Załącznik Nr 4 do SIWZ Nr MGZO.272.10.2017.AD
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – część nr 1 materiały biurowe
pn.: Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących w
ramach projektu pn.: Naukowy zawrót głowy. Myśl i twórz współpracując czyli trwała poprawa jakości
kształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Sztum – część nr 2
I. Zestawy materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu:

L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

Liczba
zestawów

I.1

Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum

1

L.p.

Nazwa produktu

1.

Papier ksero

2.

Zestaw markerów
suchościeralnych
wraz gąbką

3.

Blok do flipcharta A1
50 kartek

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr I.1
Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.
• format: A4
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Zestaw 4 kolorów markerów do tablic
suchościeralnych wraz z gąbką;
• stożkowa końcówka;
• nie zawiera ksylenu, toluenu oraz polichlorku
winylu;
• 4 różne kolory w tym: czarny, czerwony, zielony,
niebieski;
• grubość linii pisania: ok. 2-3mm;
• końcówka F: 4,0 mm.
• w zestawie z gąbka/ścierak pełniący rolę etui.
50 kartek;
format A1;
kratka;
gramatura:80 G/M2; 58X83

Jednostka
miary
sztuka

Ilość
700

zestaw

112

sztuka

46

L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

Liczba
zestawów

I.2

Zespół Szkół w Czerninie
ul. Donimirskich 19, Czernin; 82-400 Sztum

1

L.p.

Nazwa produktu

1.

Papier ksero

2.

Zestaw markerów

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr I.2
Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.
• format: A4
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Zestaw 4 kolorów markerów do tablic

Jednostka
miary
sztuka

zestaw

Ilość
765

204

suchościeralnych
wraz gąbką

3.

Blok do flipcharta A1
50 kartek

suchościeralnych wraz z gąbką;
• stożkowa końcówka;
• nie zawiera ksylenu, toluenu oraz polichlorku
winylu;
• 4 różne kolory w tym: czarny, czerwony, zielony,
niebieski;
• grubość linii pisania: ok. 2-3mm;
• końcówka F: 4,0 mm.
• w zestawie z gąbka/ścierak pełniący rolę etui.
50 kartek;
format A1;
kratka;
gramatura:80 G/M2; 58X83

sztuka

155

L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

Liczba
zestawów

I.3

Zespół Szkół w Gościszewie
Gościszewo 75, 82-400 Sztum

1

L.p.

Nazwa produktu

1.

Papier ksero

2.

Zestaw markerów
suchościeralnych
wraz gąbką

3.

Blok do flipcharta A1
50 kartek

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr I.3
Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.
• format: A4
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Zestaw 4 kolorów markerów do tablic
suchościeralnych wraz z gąbką;
• stożkowa końcówka;
• nie zawiera ksylenu, toluenu oraz polichlorku
winylu;
• 4 różne kolory w tym: czarny, czerwony, zielony,
niebieski;
• grubość linii pisania: ok. 2-3mm;
• końcówka F: 4,0 mm.
• w zestawie z gąbka/ścierak pełniący rolę etui.
50 kartek;
format A1;
kratka;
gramatura:80 G/M2; 58X83

Jednostka
miary
sztuka

Ilość
400

zestaw

90

sztuka

40

L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

Liczba
zestawów

I.4

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
ul. Reja 15, 82-400 Sztum

1

L.p.
1.

Nazwa produktu
Papier ksero

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr I.4
Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.

Jednostka
miary
sztuka

Ilość
1720

2.

3.

Zestaw markerów
suchościeralnych
wraz gąbką

Blok do flipcharta A1
50 kartek

• format: A4
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Zestaw 4 kolorów markerów do tablic
suchościeralnych wraz z gąbką;
• stożkowa końcówka;
• nie zawiera ksylenu, toluenu oraz polichlorku
winylu;
• 4 różne kolory w tym: czarny, czerwony, zielony,
niebieski;
• grubość linii pisania: ok. 2-3mm;
• końcówka F: 4,0 mm.
• w zestawie z gąbka/ścierak pełniący rolę etui.
50 kartek;
format A1;
kratka;
gramatura:80 G/M2; 58X83

zestaw

404

sztuka

325

L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

Liczba
zestawów

I.5

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Nowa Wieś 60, 82-400 Sztum

1

L.p.

Nazwa produktu

1.

Papier ksero

2.

Zestaw markerów
suchościeralnych
wraz gąbką

3.

Blok do flipcharta A1
50 kartek

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr I.5
Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.
• format: A4
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Zestaw 4 kolorów markerów do tablic
suchościeralnych wraz z gąbką;
• stożkowa końcówka;
• nie zawiera ksylenu, toluenu oraz polichlorku
winylu;
• 4 różne kolory w tym: czarny, czerwony, zielony,
niebieski;
• grubość linii pisania: ok. 2-3mm;
• końcówka F: 4,0 mm.
• w zestawie z gąbka/ścierak pełniący rolę etui.
50 kartek;
format A1;
kratka;
gramatura:80 G/M2; 58X83

Jednostka
miary
sztuka

Ilość
350

zestaw

40

sztuka

50

II. Zestaw materiałów biurowych na potrzeby zarządzania projektem:
L.p. zestawu

Miejsce i adres dostawy

Liczba
zestawów

II.1

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

1

L.p.

Nazwa produktu

1.

Papier ksero A4

2.

Papier ksero A3

3.

Przekładki do
segregatora
kartonowe 1/3 A4

4.

Segregator

5.

Segregator

6.

Segregator

Opis produktów wchodzących
w skład zestawu nr II.1
Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.
• format: A4
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Biały papier ksero, ryza
• opakowanie 500 szt.
• format: A3
• białość: CIE153
• gramatura 80 g/m2
Przekładki do segregatora kartonowe 1/3 A4:
• opakowanie 100 szt.
• format: 1/3 A4
• rozmiar przekładki: 240x105 mm
• wykonane z kartonu o gramaturze ok. 190gsm
• dziurkowanie: 2 (dziurki w odstępie 80 mm)
• różne kolory
Segregator w kolorze granatowym:
• wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową
o strukturze płótna (100ľm),
• grubość kartonu: 2,1 mm,
• gramatura kartonu: 1290g/m2,
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem,
• szerokość grzbietu: 75 mm,
• wzmocniony otwór na palec
• minimum 2 lata gwarancji na mechanizm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa,
• wymiary: 285x320x75 mm.
Segregator w kolorze ciemnozielonym:
• wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową
o strukturze płótna (100ľm),
• grubość kartonu: 2,1 mm,
• gramatura kartonu: 1290g/m2,
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem,
• szerokość grzbietu: 75 mm,
• wzmocniony otwór na palec
• minimum 2 lata gwarancji na mechanizm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa,
• wymiary: 285x320x75 mm.
Segregator w kolorze bordowym:
• wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową
o strukturze płótna (100ľm),

Jednostka
miary
sztuka

Ilość
200

sztuka

10

sztuka

6

sztuka

10

sztuka

60

sztuka

10

7.

Segregator

8.

Segregator

9.

Zakreślacz

10.

Cienkopis

11.

Długopis żelowy

• grubość kartonu: 2,1 mm,
• gramatura kartonu: 1290g/m2,
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem,
• szerokość grzbietu: 75 mm,
• wzmocniony otwór na palec
• minimum 2 lata gwarancji na mechanizm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa,
• wymiary: 285x320x75 mm.
Segregator w kolorze czarnym:
• wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową
o strukturze płótna (100ľm),
• grubość kartonu: 2,1 mm,
• gramatura kartonu: 1290g/m2,
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem,
• szerokość grzbietu: 75 mm,
• wzmocniony otwór na palec
• minimum 2 lata gwarancji na mechanizm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa,
• wymiary: 285x320x75 mm.
Segregator w kolorze szarym:
• wykonany z tektury pokrytej folią polipropylenową
o strukturze płótna (100ľm),
• grubość kartonu: 2,1 mm,
• gramatura kartonu: 1290g/m2,
• dźwignia wysokiej jakości z dociskaczem,
• szerokość grzbietu: 75 mm,
• wzmocniony otwór na palec
• minimum 2 lata gwarancji na mechanizm
• wymienna, obustronna etykieta grzbietowa,
• wymiary: 285x320x75 mm.
Zakreślacz do znaczenia tekstu na papierze, w
książce, na kserokopiach i wydrukach
atramentowych/laserowych.
Nierozmazujący się tusz.
Końcówka ścięta chroniona klipsem.
Grubość linii pisania ok.: 1-5 mm
Długość linii pisania ok.: 250m
W zestawie minimum 4 sztuki – różne kolory.
Cienkopis z plastikową końcówką.
Tusz odporny na wysychanie.
Wentylowana skuwka.
Grubość linii ok.: 0,4 mm.
W zestawie m.in. 10 sztuk mix kolorów
Długopis automatyczny, z wymiennym wkładem.
Gumowany uchwyt i klips w kolorze tuszu.
Przezroczysta obudowa pozwalająca kontrolować
stopień zużycia tuszu.
Tusz pigmentowy niebieski, wodoodporny, bez
zawartości kwasu – nietoksyczny.
Grubość linii pisania: 0,25-0,3 mm

sztuka

10

sztuka

10

zestaw

5

zestaw

5

sztuka

50

12.

Długopis z cienką
końcówką

13.

Długopis z cienką
końcówką

14.

Długopis z cienką
końcówką

15.

Linijka 20 cm

16.

Kołozeszyt A5 100k.
kratka miękka oprawa

17.

Zakładki indeksujące

18.

Klips archiwizacyjny

19.

Pudło archiwizacyjne

Długość linii pisania: do 400 m
Długopis jednorazowy z cienką końcówką 0,5 mm w
plastikowej obudowie
• wentylowana nasadka
• trwała kulka z węglików spiekanych 0,5 mm
• grubość linii pisania: 0,2-0,3 mm
• długość linii pisania: do 400 m
• kolor tuszu niebieski
Długopis jednorazowy z cienką końcówką 0,5 mm w
plastikowej obudowie
• wentylowana nasadka
• trwała kulka z węglików spiekanych 0,5 mm
• grubość linii pisania: 0,2-0,3 mm
• długość linii pisania: do 400 m
• kolor tuszu czerwony
Długopis jednorazowy z cienką końcówką 0,5 mm w
plastikowej obudowie
• wentylowana nasadka
• trwała kulka z węglików spiekanych 0,5 mm
• grubość linii pisania: 0,2-0,3 mm
• długość linii pisania: do 400 m
• kolor tuszu czarny
Linijka 20 cm wykonana z przezroczystego
polistyrenu o optymalnej giętkości.
Dokładność wykonania skali.
Zaokrąglone rogi.
Trwałe, nieścieralne podziałki.
Kołozeszyt A5 100 kartek w miękkiej oprawie.
Liniatura: kratka.
Perforacja wzdłuż grzbietu, ułatwiająca wyrywanie
kartek. Otwory do segregatora.
Podwójna spirala wkęcona po dłuższym boku.
Zakładki indeksujące wykonane z folii. Można je
wielokrotne odrywać i przyklejać.
Rozmiar ok.: 45 mm x 12 mm
Kolor: neonowy np. żółty, zielony, pomarańczowy,
Ilość minimum 5 x 20 szt./4 x 25 szt.
Dwuczęściowy plastikowy klips przeznaczony do
archiwizacji dokumentów. Umożliwia szybkie i łatwe
przeniesienie dokumentów z segregatora. Ułatwia
korzystanie z dokumentów zarchiwizowanych w
pudełkach na akta.
Karton (pudło) wykonany z tektury falistej,
bezkwasowej, pojemność: ok. 1200 kartek - mieści
segregator, składany, umożliwia stawianie na
krótszym lub dłuższym boku, 5 ścian opisowych,
Posiada 4 otwory: dwa ułatwiają wyjmowanie
dociążonego pudełka z pudła zbiorczego
kolejne dwa pozwalają na wkładanie/wyjmowanie
zawartości bez konieczności zdejmowania pudełka.

sztuka

50

sztuka

20

sztuka

20

sztuka

10

sztuka

20

sztuka

50

sztuka

100

sztuka

50

20.

Papier ozdobny A4
perłowy

21.

Skoroszyt kartonowy
zawieszany A4 biały
połówka 1/2 250g

22.

Teczka skrzydłowa A4
z gumką 30 mm

23.

Teczka A4 z gumką

24.

Teczka A4 z gumką

25.

Dziurkacz

26.

Zszywacz

Rozmiar ok.298x120x340.
Papier metalizowany obustronnie o gramaturze 250g
przeznaczony do samodzielnego wykonywania
wizytówek, zaproszeń etc. do drukarek
atramentowych i laserowych;
• opakowanie: 10 arkuszy
• format: A4
• kolor: mleczny
Skoroszyt A4 wykonany z tektury bezkwasowej o
gramaturze 250g/m2,
• wyposażony w zawieszkę umożliwiającą wpięcie do
segregatora
• wewnątrz metalowy wąs
• okładka wierzchnia wykonana z połowy formatu
Teczka skrzydłowa wykonana z grubego kartonu
1,5mm
• powlekana jest folią polipropylenową
• wyposażona w gumkę wzdłuż długiego boku
• posiada trzy wewnętrze klapki zabezpieczające
dokumenty
• format A4
• grubość grzbietu 3cm
wykonana z preszpanu powlekanego woskiem o
gramaturze 390g/m2
3 skrzydła wewnętrzne zamykane gumką chroniącą
zawartość przed wysunięciem,
Teczka zamykana na rogowe gumki w kolorze teczki
Kolor: zielony
wykonana z preszpanu powlekanego woskiem o
gramaturze 390g/m2
3 skrzydła wewnętrzne zamykane gumką chroniącą
zawartość przed wysunięciem,
Teczka zamykana na rogowe gumki w kolorze teczki
Kolor: czerwony
Ergonomiczny dziurkacz z prowadnicą.
Metalowy mechanizm, metalowa obudowa
Posiada ogranicznik formatu: A4, US, A5, A6, 888
Średnica dziurki: 5,5 mm
Odstęp między dziurkami 80 mm
Dziurkuje minimum 25 kartek
10 lat gwarancji
Metalowy mechanizm i ramię.
Metalowy element podający zszywki.
Antypoślizgowy spód.
Możliwość zszywania "na zewnątrz"
Głębokość wsunięcia kartki : 50 mm
Pojemność : 120 lub 150 zszywek
Zszywacz na zszywki : 24/6 i 26/6
Zszywa jednorazowo 25 kartek
10 lat gwarancji

sztuka

10

sztuka

100

sztuka

10

sztuka

10

sztuka

10

sztuka

2

sztuka

2

27.

Zszywacz biurowy 100
kartek

28.

Kostka papierowa
nieklejona kolorowa

29.

Zestaw 3 półek
metalowych na
dokumenty

30.

Zestaw 4 półek
metalowych na
dokumenty

31.

Nożyczki biurowe

32.

Taśma pakowa
przezroczysta
Taśma z dyspenserem

33.
34.
35.

Pinezki tablicowe
kolorowe
Spinacz klip metalowy
15 mm

36.

Spinacz klip metalowy
19 mm

37.

Spinacz klip metalowy
25 mm

38.

Spinacz klip metalowy
32 mm

39.

Spinacz klip metalowy
41 mm

Zszywacz biurowy metalowy o dużej wytrzymałości
 stabilna podstawa
 wskaźnik ilości zszywek
 głębokość zszywania: 69 mm
 zszywki: 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15
 zszywa do 100 kartek
 3 lata gwarancji
Nieklejone karteczki do wykorzystania jako wkład do
pojemników lub samodzielnie
kolor: mix kolorów, wymiary: 85x85mm
wysokość: 40mm
Organizer biurowy – moduł 3 półkowy na dokumenty
A4 ze stelażem, z siatki w kolorze czarnym. Wymiary
ok.: wysokość 260 mm, szerokość 300 mm, głębokość
360 mm
Organizer biurowy – moduł 4 półkowy na dokumenty
A4 ze stelażem, z siatki w kolorze czarnym. Wymiary
ok.: wysokość 260 mm, szerokość 300 mm, głębokość
360 mm
Wysokiej jakości Nożyczki biurowe ze stali
nierdzewnej z miękkim uchwytem
• ergonomiczne antypoślizgowe uchwyty
• ostrza pokryte fluorem, odporne na przywieranie
kleju oraz taśmy klejącej
• długość: 170 mm
Taśma pakowa przeźroczysta;
wymiary ok. 48mmx50m
Taśma przezroczysta z dyspenserem
o wymiarach ok. 19x7,5
Pinezki kolorowe do tablic korkowych.
50 sztuk w opakowaniu
Spinacz klip metalowy np. do banknotów, kartek itp.;
kolor: czarny,
Wymiar: 15 mm
Ilość sztuk w opakowaniu: 12
Spinacz klip metalowy np. do banknotów, kartek itp.;
kolor: czarny,
Wymiar: 19 mm
Ilość sztuk w opakowaniu: 12
Spinacz klip metalowy np. do banknotów, kartek itp.;
kolor: czarny,
Wymiar: 25 mm
Ilość sztuk w opakowaniu: 12
Spinacz klip metalowy np. do banknotów, kartek itp.;
kolor: czarny,
Wymiar: 32 mm
Ilość sztuk w opakowaniu: 12
Spinacz klip metalowy np. do banknotów, kartek itp.;
kolor: czarny,
Wymiar: 41 mm

sztuka

1

sztuka

20

sztuka

5

sztuka

5

sztuka

10

Sztuka

5

sztuka

5

sztuka

5

sztuka

5

sztuka

5

sztuka

5

sztuka

5

sztuka

5

40.

Spinacz klip metalowy
51 mm

41.

Spinacze biurowe
okrągłe 25 mm

42.

Spinacze biurowe
okrągłe 33 mm

43.

Datownik
samotuszujący

44.

Poduszka do stempli

45.

Poduszka do stempli

46.

Bezolejowy tusz od
stempli 25 ml

47.

Bezolejowy tusz od
stempli 25 ml

48.

Gumka dwuczęściowa

49.

Rozszywacz biurowy
do zszywek

Ilość sztuk w opakowaniu: 12
Spinacz klip metalowy np. do banknotów, kartek itp.;
kolor: czarny,
Wymiar: 51 mm
Ilość sztuk w opakowaniu: 12
Spinacze biurowe okrągłe 25mm
 okrągły kształt
 wykonane ze stali nierdzewnej
 długość: 25mm
 opakowanie: 100 szt
Spinacze biurowe okrągłe 33mm
 okrągły kształt
 wykonane ze stali nierdzewnej
 długość: 33mm
 opakowanie: 100 szt
Datownik samotuszujący we wzmocnionej obudowie
ze stopką antypoślizgową
• wysokość cyfr/liter 4 mm
Poduszka przeznaczona jest do stempli gumowych
lub polimerowych. Nasączona elektronicznie tuszem
najwyższej jakości, który gwarantuje bardzo wysoką
trwałość odbicia pieczątki. Praktyczne zamknięcie
chroni przed wysychaniem tuszu. Obudowa poduszki
wykonana z wysokiej jakości tworzywa zapewnia
długotrwałą świeżość.
 rozmiar: 70mm x 110mm
 kolor: czerwony
Poduszka przeznaczona jest do stempli gumowych
lub polimerowych. Nasączona elektronicznie tuszem
najwyższej jakości, który gwarantuje bardzo wysoką
trwałość odbicia pieczątki. Praktyczne zamknięcie
chroni przed wysychaniem tuszu. Obudowa poduszki
wykonana z wysokiej jakości tworzywa zapewnia
długotrwałą świeżość.
 rozmiar: 90mm x 160mm
 kolor: czerwony
Tusz
bezolejowy
stempli
gumowych
i
fotopolimerowych.
Pojemnik
z
aplikatorem
ułatwiającym nasączanie. Pojemność 25 ml.
Kolor: czerwony
Tusz
bezolejowy
stempli
gumowych
i
fotopolimerowych.
Pojemnik
z
aplikatorem
ułatwiającym nasączanie. Pojemność 25 ml.
Kolor: czarny
Gumka dwuczęściowa biało/niebieska z tworzywa
sztucznego do ścierania ołówków, kredek
świecowych, atramentu, długopisu;
AS 30, AS 40;
Rozszywacz biurowy do zszywek
• metalowa konstrukcja
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50.

Stojak na koperty

51.

Koperta C5

52.

Koperta C4

53.

Koperta C6

54.

Koperta B4 HK
rozszerzone dno i boki

55.

Koperta z
potwierdzeniem
odbioru /
samokopiująca

56.

Etykiety
samoprzylepne szt.
100 arkuszy A4 białe

57.

Karteczki
samoprzylepne
100 kartek 51x38mm
żółte

58.

Dziennik
korespondencyjny 300
kartek

• plastikowa obudowa
Stojak na koperty
 lakierowany na czarno
 metal z siatki w kolorze czarnym.
 wymiary ok.: 178x128(wys)x78mm
koperta C-5; wymiary: 162x229; biała; samoklejąca;
foliowana po 50 szt.
koperta C-4; wymiary: 229x324; biała; samoklejąca;
foliowana po 50 szt.
koperta C-6; wymiary: 114x162; biała; samoklejąca;
foliowana po 50 szt.
Koperta rozszerzone dno i boki biała
Samoklejące z paskiem
Wykonane z papieru o gramaturze 150 g/m²
Format: B4
Wymiary: 250 x 353 x 38 (mm)
Opakowanie: 25 sztuk
Bardzo wygodna w użyciu koperta ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru- samokopiującą,
adresujemy nie używając kalki.
Zwrotka łatwo się odrywa dzięki perforacji.
Na kopercie umieszczony jest pasek samoprzylepny
do jej zaklejenia.
Na kopercie oraz zwrotce jest wydzielone miejsce na
naklejkę pocztową z kodami.
Uniwersalne, papierowe etykiety samoprzylepne.
Format A4,
pakowane po 100 arkuszy.
Można używać w drukarkach igłowych,
atramentowych jak i urządzeniach laserowych.
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 bloczek samoprzylepny w żółtym kolorze,
 substancja klejąca usuwalna za pomocą wody,
 ilość karteczek: 100,
 gramatura: ok 70 g/m²
 wielkość 38x51mm
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 dziennik do ewidencji korespondencji
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przychodzącej i wychodzącej (dziennik podawczy).
 okładka tekturowa sztywna oklejona tworzywem

skóropodobnym
 300 kartek
59.

60.

Dziennik
korespondencyjny 192
kartki

Temperówka z
pojemnikiem

 dziennik do ewidencji korespondencji

przychodzącej i wychodzącej (dziennik podawczy).
 okładka tekturowa sztywna oklejona tworzywem
skóropodobnym
 192 kartki
Temperówka o ergonomicznym kształcie z dwoma
otworami rożnej średnicy (11mm i 8mm).
Wyposażona w stalowe ostrze oraz transparenty

pojemnik na ścinki.

61.

Ołówek HB z gumką

Ołówek, oprawa drewniana lakierowana, klejony
grafit zwiększający jego odporność na złamania;
twardość HB; z gumką;
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62.

Wąsy do skoroszytu

sztuka

50

63.

Arkusze do oliwienia
niszczarek

Mechanizm skoroszytowy PP z metalowymi wąsami i
specjalnie twardą listwą pokrywającą z polipropylenu.
Do szybkiego spięcia i przechowywania
dziurkowanych dokumentów.
Wielkość w mm: 150 x 38.
Dziurkowanie w mm: 60/80.
Arkusze do oliwienia niszczarek
Arkusze formatu A5 rozprowadzające olej na nożach
tnących to prosty sposób na przedłużenie żywotności
niszczarek.
jeden arkusz zawiera 6 ml oleju
opakowanie 10 sztuk
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