozycji modułowych

Kolor
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

różowy 4tnS74 1903803

niebieski 4tnS94 1903873

Wymiary (cm)
Kod produktu 

Vidis
Kod produktu 

Acco

43x58,5 4tnS109 1903922

Wymiary (cm)
Kod produktu 

Vidis
Kod produktu 

Acco

14x36 4tnS112 1903976

Kolor
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

różowy 4tnS101 1903894 

niebieski 4tnS102 1903895 

Kolor
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

różowy 4tnS103 1903978  

niebieski 4tnS104 1904049  

Wymiary (cm) kod produktu Vidis kod produktu Acco

43x58 4tnS110 1903975  

43x58,5 4tnS111 1903785  

Kolor
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

różowy 4tnS105 1903977  

niebieski 4tnS106 1904047  

Kolor
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

różowy 4tnS107 1903910  

niebieski 4tnS108 1903909  

Kolor
Kod produktu 

Vidis
Kod produktu 

Acco

biały w linie 4tnS113 2104174

biały 4tnS73 1903802

czarny 4tnS76 1903774

Working for you

kod produktu Acco

1903943  

kod produktu Acco

1903941

kod produktu Vidis

4tNo09 

kod produktu Vidis

4tNo08 

kod produktu Vidis kod produktu Acco powierzchnia

4tNo02 1901031
150x120 cm, 
lakierowana, 
magnetyczna  

4tNo05 1901035
150x120 cm, 
porcelanowa, 
magnetyczna  
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flipchartywybierz odpowiedni flipchart

model diamond prestige
piranha 
mobile

piranha Shark
barracuda 

mobile
barracuda 

magnetyczna
barracuda 

niemagnetyczna

cecHy I ZALety

Powierzchnia 
suchościeralna        

Powierzchnia 
magnetyczna       

Składany statyw  

Powierzchnia 
szklana 

mobilność    

kompatybilność 
z akcesoriami 

connex


magnesy   

Boczne ramiona   

Półka na 
markery    

Linijka  

flipchart nobo Shark

Shark to inteligentny flipchart z dwoma wysuwanymi ramionami 
do dodatkowych arkuszy papieru oraz suchościeralną powierzchnią 
magnetyczną. Posiada szeroką półkę na markery, podnoszony zacisk 
do papieru oraz regulowane haczyki umożliwiające dopasowanie 
do różnych rozmiarów bloków. trójnożny statyw o regulowanej 
wysokości można złożyć do przechowywania lub transportu.

•  dodatkowe ramiona umożliwiają prezentację do trzech arkuszy 
jednocześnie

•  powierzchnia magnetyczna suchościeralna
•  szeroka półka na markery z klipsami zabezpieczającymi markery 

przed spadaniem
•  regulowana wysokość

mobilny flipchart szklany nobo diamond

trzy razy łatwiejszy do wyczyszczenia! 

mobilny flipchart szklany Nobo Diamond to elegancka 
i nowoczesna alternatywa do biur. Suchościeralna powierzchnia 
szklana jest gładka i łatwa w czyszczeniu, a powierzchnia 
magnetyczna umożliwia przyczepianie dokumentów lub zdjęć przy 
pomocy magnesów rare earth.

•  bezpieczne szkło hartowane o grubości 4 mm
•  wytrzymała konstrukcja z metalową półką na markery
•  mobilna podstawa z 5 blokowanymi kółkami
•  2 przesuwane haczyki do bloków
•  w komplecie 2 magnesy Nobo rare earth
•  wymiary powierzchni użytkowej - 70x100 cm
•  5 lat gwarancji

flipcharty barracuda

Flipchart Barracuda jest funkcjonalny i elegancki. Dostępny w wersji 
stacjonarnej i mobilnej. obydwa modele posiadają poręczną półkę na 
markery i akcesoria. Przegubowy zacisk do papieru ułatwia wymianę 
bloków, a regulowane haczyki umożliwiają dopasowanie do różnych 
rozmiarów kartek. Flipchart Barracuda można używać bez papieru - 
jako tablicę suchościeralną.

•  poręczna szeroka półka na markery i inne akcesoria
•  regulowana wysokość

flipcharty nobo piranha

Flipchart Piranha to idealny wybór do profesjonalnych prezentacji. 
Dostępny jest w wersji mobilnej i stacjonarnej; obydwa modele mają 
wysuwane ramiona do dodatkowych arkuszy papieru i zdejmowaną 
linijkę, dzięki której pismo i podkreślenia będą zawsze równe. 
Flipchart Piranha posiada  też powierzchnię suchościeralną, składaną 
półkę na markery, podnoszony zacisk do bloku i regulowane haczyki 
umożliwiające dopasowanie do różnych rozmiarów bloków.

•  powierzchnia magnetyczna suchościeralna
•  rozkładana półka na markery i inne akcesoria
•  regulowana wysokość

mobilny flipchart nobo prestige

mobilny flipchart magnetyczny Prestige to elegancka i nowoczesna 
propozycja dla biur. Z pomocą akcesoriów connex™ (do nabycia 
osobno, str. 22) flipchart można dostosować do własnych potrzeb. 
mobilny flipchart Prestige z regulowaną wysokością wyposażony 
jest w wytrzymałe kółka, które można zablokować dla zapewnienia 
stabilności.

•  powierzchnia ze stali lakierowanej
•  przesuwane haczyki pozwalają na zawieszenie dowolnej wielkości 

bloku
•  podstawa na 5 kółkach z możliwością blokady
•  10 lat gwarancji

bloki do flipchartów

rodzaj bloku ilość kartek / ilość sztuk kod produktu Vidis

gładki 40 / 5 4tNA01

w kratkę 20 / 5 4tNA02

model powierzchnia
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

Barracuda niemagnetyczna 4tNF13 1903908e

Barracuda magnetyczna 4tNF10 1903907e

Barracuda mobile magnetyczna 4tNF12 1903906e

model powierzchnia
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

Piranha magnetyczna 4tNF04 1901919

Piranha mobile magnetyczna 4tNF05 1901920

barracuda

barracuda 
mobile

piranha

piranha 
mobile

kod produktu Acco

1903949 

kod produktu Acco

1903948 

kod produktu Acco

1903909e 

kod produktu Vidis

4tNF15

kod produktu Vidis

4tNF14

kod produktu Vidis

4tNF11
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WybierZ ODpOWieDnią GablOtę

gabloty

aKCeSOria DO tabliC SUChOśCieralnyCh

markery nobo liquid ink

•  doskonałe do 
wszelkich powierzchni 
suchościeralnych 
papierowych oraz folii

•  wbudowana miarka 
pokazująca zużycie tuszu

•  dostępne w kilku 
zestawach

markery nobo glide

•  doskonałe do wszelkich powierzchni suchościeralnych oraz 
papierowych

•  końcówka 3 mm
•  dostępne w 4 kolorach

zestaw startowy nobo

Zestaw startowy do białych tablic Nobo zawiera wszystko to, co 
niezbędne do korzystania z tablicy i utrzymania jej w świetnym 
stanie. W zestawie: 4 markery suchościeralne, gąbka i pianka do 
czyszczenia tablic.

uchwyt na markery nobo

•  wbudowany magnes umożliwiający umieszczenie na tablicy 
magnetycznej

•  średnica otworów 20 mm
•  mieści 4 markery

gabloty zewnętrzne nobo

•  wodoodporne – dzięki specjalnej uszczelce
•  drzwi wahadłowe
•  zamykane na klucz
•  rama z oksydowanego aluminium
•  ochronna szyba o grubości 4 mm
•  blokada drzwiczek zapobiega rysowaniu ściany
•  różne rodzaje powierzchni
•  wkręty do montażu w komplecie

gąbka magnetyczna 
nobo

•  łatwa w użyciu 
gąbka do tablic 
suchościeralnych 
z wymiennymi, 
filcowymi wkładami

•  obudowa pozwala na 
zamocowanie gąbki 
do powierzchni tablicy 
magnetycznej, co 
sprawia, że jest ona 
zawsze pod ręką

płyn czyszczący 
nobo everyday 
250ml

•  płyn poprawia 
wygląd 
i przedłuża okres 
eksploatacji 
tablic 
suchościeralnych

•  do codziennego 
usuwania lekkich 
zabrudzeń, 
takich jak tusz 
markerów, 
tłuszcz, kurz

•  działanie 
antystatyczne 
dłużej utrzymuje 
tablicę 
w czystości

kolor ilość
kod 

produktu 
Vidis

kod 
produktu 

acco

czarny 12 szt. 4tna03 1901073

mix kolorów 6 szt. 4tna04 1901077

produkt
kod produktu 

Vidis
kod produktu 

acco

 gąbka magnetyczna 4tna08 34533421

Wkłady wymienne do 
gąbki magnetycznej, 

10 szt. 
4tna09 34534497

miejsce przeznaczenia
•  zewnętrzna (wodoodporna)
•  wewnętrzna

dostępna powierzchnia
•  drzwi wahadłowe
•  drzwi przesuwne (np. do wąskich korytarzy)

rodzaj powierzchni
•  suchościeralna
•  korkowa

powierzchnia ekspozycji
Powierzchnia ekspozycji wpływa proporcjonalnie na wymiar gabloty.
Poniżej przedstawiamy powierzchnię ekspozycji mierzoną w formatach A4.

wymiar
zewnętrzny (mm)

rozmiar rodzaj powierzchni
kod produktu 

Vidis
kod produktu 

acco

692 x 752 6 x A4 suchościeralna 4rn012 1902578

692 x 972 8 x A4 suchościeralna 4rn014 1902579

1.000 x 752 9 x A4 suchościeralna 4rn015 1902580

1.000 x 972 12 x A4 suchościeralna 4rn025 1902581

wymiar
zewnętrzny (mm)

rozmiar
rodzaj 

powierzchni

kod 
produktu 

Vidis

kod 
produktu 

acco

692 x 752 6 x A4 korkowa 4rn003 1902562

692 x 972 8 x A4 korkowa 4rn005 1902563

1.000 x 752 9 x A4 korkowa 4rn007 1902564

wymiar
zewnętrzny (mm)

rozmiar
rodzaj 

powierzchni

kod 
produktu 

Vidis

kod 
produktu 

acco

692 x 752 6 x A4 suchościeralna 4rn004 1902558

692 x 972 8 x A4 suchościeralna 4rn006 1902559

1.000 x 752 9 x A4 suchościeralna 4rn008 1902560

gabloty wewnętrzne nobo

•  gabloty zamykane na klucz (2 szt. w komplecie)
•  rama z oksydowanego aluminium
•  różne rodzaje powierzchni
•  ochronna szyba o grubości 4 mm
•  drzwi wahadłowe
•  blokada drzwiczek zapobiega rysowaniu ściany
•  bezpieczny system montażu bez wiercenia w gablocie
•  w zestawie wkręty montażowe

płyn czyszczący 
nobo renovator 
250ml

•  wyjątkowy 
system 
czyszczący Nobo 
poprawia wygląd 
i przedłuża okres 
eksploatacji 
tablic 
suchościeralnych

•  używany raz 
w miesiącu 
zapewnia 
doskonałą 
ochronę tablicy

kod produktu Acco

1902096 

kod produktu Acco

8018500 

kod produktu Acco

1903798 

kod produktu Acco

1901436
kod produktu Acco

1901435 

kod produktu Vidis

4tna07

kod produktu Vidis

4tna19

kod produktu Vidis

4tna32 

kod produktu Vidis

4tna14
kod produktu Vidis

4tna13 
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komunikacja wizualna komunikacja wizualna

planerysysteMy prezentacji

Stojaki nobo na plakaty

Stojak prezentacyjny o klasycznym kształcie, dzięki któremu 
twoja informacja z pewnością dotrze do odbiorcy. Szeroki 
wybór rozmiarów zapewnia elastyczność i różnorodność 
zastosowań.

•  zmiana informacji wymaga jedynie uniesienia krawędzi
•  jednoczesna ekspozycja dwóch plakatów
•  łatwy dostęp do ekspozycji
•  aluminiowa rama
•  duża odporność na wilgoć – możliwość stosowania na zewnątrz

planery nobo performance plus

Nowoczesne wykończenie, miejsce na akcesoria, wyświetlacz daty 
i godziny to duże atuty magnetycznych planerów Performance 
Plus. magnetyczna powierzchnia suchościeralna ułatwia 
wprowadzanie zmian i aktualizację danych.

•  powierzchnia suchościeralna z drukowanym schematem planowania 
w 5 różnych formatach

•  wygodna prezentacja daty i godziny
•  suchościeralna powierzchnia w bocznej części, przystosowana do 

wykonywania notatek
•  zintegrowana gąbka magnetyczna ułatwia poprawianie informacji
•  otwierany pojemnik umożliwiający przechowywanie markerów 

i akcesoriów
•  elegancka, malowana konstrukcja ze stali nierdzewnej
•  lekka, stalowa konstrukcja ułatwiająca montaż
•  dostarczany z markerem suchościeralnym i magnetycznym zestawem do 

tworzenia harmonogramów

karteczki nobo t-card

kontrola nad projektami staje się łatwiejsza dzięki karteczkom 
Nobo t-card. mogą służyć do zapisywania ogólnych lub bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących realizowanych projektów. 
Pozwalają na oznakowanie zespołów, projektów i zasobów, dając 
przy tym obraz całej sytuacji już na pierwszy rzut oka. Dostępne 
w różnych kolorach i rozmiarach.

planery nobo t-card

odkryj, w jak dużym stopniu odpowiednie planowanie, przy 
wykorzystaniu właściwych narzędzi, może poprawić wydajność 
twoich pracowników. Dobre planowanie to połowa sukcesu. 
Wygodny planer t-card umożliwi organizację pracy i elastyczność 
w nanoszeniu zmian. Dostępny w kilku wariantach, z możliwością 
dokupienia dodatkowych karteczek.

•  możliwość personalizacji planera
•  kilka wariantów łatwych do dopasowania pod konkretne potrzeby
•  komplet kolorowych karteczek w zestawie
•  dostarczany z markerem suchościeralnym i magnetycznym zestawem do 

tworzenia harmonogramów

zestawy nobo pivodex

•  idealne do prezentacji numerów telefonów, cen, procedur itp.
•  kolorowe ramki w pastelowych kolorach
•  złożone z 10 ramek
•  format A4

Stojaki nobo z ramą clip

•  zmiana informacji wymaga jedynie uniesienia krawędzi
•  lekka i jednocześnie stabilna konstrukcja
•  łatwy dostęp do ekspozycji
•  aluminiowa rama
•  duża odporność na wilgoć – możliwość stosowania na zewnątrz

ramy ścienne nobo 
clip

•  zmiana informacji 
wymaga jedynie 
uniesienia krawędzi

•  łatwy dostęp do 
ekspozycji – bez potrzeby 
ściągania ramy ze ściany

•  aluminiowa rama
•  duża odporność na 

wilgoć – możliwość 
stosowania na zewnątrz

•  możliwość powieszenia 
w pionie lub poziomie

rozmiar kod produktu Vidis kod produktu acco

A0 4rn043 1902208

70x100 cm 4rn044 1902209

50x70 cm 4rn045 1902210

A1 4rn046 1902211

A2 4rn047 1902212

A3 4rn048 1902213

A4 4rn049 1902214

produkt kod produktu Vidis kod produktu acco

karteczki t-card, rozmiar 2 
- 60 mm, białe, 100 szt.   

4tnp14 2002002

karteczki t-card, rozmiar 2 
- 60 mm, jasnoniebieskie, 

100 szt.   
4tnp15 2002006

 karteczki t-card, rozmiar 2 
- 60 mm, żółte, 100 szt.

4tnp16 2002004

 karteczki t-card, rozmiar 2 
- 60 mm, różowe, 100 szt. 

4tnp17 2002008

karteczki t-card, rozmiar 2 
- 60 mm, zielone, 100 szt. 

4tnp18 2002005

rozmiar kod produktu Vidis kod produktu acco

A0 4rn050 1902204

70 x 100 cm 4rn051 1902205

A1 4rn052 1902206

A2 4rn053 1902207

produkt kod produktu Vidis kod produktu acco

 Planer Performance Plus 
tygodniowy

4tnp04  1902236 

Planer Performance Plus 
miesięczny

4tnp05  1902237 

Planer Performance Plus 
roczny

4tnp06  1902234 

produkt
kod produktu 

Vidis
kod produktu 

acco

Zestaw Pivodex na biurko  4rn040 1900079

 Zestaw Pivodex ścienny  4rn041 1900078

rozmiar kod produktu Vidis kod produktu acco

A4 4rn060 1902383

A3 4rn061 1902384

produkt kod produktu Vidis kod produktu acco

Planer t-card roczny 4tnp10  32938864  

Planer t-card office (tygodniowy) 4tnp11  2911080  

Planer t-card 54 linie (roczny) 4tnp09    2911200  
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nOżyCZKi X3signMaKer

nożyczki rexel X3 tytanowe

•  zakrzywione ostrze zapewnia 3X więcej mocy cięcia
•  super wytrzymałe ostrza tytanowe zostały testowane na ponad 

500,000 cięć 
•  bezpieczeństwo użytkowania dzięki zaokrąglonym końcom
•  dla użytkowników prawo- i leworęcznych
•  nakładka do przechowywania i zabezpieczenia ostrza
•  dożywotnia gwarancja

nożyczki rexel X3 ze stali nierdzewnej

•  zakrzywione ostrze zapewnia 3X więcej mocy cięcia
•  bezpieczeństwo użytkowania dzięki zaokrąglonym końcom
•  dla użytkowników prawo- i leworęcznych
•  10 lat gwarancji

nożyczki rexel X3 nieklejące

•  zakrzywione ostrze zapewnia 3X więcej mocy cięcia
•  ostrza ze stali nierdzewnej z powłoką zapobiegającą przyklejaniu się 

taśm klejących, itp.
•  bezpieczeństwo użytkowania dzięki zaokrąglonym końcom
•  dla użytkowników prawo- i leworęcznych
•  25 lat gwarancji

Working for you Working for you

ostrza
stal 

nierdzewna
nieklejące  tytanowe 

długość ostrzy 18 18 18

gwarancja 10 lat 25 lat dożywotnia

patentowana 
technologia 
zakrzywionych ostrzy

•  •  •  

wygodny uchwyt • •  •  

redukcja wysiłku •  •  • 

zaokrąglona końcówka • •   • 

dla użytkowników 
prawo- i leworęcznych

• •  • 

nieklejące •  •  

z łatwością tnie taśmę 
klejącą

•   • 

nakładka ochronna • 

testowane na cięcię do 
33 km materiałów

• 

www.rexeleurope.com/signmaker

Zgrzej i wykończ swoje oznaczenieWybierz okładkęPobierz wybrany znak

Stwórz dowolne oznaczenie, w dowolnym czasie...

Danger: electricity

Danger: electricity

D
an
g
er
: e
le
ct
ri
ci
ty

D
ang

er: electricity

Danger: electricity

Danger: electricity

Danger: electricity

Danger: electricity

Signmaker i zestaw startowy   
Stwórz dowolne oznaczenie, w dowolnym czasie!
• szybka i prosta obsługa 
• wbudowany trymer przycina i zapewnia idealne wykończenie oznaczeń
• w komplecie z zestawem 

startowym:
1 x okładka A4 z połyskiem 
1 x okładka A4 matowa
1 x okładka A4 wisząca
1 x okładka A5 samoprzylepna

Standardowa okładka matowa a4  
•  Signmaker zgrzeje wybraną grafikę z okładką, aby 

szybko stworzyć np. znak
• matowa okładka redukuje odbijanie światła, aby 

oznaczenia były bardziej czytelne
• pobierz szablony do szybkiego tworzenia własnych 

oznaczeń ze strony 
www.rexeleurope.com/signmaker

• w opakowaniu 10 sztuk
Danger: electricity

okładka samoprzylepna a4/a5   
• Signmaker zgrzeje wybraną grafikę z okładką, aby 

szybko stworzyć np. znak
• samoprzylepna folia przykleja się do większości 

powierzchni, łącznie ze szkłem, metalem i tekturą 
• wykończenie z połyskiem podkreśla kolory
• pobierz szablony do szybkiego tworzenia własnych 

oznaczeń ze strony 
www.rexeleurope.com/signmaker

• w opakowaniu 10 sztuk

Standardowa okładka z połyskiem a3/a4
• Signmaker zgrzeje wybraną grafikę z okładką, aby 

szybko stworzyć np. znak
• wykończenie z połyskiem pogłębia kolory, 

zapewniając lepszą widoczność znaku
• pobierz szablony do szybkiego tworzenia własnych 

oznaczeń ze strony 
www.rexeleurope.com/signmaker

• w opakowaniu 10 sztuk

okładka a4 chroniąca przed promieniami uV   
• Signmaker zgrzeje wybraną grafikę z okładką, aby 

szybko stworzyć np. znak
• redukucja wpływu promieni uV dla zachowania 

kolorów znaku
• wodoodporne wykończenie chroni przed 

czynnikami atmosferycznymi
• wykończenie z połyskiem podkreśla kolory
• pobierz szablony do szybkiego tworzenia własnych 

oznaczeń ze strony 
www.rexeleurope.com/signmaker

• w opakowaniu 10 sztuk

okładka wisząca a4  
• Signmaker zgrzeje wybraną grafikę z okładką, aby 

szybko stworzyć np. znak
• wystarczy przeciągnąć sznurek przez dziurki 

i zawiesić oznaczenie w wybranym miejscu
• pobierz szablony do szybkiego tworzenia własnych 

oznaczeń ze strony 
www.rexeleurope.com/signmaker

• w opakowaniu 10 sztuk

Pobierz dowolny znak i dopasuj go do swoich potrzeb... wejdź na www.rexeleurope.com/signmaker

tecHNoLogIA ZAKrZyWIoNycH oStrZy

tecHNoLogIA ZAKrZyWIoNycH oStrZy

tecHNoLogIA ZAKrZyWIoNycH oStrZy

produkt kod produktu Vidis kod produktu acco

Signmaker zestaw startowy 4Bg393 2104152eu

produkt kod produktu Vidis kod produktu acco

okładka A4 chroniąca przed 
promieniami uV

4bg394 2104248

 okładka samoprzylepna A4 4bg395 2104249

okładka samoprzylepna A5 4bg396 2104250

Standardowa okładka 
z połyskiem A4

4bg397 2104251

 Standardowa okładka 
matowa A4

4bg398 2104252

okładka wisząca A4 4bg399 2104253

 Standardowa okładka 
z połyskiem A3

4bg400 2104254 

produkt kod produktu Vidis kod produktu acco

Nożyczki rexel X3 
tytanowe, brązowe ostrza

4ar200 2104245

Nożyczki rexel X3 
tytanowe, tęczowe ostrza

4ar201 2104246

Nożyczki rexel X3 
nieklejące, czerwono-

czarne
4ar202 2104243

Nożyczki rexel X3 
nieklejące, biało-szare

4ar203 2104244  

produkt kod produktu Vidis kod produktu acco

Nożyczki rexel X3 ze stali 
nierdzewnej, różowe

4ar204 2104238

Nożyczki rexel X3 ze stali 
nierdzewnej, niebieskie

4ar205 2104239

Nożyczki rexel X3 ze stali 
nierdzewnej, żółte

4ar206 2104240

Nożyczki rexel X3 
ze stali nierdzewnej, 

pomarańczowe 
4ar207 2104241  

Nożyczki rexel X3 ze stali 
nierdzewnej, zielone

4ar208 2104242



miejsce i ilość użytkowników rozmiar kartek rodzaj wykończenia idealny trymer lub gilotyna

SoHo
1 użytkownik

użytek ogólny

A3
A4
A5
A6

kreatywne wykończenie

A200 – A4, 3 w 1 trymer z nożem obrotowym

A425 – A4, 4 w 1 trymer z nożem obrotowym

trymer A445 – A3, 4 w 1 trymer z nożem obrotowym

małe biuro
1-10

użytkowników
ogólne/

umiarkowane
użytkowanie

Profesjonalne wykończenie

A100 – tnie 5 kartek A4

trymer A300 – A4, tnie 10 kartek

trymer A400 – A4, tnie 10 kartek

gilotyna cL100 – A4, tnie 10 kartek

gilotyna cL120 – A3, tnie 10 kartek

średnie biuro
10-20

użytkowników
ogólne/częste
użytkowanie

A2
A3
A4
A5
A6

kreatywne wykończenie

trymer A515 – A4, 3 w 1 trymer z nożem obrotowym

trymer A525 – A3, 3 w 1 trymer z nożem obrotowym

trymer A535 – A2, 3 w 1 trymer z nożem obrotowym

Duże biuro
20+ i więcej

użytkowników
częste

użytkowanie

Profesjonalne wykończenie

gilotyna cL200 – A4, tnie 15 kartek

gilotyna cL410 – do formatu A4, tnie 25 kartek

gilotyna cL420 – do formatu A3, tnie 25 kartek

gilotyna cL710 – do formatu A4, tnie 50 kartek
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gilotyny i tryMerygilotyny i tryMery

cl200

gilotyna classiccut c200 tnie do 15 kartek  jednorazowo 
i idealnie nadaje się do stosowania w biurze, środowisku 
edukacyjnym czy też w punktach usług kserograficznych. 

•  prowadnice papieru w formatach – A4, A5, A6, z podziałką 
metryczną i calową – ułatwienie wyrównywania papieru

•  przezroczysta linijka zabezpieczająca poprzez manualne dociśnięcie 
ciętego papieru

•  nóż z samoostrzącym ostrzem ze stali nierdzewnej umożliwia 
długotrwałą eksploatację

•  duża podstawa antypoślizgowa zapewnia całkowitą stabilność 
gilotyny postawionej na biurku

•  długość cięcia: 310 mm
•  maksymalna ilość przycinanych kartek: 15

dlaczego wybrać trymer?

•  kreatywność – wyjątkowy nóż obrotowy pozwala uruchomić 
wyobraźnię.

•  Bezpieczeństwo – cięcie bez kontaktu z ostrzem.
•  mobilność – lekki i przenośny.

dlaczego wybrać gilotynę?

•  kontrola – ergonomiczna dźwignia i dokładny widok ostrza 
zapewniają precyzję cięcia.

•  Większe możliwości – cięcie większej ilości kartek.
•  trwałość – samoostrzące się noże wysokiej jakości zapewniają 

trwałość i pracę bez przestojów.

cl100 | 120

gilotyny classiccut c100/c120 tną do 10 kartek jednorazowo.  
Dzięki osłonie zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania 
idealnie nadają się do stosowania w biurze czy w domu. 

•  przezroczysta linijka zabezpieczająca poprzez manualne dociśnięcie 
ciętego papieru

•  lekki i trwały blat
•  nóż z samoostrzącym ostrzem ze stali nierdzewnej umożliwia 

długotrwałą eksploatację
•  duża podstawa antypoślizgowa zapewnia całkowitą stabilność 

gilotyny

cl410 | 420

classiccut cL410 to gilotyna o najwyższej jakości, posiadająca 
technologię laserową dla maksymalnej precyzji cięcia. tnie do 
25 kartek jednorazowo, posiada nowoczesne zabezpieczenia, 
przez co jest idealna do biur i szkół. Wytrzymała podstawa 
wyposażona jest w prowadnice papieru i linie zapewniające 
precyzję cięcia.

•  laserowy system układania papieru wyraźnie pokazuje miejsce cięcia
•  przezroczysta linijka zabezpieczająca poprzez manualne dociśnięcie 

ciętego papieru
•  stylowa i trwała podstawa akrylowa, która wygląda świetnie i usuwa 

naprężenia papieru
•  nóż z samoostrzącym ostrzem ze stali nierdzewnej umożliwia 

długotrwałą eksploatację

Smartcut pro 4 w 1 a425 | a445

trymer z ostrzem rotacyjnym Smartcut™ 4 w 1 oferuje 4 
style cięcia: w linii prostej, falistej, perforacja lub składanie 
kartki. Pokrętłem łatwo i bezpiecznie zmienisz ostrze, by 
stworzyć foldery lub zaproszenia o fantazyjnym wykończeniu.

•  tnie do 10 kartek jednorazowo
•  tnie folie o grubości do 250 mic
•  szerokość robocza blatu: 260 mm

Smartcut pro 3 w 1 a525

trymer z ostrzem rotacyjnym Smartcut™ A525 3 w 1 
tnie do 30 kartek jednorazowo w 3 stylach cięcia: w linii 
prostej, falistej, perforacja lub składanie kartki. Pokrętłem 
bezpiecznie zmienisz ostrze, a zacisk do papieru i ogranicznik 
z magnesem zapewnią precyzję każdego cięcia.

•  tnie do 30 kartek jednorazowo
•  tnie folie o grubości do 250 mic
•  szerokość robocza blatu: 355 mm

Smartcut a100

•  długość cięcia: 300 mm
•  tnie do 5 kartek jednocześnie
•  tnie folie o grubości do 250 mic
•  szerokość robocza blatu: 125 mm

Smartcut a300

•  długość cięcia: 320 mm
•  format A4
•  tnie do 10 kartek jednorazowo
•  tnie folie o grubości do 250 mic
•  szerokość robocza blatu: 265 mm

produkt format
długość 

cięcia (mm)
kod produktu 

Vidis
kod produktu 

acco

classiccut 
cL100

A4 305 1gr012 2101970

classiccut 
cL120

A3 460 1gr013 2101971

produkt format
długość 

cięcia (mm)
kod produktu 

Vidis
kod produktu 

acco

 classiccut 
cL410

A4 390 1gr015 2101973 

classiccut 
cL420 

A3 457 1gr016 2101974 

produkt format
długość 

cięcia (mm)
kod produktu 

Vidis
kod produktu 

acco

 Smartcut 
A425 Pro 

4 w 1  
A4 320 1gr007  2101965   

Smartcut 
A445 Pro 

4 w 1 
A3 457 1gr008    2101966   

produkt format
długość 

cięcia (mm)
kod produktu 

Vidis
kod produktu 

acco

Smartcut 
A525 Pro 

3 w 1  
A3 457 1gr010    2101968    

produkt kod produktu Vidis kod produktu acco

 Smartcut A100 1gr001 2101961 

 Smartcut A300 1gr003 2101963 

produkt kod produktu Vidis kod produktu acco

classiccut cL200  1gr014 2101972

Working for you Working for you
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joyjoy

5
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8

1

1

9

7

01. zestaw akcesoriów biurowych joy
Zestaw akcesoriów na biurko, których pozazdrości 
ci całe biuro.

02. przybornik na biurko joy
elegancki przybornik na karteczki samoprzylepne, 
telefon i przybory biurowe.

03. Stojak na katalogi joy
Idealne miejsce do przechowywania magazynów, 
katalogów i broszur.

04. półka na dokumenty joy
Proste przechowywanie dokumentów.

05. kalkulator joy
Doskonała pomoc w każdym miejscu pracy.

06. zszywacz joy
Zszywa 20 kartek.

07. dziurkacz joy
Dziurkuje 10 kartek.

08. pojemnik na przybory do pisania joy
Do przechowywania wszystkich przyborów
do pisania w jednym miejscu.

09. nożyczki joy
Wygodny ergonomiczny uchwyt ułatwia cięcie.

10. dozownik taśmy klejącej joy
Łatwa wymiana taśmy.

laminator joy
•  uruchamianie jednym przyciskiem
•  ustawienia laminacji na ciepło i na zimno
•  laminacja folią A4 od 2x75 do 2x125 mikronów
•  czas nagrzewania 4 minuty

zszywki joy nr 56
•  kompatybilne z szerokim asortymentem zszywaczy rexel
•  dostępne w opakowaniach po 2000 zszywek

rolka maskująca dane joy id guard
•  szybka i czysta aplikacja maskującego tuszu
•  wzór zaprojektowany specjalnie, aby ukryć tekst drukowany

zeszyt tematyczny a4 joy
•  poręczny uchwyt na długopis
•  etykieta do zapisu imienia i nazwiska oraz etykiety 

tematyczne organizujące zawartość
•  kalendarz na 2 lata ułatwia planowanie zadań
•  250 stron

zszywacz joy gazelle
•  zszywa 25 kartek
•  można go ustawić poziomo lub pionowo
•  wytrzymała obudowa metalowa i miękki uchwyt
•  zszywki rexel nr 56 (26/6)

dziennik a4/a5 joy
•  elastyczne zapięcie zabezpiecza luźne kartki
•  z poręczną zakładką wstążkową
•  fakturowana okładka, którą można przetrzeć szmatką
•  192 strony

Working for you Working for you

4

2

3

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy 4Ar209  2104200 

niebieski 4Ar210  2104197 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowa 4Ar215 4Ar215   

niebieska 4Ar216    4Ar216  

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy 4Ar217 2104233

niebieski  4Ar218  2104235   

fioletowy  4Ar219  2104236 

zielony  4Ar220  2104234 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy 4Ar148  2103983  

niebieski  4Ar149  2103984  

fioletowy  4Ar150  2103985  

zielony  4Ar151  2103986  

rozmiar kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy / A4 4Ar160  2103995  

niebieski / A4 4Ar161  2103996  

fioletowy / A4 4Ar162  2103997  

rozmiar kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy / A5 4Ar163  2103998  

niebieski / A5 4Ar164  2103999  

fioletowy / A5 4Ar165  2104001  

kod produktu Vidis kod produktu Acco

niebieskie 4Ar225  2104164 

różowe 4Ar226  2104165 

fioletowe 4Ar227  2104166 

zielone 4Ar228  2104167 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

niebieski 4Ar221  2104160  

różowy 4Ar222  2104161 

fioletowy 4Ar223  2104162 

zielony 4Ar224  2104163 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

czarna 4Ar231  2111007 

różowa 4Ar232  2112007 

niebieska 4Ar233  2113007    

fioletowa 4Ar234  2114007  

zielona 4Ar235  2115007 

wkład wymienny 4Ar236  211000 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy 4Ar182 2104022 

niebieski  4Ar183 2104023 

fioletowy  4Ar184    2104024 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy 4Ar191  2104031

niebieski  4Ar192    2104032

fioletowy  4Ar193  2104033

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy 4Ar188  2104028  

niebieski  4Ar189    2104029  

fioletowy  4Ar190  2104030  

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy 4Ar229  210431eu 

niebieski  4Ar230  210432eu 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy 4Ar185  2104025 

niebieski  4Ar186  2104026 

fioletowy  4Ar187  2104027 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowe 4Ar194  2104037   

niebieskie 4Ar195  2104038 

fioletowe 4Ar196  2104039 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

rózowy 4Ar211    2104192  

niebieski 4Ar212    2105189  

kod produktu Vidis kod produktu Acco

różowy  4Ar213  2104188   

niebieski 4Ar214  2104185 
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zszywacze i dziurKaczezszywacze i dziurKacze
Working for you

zszywacz elektryczno-manualny rexel optima grip

optima grip to model łączący w sobie funkcję zszywacza manualnego ze zszywaczem elektrycznym. Zszywa do 20 
kartek jednorazowo. gwarancja braku zacięć przy użyciu zszywek optima 56. Działa na zasilacz (w zestawie) lub baterie 
(4xAA).

elektryczny zszywacz-dziurkacz rexel polaris

Polaris to unikalne połączenie elektrycznego zszywacza i dziurkacza. Wystarczy nacisnąć 
przycisk, aby zmienić funkcję urządzenia. Dziurkuje do 14 kartek jednorazowo, posiada 
głębokość zszywania 9 mm oraz regulowaną prowadnicę papieru zapewniającą precyzję 
dziurkowania. Zszywa do 20 kartek jednorazowo przy zastosowaniu zszywek rexel No. 56 lub 
No. 16. Działa na zasilacz (w zestawie) lub baterie (6xAA).

zszywacz rexel ecodesk

ecodesk to przyjazny dla środowiska kompaktowy zszywacz wykonany w 50% 
z przetworzonego plastiku. Zszywa do 20 kartek jednorazowo przy zastosowaniu zszywek 
rexel nr 56 lub nr 16 i doskonale nadaje się do okazjonalnego użytku.

dziurkacz rexel precision p265

Dziurkacz 2-otworowy Precision P265 posiada solidną, metalową 
konstrukcję. Dziurkuje do 65 kartek jednorazowo, przez co idealnie 
nadaje się do częstszego zastosowania w biurze, a miękkie wykończenie 
sprawia, że jest wygodny w użyciu. Dostępny w 2 kolorach.

dziurkacz rexel precision p425

Dziurkacz 4-otworowy Precision P425 posiada solidną, metalową 
konstrukcję i wyposażony jest w opatentowany wskaźnik 
wyrównania kartek, zapewniający precyzję dziurkowania. 
Dziurkuje do 25 kartek jednorazowo. Przeznaczony do 
codziennego użytkowania, posiada prowadnicę papieru i blokadę 
dźwigni. Dostępny w 3 kolorach.

zszywacz elektryczny rexel Stella 70

Stella 70 to elektryczny model na kartridże. Zszywa do 70 kartek jednorazowo. cichy w użyciu, 
zszywa nawet 5000 razy bez ponownego ładowania zszywek. W zestawie kartridż mieszczący 
5000 zszywek i zasilacz sieciowy.

zszywacz rexel odyssey

odporny na duże obciążenia zszywacz odyssey posiada trwałą, odlewaną z metalu konstrukcję 
i gumową podstawę, wymaga 30% mniej wysiłku i zszywa do 60 kartek jednorazowo. 
eleganckie, srebrne wykończenie świetnie się prezentuje zarówno na biurku w domu, jak 
i w tradycyjnym biurze. głębokość zszywania 65 mm, zszywanie trwałe, w zestawie 500 
zszywek odyssey. 

zszywacz elektryczny rexel optima 20

optima 20 to elektryczny model zszywający do 20 kartek jednorazowo. gwarancja braku zacięć przy użyciu zszywek 
optima 56. Działa na zasilacz (w zestawie) lub baterie (6xAA).

dziurkacz rexel precision p215/p225/p240

Dziurkacze 2-otworowe Precision P215-P245 dziurkują do 15 – 40 kartek jednorazowo w zależności od modelu. 
Posiadają wskaźnik wyrównania papieru i okienko podglądu kartek, miękki uchwyt ułatwiający dziurkowanie 
i antypoślizgową podstawę. Dostępne w 3 kolorach.

zszywacz rexel gazelle

gazelle to metalowy zszywacz biurkowy o najwyższej jakości. 
Zszywa do 25 kartek przy użyciu zszywek rexel Nr 16 lub 
do 20 kartek jednorazowo przy użyciu zszywek rexel Nr 56. 
Innowacyjny wskaźnik StapleScope pokazuje, ile zszywek 
zostało w magazynku. 3 możliwości zszywania: zamknięte, 
otwarte, tapicerskie. Dostępny w 3 podstawowych kolorach 
oraz 4 nowych kolorach komponującuch się z gamą rexel 
joy (strona 40).

zszywacz elektryczny rexel optima 40

optima 40 to elektryczny model zszywający do 40 kartek jednorazowo. gwarancja braku zacięć przy użyciu zszywek 
optima 56. Działa na zasilacz (w zestawie) lub baterie (6xAA).

zszywacz elektryczny rexel 
optima 70

optima 70 to elektryczny 
model zszywający do 70 kartek 
jednorazowo. gwarancja braku 
zacięć przy użyciu zszywek optima 
HD70. Działa na zasilacz 
(w zestawie).

zszywacz rexel gladiator

gladiator to wysokowydajny model przeznaczony do zszywania bardzo dużych plików. Przy 
pomocy zszywek rexel nr 23 zszywa nawet 160 kartek jednorazowo. Solidna, metalowa 
konstrukcja z plastikowymi wykończeniami. regulowana głębokość zszywania do 70 mm, 
prowadnica papieru i prosty mechanizm usuwania zacięć.

zszywacz rexel optima 40 fS / optima 40 compact HS

optima 40 zszywa do 40 kartek jednorazowo. opatentowany mechanizm 
zmniejsza wysiłek przy zszywaniu nawet o 50% w porównaniu z tradycyjnymi 
zszywaczami. mechanizm płaskozszywania dociska zszywki do papieru, co 
ułatwia układanie plików dokumentów i redukuje przestrzeń zajmowaną przez 
dokumenty o 30%. gwarancja braku zacięć przy użyciu zszywek optima 56. 
Dostepny w rozmiarze full strip lub half strip.

zSzywki

Zszywacz kod produktu Vidis kod produktu Acco

rexel optima 40 FS 4Dr128  2103357  

rexel optima 40 compact HS 4Dr052  2102357  

rexel optima grip 4Dr058  2102349 

rexel optima 20 4Dr059  2102351 

rexel optima 40 4Dr013  2102353 

rexel optima 70 4Dr014  2102355 

Kolor
Kod produktu 

Vidis
Kod produktu 

Acco

czarny 4Dr042 2100010

srebrno-niebieski 4Dr033 2100011

srebrno-czarny 4Dr044 2100790

Kolor kod produktu Vidis kod produktu Acco

srebrno-czarny 4Dr137 2100753

srebrno-niebieski 4Dr073 2100754

czarny 4Dr120 2100755

Kolor
Kod produktu 

Vidis
Kod produktu 

Acco

szaro-czarny 4Dr032 2100982

szaro-niebieski 4Dr033 2100983

model
Ilość 

dziurkowanych 
kartek

Srebrno-czarny Srebrno-niebieski czarny

Kod produktu 
Vidis

Kod produktu 
Acco

Kod produktu 
Vidis

Kod produktu 
Acco

Kod produktu 
Vidis

Kod produktu 
Acco

P215 do 15 kartek 4Dr023 2100738 4Dr024  2100739  4Dr025 2100740

P225 do 25 kartek 4Dr026 2100743 4Dr027  2100744  4Dr028 2100745

P240 do 40 kartek 4Dr029 2100748 4Dr030  2100749  4Dr031 2100750

zszywki kod produktu Vidis kod produktu Acco

Zszywki rexel No. 25 (4 mm) Bambi 
1500 zszywek

4Dr060 5020

Zszywki rexel No. 16 (6 mm) 24/6 - 
1000 zszywek

4Dr061 6121

Zszywki rexel No. 16 (6 mm) 24/6 - 
5000 zszywek

4Dr062 6010

Zszywki rexel No. 56 (6 mm), 26/6 - 
1000 zszywek

4Dr063 6131

Zszywki rexel odyssey (9 mm)-  
odyssey - 2500 zszywek

4Dr065 2100050

Zszywki cartrige do optima 70  - 
2500 zszywek

4Dr069 2102497

Zszywki rexel No.19 (48/6) do 
optima - 3600 zszywek

4Dr070 2102498

Zszywki rexel No.25 (25/6) do 
optima - 3600 zszywek

4Dr071 2102499

Zszywki rexel No.56 (26/6) do 
optima - 3750 zszywek

4Dr072 2102496

Zszywki cartridge 5000 4Dr088 6308

Working for you

kod produktu Acco

2101198

kod produktu Acco

2101199  

kod produktu Acco

2100029  

kod produktu Acco

2100591

kod produktu Acco

2100048

kod produktu Vidis

4dr136

kod produktu Vidis

4dr036  

kod produktu Vidis

4dr001  

kod produktu Vidis

4dr054

kod produktu Vidis

4dr011
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teczKi adVanceteczKi adVance
Working for youWorking for you

A4 Szt. kod produktu Vidis kod produktu Acco

czarna 1 4Ar122  2103756 

niebieska  1 4Ar123  2103757 

czerwona  1 4Ar124  2103758 

fioletowa  1 4Ar125  2103759 

A4 Szt. kod produktu Vidis kod produktu Acco

czarna 1 4Ar114  2103743  

niebieska  1 4Ar115  2103744 

czerwona  1 4Ar116  2103745 

fioletowa  1 4Ar117  2103746 

A4 Szt. kod produktu Vidis kod produktu Acco

czarna 1 4Ar135 2103772  

kod produktu Vidis kod produktu Acco

Pojemnik stojący 
z siatki Advance

4Ar140  2103780   kod produktu Vidis kod produktu Acco

Pojemnik z siatki 
Advance 2 kieszenie

4Ar139    2103779 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

Przekładka do segregatora 
z siatki Advance

4Ar141  2103781 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

Przekładki do segregatora Advance 
z 2 kieszeniami, 3 szt. 

4Ar130  2103764 

kod produktu Vidis kod produktu Acco

Przekładka do 
segregatora z siatki 

Advance, 3 kieszenie
4Ar142  2103782 

teczka projektowa advance z 4 kieszeniami

•  pojemność 100 kartek

teczka advance z 2 kieszeniami, 
z możliwością personalizacji okładki

• 4 otwory do archiwizacji w segregatorze
• pojemność 100 kartek

teczka advance z 15 kieszeniami

•  wygodny zaczep na długopis
• pojemność 150 kartek

teczka advance Stay-put

•  2 poziome kieszenie oraz 2 
wewnętrzne przegródki do 
przechowywania luźnych notatek

• pojemność 100 kartek

Stay-Put Folder
Stay-Put File

teczka Advance Stay-Put z wąsami teczka Advance Stay-Put

teczka advance Snap-in z 2 kieszeniami
 
•  2 wewnętrzne kieszenie do przechowywania 

luźnych kartek papieru
• pojemność 70 kartek

pojemnik stojący z siatki advance

•  2 elastyczne pętelki do wpięcia do segregatora

przekładka do segregatora z siatki advance, 
3 kieszenie

•  mieści się w standardowym segregatorze
•  4 otwory wzmocnione metalowymi kółkami

pojemnik z siatki advance 2 kieszenie

•  2 osobne kieszenie z zamkiem zapewniają szybkie i łatwe 
porządkowanie przyborów

•  2 elastyczne pętelki do wpięcia do segregatora

przekładki do segregatora advance z 2 kieszeniami

•  zmazywalna powierzchnia pozwala na zapisywanie i usuwanie informacji 
ołówkiem, długopisem czy pisakiem

•  2 wewnętrzne kieszenie do przechowywania luźnych kartek papieru
•  pojemność 80 kartek

przekładka do segregatora z siatki advance

•  zewnętrzna kieszeń z zamkiem do przechowywania drobnych 
przyborów

Podwójna teczka z 4 
kieszeniami

5 rozdziałów

Materiałowa osłona spirali

Przezroczysta 
przednia okładka

2 dodatkowe 
wewnętrzne 
kieszenie

Narożniki 
Stay-Put

Łatwe wpięcie do 
segregatora

Możliwość wpięcia 
dokumentów do 

środka

Kieszeń na luźne 
przedmioty

Narożnik
Stay- Put

Dziurki do 
segregatora

Możliwość 
postawienia po 

rozłożeniu

2 pętle do segregatora

3 kieszenie

4 dziurki do 
segregatora

Dziurki do 
segregatora

Siatka

Siatka

Siatka

Siatka

A4 Szt. kod produktu Vidis kod produktu Acco

czarna 1 4Ar131  2103768 

niebieska  1 4Ar132  2103769 

czerwona  1 4Ar133  2103770 

fioletowa  1 4Ar134  2103771 

A4
Kod produktu 

Vidis
Kod produktu 

Acco

czarna 4Ar118  2103752  

niebieska  4Ar119  2103753 

czerwona  4Ar120  2103754 

fioletowa  4Ar121  2103755 

A4
Kod produktu 

Vidis
Kod produktu 

Acco

czarna 4Ar126  2103760 

niebieska  4Ar127  2103761 

czerwona  4Ar128  2103762 

fioletowa  4Ar129  2103763 
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aKcesoria na biurKoaKcesoria na biurKo
Working for you

nimbus

1

2

3

4

1. półka na dokumenty

•  format A4
•  możliwość ustawienia dwóch półek na 

sobie
•  wymiary: 27x32x6 cm

3. pojemnik na przybory do pisania

•  idealny do przechowywania wszelkich 
przyborów do pisania

•  lekko obniżony z przodu dla łatwiejszego 
dostępu

•  wymiary: 7x10x11 cm

dox 1

•  do archiwizacji dokumentów A4
•  wymiary 31,5x28,5x8 cm

pojemnik zip bag a5+ | a4+

•  mieści 150 kartek
•  zapinany na kolorowy suwak

przekładki indeksowe

Przekładki indeksowe mylar dostępne są w wersji numerycznej, 
alfabetycznej lub datowanej. Wzmocnione warstwą z tworzywa 
sztucznego na zakładkach i wzdłuż dziurkowanej krawędzi. 
osobna strona ze spisem ułatwia odnalezienie dokumentów, 
a dzięki otworom zgodnym z europejskimi standardami indeksy 
pasują do większości segregatorów.

teczka z siatki z suwakiem

•  teczka z siatki idealna do przechowywania dokumentów oraz 
przyborów do pisania

dox 2

•  do archiwizacji dokumentów A4 i A4+
•  wymiary 35x28,5x8 cm

2. Stojak na katalogi

•  idealny do przechowywania katalogów

produkt
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

Półka na dokumenty 
NImBuS - Przezroczysta

4ar001  2101504  

Stojak na listy NImBuS - 
Przezroczysty 

4ar002  2101503 

 Stojak na katalogi 
NImBuS - Przezroczysty

4ar003  2101499  

 Pojemnik na długopisy  
NImBuS - Przezroczysty

4ar004  2101502 

Segregator 
doX 1

Kod 
produktu 

Vidis

Kod 
produktu 

Acco

Biały 4Sr001  d26103 

Niebieski 4Sr002  d26104 

Żółty 4Sr003  d26106  
czarny 4Sr004  d26110  

czerwony 4Sr005  d26111  
Zielony 4Sr006  d26114  

Segregator doX 2 kod produktu Vidis kod produktu Acco

Biały 4Sr007  d26203  

Niebieski 4Sr008    d26204  

Żółty 4Sr009  d26206 
czarny 4Sr010  d26210 

czerwony 4Sr011  d26211 
Zielony 4Sr012  d26212 

rodzaj ilość (szt.) kod produktu Vidis kod produktu Acco

A4 1-10 10 4ar045  75672  

A4 1-12 10 4ar046  75673  

A4 1-20 10 4ar047  75674  

A4 1-31 10 4ar048  75675  

A4 A-Z 10 4ar049  75677  

format ilość (szt.) kod produktu Vidis kod produktu Acco

A6 10 4ar085  1300254  

A5 10 4ar086  1300257  

A4 10 4ar087  1300260  

format ilość (szt.) kod produktu Vidis kod produktu Acco

A4+ 30 4ar014    16121AS  

A5+ 30 4ar015  16120aS  

Working for you

gama profesjonalnych segregatorów wraz z pudełkiem, dzięki którym segregator nigdy 
więcej nie przewróci się na półce!
Dostępne w 2 rozmiarach i 6 kolorach - idealne do kolorystycznego kodowania archiwizowanych 
dokumentów.

łatwe do zdjęcia z półki 
•  klapka z otworem 

na palec ułatwia 
zdejmowanie segregatora 
z półki.

wzmocione narożniki 
•  metalowe okucia na 

krawędziach zapewniają 
dodatkową ochronę 
segregatora.

prosta identyfikacja 
zawartości 
•  Dwustronna etykieta 

umożliwia szybką 
identyfikację i oznaczenie 
zawartości segregatora.

Stylowe i eleganckie 
•  czarny, tłoczony 

materiał chroni przed 
nieestetycznymi śladami 
palców, pozostawiając 
Dox w nieskazitelnym 
stanie na długie lata.



Szyja, kark oraz wzrok

nogi i Stopy

Podnóżki utrzymują nogi na podwyższeniu zapewniając lepszą pozycję i krążenie podczas pracy przy biurku oraz 
zmniejszają nacisk na dolną część pleców.

plecy

Podpórki pod plecy redukują napięcia i zmęczenie kręgosłupa oraz mięśni grzbietu, pomagając zachować 
prawidłową postawę. torby i plecaki contour posiadają wkładki wbudowane w paski naramienne oraz panel wsparcia 

lędźwiowego, dopasowujące się do kształtów ciała i zmniejszające zmęczenie pleców, szyi i ramion.

obrotowa podstawa pod monitor 
kensington Smartfit™

podpórka pod plecy 
kensington

podnóżek
kensington
SoleSaver™ 

podnóżek
kensington
Solemate™ 

podnóżek
kensington
Solerest™ 

podnóżek
kensington
Solemessage™ 

podnóżek
kensington
SoleSoother™ 

podnóżek
kensington
Solemate™ plus

nadgarStki

46 47

ergonomia ergonomia

pOnieWaż praCa nie pOWinna SpraWiać bólU

2 z 3
osób dorosłych odczuwa ból szyi lub karku przy 

pracy siedzącej, z czego 23% odczuwa dyskomfort 
przez ponad 3 miesiące. 

Podkładki pod mysz oraz przed klawiaturę pomagają zachować neutralną pozycję nagdarstków podczas pracy na 
komputerze, zmniejszając ich obciążenie oraz ryzyko urazów.

trackballe oferują lepszą ergonomię z mniejszym zakresem ruchów nadgarstkiem i dłonią, przez co łagodzą dolegliwości 
związane z wielokrotnym powtarzaniem czynności.

rozwiązania redukujące napięcia w karku, szyi, barkach oraz zapobiegające przemęczaniu się oczu poprzez 
komfortowe pozycjonowanie latopa czy monitora.

1 z 3
osób w europie skarży się na ból nadgarstków 

spowodowanych pracą przy komputerze, z czego aż 
12% narzeka na tę dolegliwość codziennie.

60-80%
osób odczuwa ból pleców. Znaczna część 

z nich będzie musiała skorzystać ze zwolnienia 
lekarskiego.

prawie 75%
pracowników biurowych podwaja swoje szanse na 

zachorowanie na zakrzepicę żył głębokich 
w związku z brakiem regularnych przerw w pracy. 

podkładki Kensington pod mysz i nadgarstek podkładki Kensington przed klawiaturę

kensington klips
na dokumenty

podstawa pod monitor
kensington Smartfit™

trackball kensington orbit

Żelowe duo Żelowe duo

Żelowe Żelowe

kensington podstawka
pod dokumenty

kensington podstawa pod laptopa

bezprzewodowy trackball kensington orbit

walizka kensington 
contour 17”

torba na kółkach 
kensington contour 17”

ramię pod monitor z podstawką
pod laptopa kensington Smartfit™

plecak kensington contour 15,6”

torba kensington contour 
toploader 15,6”

trackball kensington Slimblade trackball kensington Slimblade

ramię pod monitor
kensington Smartfit™

kod produktu Vidis

4ck044 

kod produktu Vidis

4ck123 

kod produktu Vidis

4ck269 

kod produktu Vidis

4ck268

kod produktu Vidis

4ck263

kod produktu Vidis

4ck019
kod produktu Vidis

4ck026

kod produktu Vidis

4ck270 

kod produktu Vidis

4ck272

kod produktu Vidis

4ck083

kod produktu Vidis

4ck245

kod produktu Vidis

4ck271 

kod produktu Vidis

4ck031

kod produktu Vidis

4ck093

kod produktu Vidis

4ck146 

kod produktu Vidis

4ck145

kod produktu Acco

64327eu  

kod produktu Acco

60049eu

kod produktu Acco

82021

kod produktu Acco

1500234

kod produktu Acco

62903

kod produktu Acco

62348
kod produktu Acco

62220

kod produktu Acco

82025

kod produktu Acco

k60900uS

kod produktu Acco

k60904uS 

kod produktu Acco

62081
kod produktu Acco

60089

kod produktu Acco

60112

kod produktu Acco

k72327eu

kod produktu Acco

k72352eu    

kod produktu Acco

k72327eu 

Kolor
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

czarno-niebieska 4ck017 62401  

czarno-czerwona 4nr076 62402  

Kolor
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

czarno-niebieska 4ck027  62397  

czarno-czerwona 4nr075  62398    

Kolor
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

czarna 4ck035  62386    

niebieska 4ck040  64273    

Kolor
Kod 

produktu 
Vidis

Kod 
produktu 

Acco

czarna 4ck034 62385 

niebieska 4ck039 64272 

Kolor kod produktu Vidis kod produktu Acco

czarny 4ck022 62411

szary 4ck006 62405

podpórka pod plecy 
kensington z pianki 
z pamięcią kształtu

Kod produktu 
Vidis

Kod produktu 
Acco

Insight Plus easel 4ck006    62405   

Podnóżek SoleSaver 4ck008  56152   

Podnóżek Solemate 4ck028    56145 
Podnóżek 

Solemassage 
4ck009    56155eu 

Podnóżek 
ergonomiczny 
Solemate Plus

4ck016    56146  

Podnóżek 
ergonomiczny 
SoleSoother

4ck007  56154  
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Signmaker 34 tworzenie oznakowania
Nożyczki X3 nieklejące 35 nożyczki
Nożyczki X3 tytanowe 35 nożyczki

Nożyczki ze stali 
nierdzewnej

35 nożyczki

gilotyna classiccut c200 36 gilotyny

gilotyna classiccut 
cL100

36 gilotyny

gilotyna classiccut 
cL120

36 gilotyny

gilotyna classiccut 
cL410

37 gilotyny

gilotyna classiccut 
cL420

37 gilotyny

trymer Smartcut 37 trymery

trymery Smartcut Pro 
3w1

37 trymery

trymery Smartcut Pro 
4w1

37 trymery

 joy 38-39 seria joy

Dziurkacze Precision 41 dziurkacze
Zszywacz ecodesk 41 zszywacze

Zszywacz elektryczno-
manualny optima grip

40 zszywacze

Zszywacz elektryczny 
gladiator

40 zszywacze

Zszywacz elektryczny 
Stella 70 

40 zszywacze

Zszywacz gazelle 41 zszywacze
Zszywacz odyssey 40 zszywacze

Zszywacz optima 40 
compact HS

40 zszywacze

Zszywacz optima 40FS 40 zszywacze

Zszywacz-dziurkacz 
elektryczny Polaris

41 zaszywacz-dziurkacz

Zszywacze elektryczne 
optima

40 zszywacze

Zszywki 41 akcesoria do zszywaczy

Przekładki do
segregatora z 2

kieszeniami
43 seria Advance

teczki Snap-In z 2
kieszeniami

42 seria Advance

teczki Stay-Put 42 seria Advance
teczki z 15 kieszeniami 42 seria Advance

teczki z 2 kieszeniami 42 seria Advance
teczki z 4 kieszeniami 42 seria Advance

torebka duża
z mikrosiatki, 2 kieszenie

43 seria Advance

torebka duża
z mikrosiatki, 3 kieszenie

43 seria Advance

torebka mała
z mikrosiatki, 2 kieszenie

43 seria Advance

torebka stojąca
z mikrosiatki

43 seria Advance

Pojemnik na przybory do 
pisania

45 seria Nimbus

Pojemniki Zip Bag 45 seria Dox
Półka na dokumenty 45 seria Nimbus

Przekładki indeksowe 44 seria Dox
Segregatory Dox1 44 seria Dox
Segregatory Dox2 44 seria Dox
Stojak na katalogi 45 seria Nimbus

teczki z siatki 
z suwakiem

45 seria Dox

indeks indeks

48 49
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Auto+ 100X 7 niszczarki automatyczne
Auto+ 200X 7 niszczarki automatyczne

Auto+ 300m 5 niszczarki automatyczne
Auto+ 300X 6 niszczarki automatyczne

Auto+ 500m 5 niszczarki automatyczne
Auto+ 500X 6 niszczarki automatyczne

Auto+ 60X 7 niszczarki automatyczne
Auto+ 750m 5 niszczarki automatyczne
Auto+ 750X 6 niszczarki automatyczne

Auto+ 80X 7 niszczarki automatyczne
Alpha konfetti 11 niszczarki tradycyjne

Alpha Paski 11 niszczarki tradycyjne
cc175 11 niszczarki tradycyjne

Duo 11 niszczarki tradycyjne
mercury rDS2250 9 niszczarki tradycyjne
mercury rDS2270 9 niszczarki tradycyjne
mercury rDX1850 9 niszczarki tradycyjne
mercury rDX2070 9 niszczarki tradycyjne
mercury reS1523 9 niszczarki tradycyjne
mercury reX1323 9 niszczarki tradycyjne

mercury rLS32 8 niszczarki tradycyjne
mercury rLX20 8 niszczarki tradycyjne

mercury rSS2434 9 niszczarki tradycyjne
mercury rSX1834 9 niszczarki tradycyjne

P180cD 10 niszczarki tradycyjne
P185 10 niszczarki tradycyjne

Promax V60WS 10 niszczarki tradycyjne
Promax V65WS 10 niszczarki tradycyjne

ProStyle+ 12 10 niszczarki tradycyjne
rem820 10 niszczarki tradycyjne

Sc170 11 niszczarki tradycyjne
Style 10 niszczarki tradycyjne

Style+ 10 niszczarki tradycyjne
V30WS 11 niszczarki tradycyjne
V35WS 11 niszczarki tradycyjne

Folia Document 14 folie do laminacji
Folia matt 14 folie do laminacji

Folia organise 15 folie do laminacji
Folia Peel’n’Stick 15 folie do laminacji

Fusion 1000L A3/A4 13 laminatory
Fusion 1100L A3/A4 13 laminatory
Fusion 3000L A3/A4 13 laminatory

Fusion 3100L 13 laminatory
Fusion 5000L 13 laminatory
Fusion 5100L 13 laminatory

Inspire A3 14 laminatory
Inspire A4 14 laminatory

c100 17 bindownice
c110 17 bindownice
c200 17 bindownice

c200e 17 bindownice
c210 17 bindownice

c210e 17 bindownice

ekrany elektryczne 4:3 19 ekrany elektryczne
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ekrany przenośne na 
trójnogu 16:10

19 ekrany ręczne

ekrany przenośne na 
trójnogu 4:3

19 ekrany ręczne

ekrany ścienne 16:10 19 ekrany ręczne
ekrany ścienne 4:3 19 ekrany ręczne

Pilot do prezentacji P2 21 pilot do prezentacji

Prezentery 
bezprzewodowe

21 prezentery

Stolik pod projektor 20 stoliki
Stolik Standard 20 stoliki

Stolik twin 20 stoliki
Szafka multimedialna 20 szafka multimedialna

Wskaźnik 4 w 1 21 wskaźnik
Wskaźnik laserowy P1 21 wskaźnik

Wskaźnik teleskopowy 
gigant

21 wskaźnik

Wskaźnik teleskopowy z 
długopisem

21 wskaźnik

tablice Prestige 22 tablice suchościeralne

Akcesoria do tablic 
Diamond

24
akcesoria do tablic 
suchościeralnych

Akcesoria do tablic 
Prestige

22-23
akcesoria do tablic 
suchościeralnych

tablice 3-częściowe 
tryptyk

25 tablice suchościeralne

tablice classic 25 tablice suchościeralne
tablice Diamond 24 tablice suchościeralne
tablice korkowe 25 tablice korkowe

tablice obrotowe 26 tablice suchościeralne
tablice obrotowe 

Diamond
26 tablice suchościeralne

tablice obrotowe 
Prestige

26 tablice suchościeralne

magnetyczna tablica 
suchościeralna

27 tabliczki osobiste

magnetyczna tabliczka 
suchościeralna

27 tabliczki osobiste

magnetyczne tabliczki 
suchościeralne

27 tabliczki osobiste

magnetyczny planer 
tygodniowy

27 tabliczki osobiste

magnetyczny pojemnik 
na akcesoria

27
akcesoria do tabliczek 
osobistych

Planer tygodniowy joy 27 tabliczki osobiste

tablica korkowa w 
czarnej ramie

27 tabliczki osobiste

tabliczka mieszana 27 tabliczki osobiste
tabliczka Vintage 27 tabliczki osobiste

Bloki do flipchartów 28 bloki do flipchartów
Flipchart Diamond 28 flipcharty

Flipcharty Barracuda 29 flipcharty
Flipcharty Piranha 29 flipcharty

Flipcharty Prestige 29 flipcharty
Flipcharty Shark 29 flipcharty

gąbka magnetyczna 30
akcesoria do tablic 
suchościeralnych 

markery glide 30
akcesoria do tablic 
suchościeralnych 

markery Liquid Ink 30
akcesoria do tablic 
suchościeralnych 

Płyn czyszczący everyday 30
akcesoria do tablic 
suchościeralnych 

Płyn czyszczący 
renovator

30
akcesoria do tablic 
suchościeralnych 

uchwyt na markery 30
akcesoria do tablic 
suchościeralnych 

Zestaw startowy 30
akcesoria do tablic 
suchościeralnych 

gabloty wewnętrzne 31 gabloty
gabloty zewnętrzne 31 gabloty

ramy ścienne clip 32 systemy prezentacji
Stojak z ramą clip 32 systemy prezentacji
Stojaki na plakaty 32 systemy prezentacji
Zestawy Pivodex 32 systemy prezentacji
karteczki t-card 33 planery

Planery Performance 
Plus

33 planery

Planery t-card 33 planery

marka Produkt Strona marka Produkt Strona marka Produkt Strona
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obrotowa podstawa pod 
monitor SmartFit

47

Plecak contour 15,6” 47

Plecak contour 
toploader 15,6”

47

Podkładki pod 
klawiaturę żelowe

46

Podkładki pod 
klawiaturę żelowe Duo

46

Podkładki pod 
klawiaturę żelowe 

piankowe
46

Podkładki pod mysz i 
nadgarstek piankowe

46

Podkładki pod mysz i 
nadgarstek żelowe 

46

Podkładki pod mysz i 
nadgarstek żelowe Duo

46

Podnóżek Solemate 47
Podnóżek Solemate Plus 47

Podnóżek Solemessage 47
Podnóżek Solerest 47

Podnóżek SoleSaver 47
Podnóżek SoleSoother 47

Podpórka pod plecy 47

Podpórka pod plecy 
z pianki z pamięcią 

kształtu
47

Podstawa pod laptopa 47

Podstawa pod monitor 
SmartFit

47

Podstawka pod 
dokumenty

47

ramię pod monitor 47

ramię pod monitor 
z podstawką pod laptopa

47

torba na kółkach 
contour 17”

47

trackball orbit 46

trackball orbit - 
bezprzewodowy

46

trackball SlimBlade 46

trackball SlimBlade - 
bezprzewodowy

46

Walizka contour 17” 47

Working for you

Working for you

Working for you

Working for you

Working for you

Working for you

Working for you

Working for you

Working for you

Working for you



ul. Logistyczna 4
Bielany Wrocławskie

55-040 kobierzyce
tel.: +48 71 33 880 00
fax: +48 71 33 880 01

pytania handlowe: handlowy@vidis.pl

Firma ViDiS prowadzi sprzedaż wyłącznie przez sieć autoryzowanych dealerów.

www.vidis.pl


