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7. Organizacja i planowanie czasu pracy

7.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria

Skorowidze alfabetyczne Grand

Wizytowniki ALASSIO aluminiowe srebrne
na 10 i 25 wizytówek

• twarda laminowana oprawa, szyte – liniatura: kratka

Stylowe srebrne wizytowniki wykonane z aluminium. Matowe.
Mniejszy na ok. 10 wizytówek, większy z przegródką na ok. 25 wizytówek (15+10).
Wymiary odpowiednio: 9,3x6x0,5 cm oraz 9,3x6x1,2 cm.

Indeks

Format

07.018.0227
07.018.0228
07.018.0229
07.018.0230
07.018.0231
07.018.0232
07.018.0233

A4
A4
2/3 A4
1/2 A4
A5
2/3 A5
A6

Liczba kartek
192
96
96
96
96
96
96

Cena netto
20,05
11,69
10,55
9,09
6,98
5,85
5,46

Wizytownik ALASSIO metalowy srebrny
na 10 wizytówek

kolor

wymiary koszulki

07.001.6160

srebrny

95x60x9 mm

kolor

wymiary koszulki

07.001.6158
07.001.6159

srebrny
srebrny

93x60x5 mm
93x60x12 mm

Cena netto
11,40
27,80

Wizytownik ALASSIO z 2 kiesz., skórzany
Elegancki, skórzany wizytownik na karty kredytowe bądź wizytówki. Funkcjonalny podział
wnętrza z dwiema przegrodami, w tym kieszonka z siateczki. Wymiary: 10,5x7,5 cm.

Elegancki wizytownik wykonany ze stali nierdzewnej, solidny i wytrzymały.
Pojemność 10 wizytówek. Wymiary: 9,5x6x0,9 cm.

Indeks

Indeks

Cena netto
19,60

Indeks

kolor

wymiary koszulki

07.001.6165

czarny

105x75 mm

Cena netto
27,80
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7.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria

7. Organizacja i planowanie czasu pracy

Skórzane etui na wizytówki SIGEL Torino,
na 40 wizytówek

Skórzane etui na wizytówki SIGEL Torino,
na 120 wizytówek,

Niezwykle eleganckie etui na wizytówki, karty bankowe, lojalnościowe etc.
Wykonane z miękkiej, naturalnej skóry w kolorze czarnym oraz miodowym, oliwkowym
i chabrowym. Posiada 20 koszulek na 40 wizytówek o max. rozmiarze 90x58 mm.
Wymiary: 70x110x16 mm.

Niezwykle eleganckie etui na wizytówki wykonane z miękkiej, naturalnej
skóry w kolorze czarnym. Posiada 20 koszulek, mieści 120 wizytówek o max.
rozmiarze 90x58 mm. Wymiary: 195x115x14 mm.

Indeks

kolor

07.001.6167
07.001.6169
07.001.6170

czarny
oliwkowy
chabrowy

Cena netto
105,36
81,98
81,98

Produkt
Polecany

Indeks

kolor

Cena netto

07.001.6166

czarny

132,88

Wizytownik ALASSIO skórzany na 20 i 30 wizytówek

Wizytownik ALASSIO skóropodobny na 160 wizytówek

Elegancki skórzany wizytownik zapinany na zatrzask, posiada 10 transparentnych, matowych
kieszonek na 20 wizytówek. Skóra podklejona jest gąbką, dzięki czemu całość jest miękka i miła
w dotyku. Wymiary: 10,5x7,5 cm.

Elegancki wizytownik wykonany ze skóropodobnego materiału, wizytówki umieszczane są
w wytrzymałych transparentnych kieszeniach. Pomieści około 160 wizytówek. Przejrzyste i łatwe
wyszukiwanie. Zapinany na gumkę. Wymiary 12x26x2 cm.

Wysokiej jakości wizytownik wykonany z miękkiej skóry Nappa z trzema przedziałkami na około
30 wizytówek, wyposażony w dodatkową, zewnętrzną kieszonkę z tyłu. Wymiary: 11x7 cm.

Indeks

kolor

07.001.6161 czarny
07.001.6162 czarny

wymiary koszulki Liczba wizytówek
105x75 mm
110x70 mm

20
30

Cena netto
21,80
37,20

Indeks

kolor

07.001.6163 czarny

wymiary koszulki Liczba wizytówek
120x260x20 mm

160

Cena netto
37,20
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Wizytownik ALASSIO Monza skóropodobny
na 120 wizytówek

Wizytownik PANTA PLAST
• Wykonane z folii PCV lub skóropodobnego winylu.
• Wizytowniki 96 posiadają 12 wgrzanych koszulek.
• Wizytowniki 200 posiadają 9 koszulek z indeksem i 16 bez indeksu wpinanych w ring 4R.
• Wizytowniki 400 posiadają 20 koszulek wpinanych w ring 4R.

Wizytownik wykonany ze skóropodobnego materiału, zawiera 20 zgrzanych koszulek,
łącznie mieści 120 wizytówek. Wymiary: 20x11,2x1,5 cm.

Indeks

kolor

07.001.6164 czarny

wymiary koszulki Liczba wizytówek
200x112x15 mm

120

7.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria

Cena netto
27,20

Indeks

Liczba
wizytówek

Materiał

Liczba
koszulek

kolor

Cena
netto

07.068.3003
07.068.3004
07.068.3005
07.068.3006
07.068.3007
07.068.3008
07.068.3009
07.068.3010
07.068.3011
07.068.4025
07.068.4026
07.068.4027

96
96
96
96
96
96
200
200
200
400
400
400

PVC
PVC
PVC
winyl
winyl
winyl
winyl
winyl
winyl
winyl
winyl
winyl

12
12
12
12
12
12
9+16
9+16
9+16
20
20
20

czarny
granatowy
bordo
czarny
granatowy
bordo
czarny
granatowy
bordo
czarny
granat
bordo

10,38
10,38
10,38
12,08
12,08
12,08
27,46
27,46
27,46
34,42
34,42
34,42

Wizytownik PP DONAU

Wizytownik

Usztywniona okładka wykonana z PP, charakteryzuje się wykończeniem wysokiej jakości, wykończony
zgrzewaną folią, mieści: 60, 80, 120, 160, 240, 320 lub 480 wizytówek, dostępny w 2 kolorach.

VISIFIX - album na 200 wizytówek. Okładka matowa, mechanizm ringowy, przekładki A-Z.
Możliwość umieszczenia dodatkowych wkładów. Maksymalna poj. 280 wizytówek.
VISIFIX - album na 400 wizytówek. Okładka matowa, mechanizm ringowy, przekładki A-Z.
Możliwość umieszczenia dodatkowych wkładów. Maksymalna poj. 600 wizytówek.

Indeks
Indeks

Mieści wizytówek wymiary

07.001.1191
07.001.1193
07.001.1194
07.001.1196
07.001.1206
07.001.1208

120
120
240
240
480
480

110x192x16 mm
110x192x16 mm
110x192x30 mm
110x192x30 mm
110x252x30 mm
110x252x30 mm

kolor
czarny
jasnoniebieski
czarny
jasnoniebieski
czarny
jasnoniebieski

Cena netto
7,04
7,04
10,40
10,40
16,02
16,02

kolor

Album VISIFIX 200 wizytówek
07.006.0026
granatowy
07.006.0027
grafitowy
07.006.0028
wkłady 10 sztuk
Album VISIFIX 400 wizytówek A4
07.006.0029
granatowy
07.006.0030
grafitowy
07.006.0031
wkłady 10 sztuk

Cena netto
83,84
83,84
29,31
129,95
129,95
41,70
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Wizytownik obrotowy na 200 wizytówek

Wizytownik obrotowy na 400 wizytówek

Posiada 100 koszulek, mieści 200 wizytówek. Zawiera 12 przekładek i dwa komplety 26 naklejek
alfabetycznych (A-Z). Wymiary koszulki: 72x104 mm. Okrągła, czarna podstawa wykonana
z tworzywa sztucznego. Dodatkowe przekładki 1397001PL-13, dodatkowe koszulki: 1398001PL-00.

Wizytownik obrotowy na 400 wizytówek. 200 dwustronnych kieszonek na wizytówki.
Stabilna metalowa podstawa. Przekładki alfabetyczne A-Z. Kolory: czarny i srebrny.

Indeks

kolor

07.001.3003 czarny

Liczba koszulek

wymiary koszulki

100

72x104 mm

Cena netto
117,60

Indeks

kolor

Cena netto

07.006.6002
07.006.6003

czarny
srebrny

248,14
248,14

Wizytownik obrotowy na 400 wizytówek

Wizytownik obrotowy na 400 wizytówek

Posiada 200 koszulek, mieści 400 wizytówek, zawiera 24 przekładki
alfabetyczne (A-Z); wymiary koszulki: 66x103 mm; solidna, metalowa,
czarna podstawa. Dodatkowe przekładki 1397001PL-13, dodatkowe koszulki:
1398001PL-00.

VISIFIX flip – wizytownik obrotowy. Może pomieścić nawet do 400 wizytówek. Przekładki A-Z
pozwalają na ich szybkie wyszukiwanie. Kolory: biały, srebrny lub czarny. Dodatkowe wkłady
do kartoteki obrotowej VISIFIX flip. Opakowanie zawiera 40 kieszonek.

Produkt
Polecany

Indeks

kolor

Liczba koszulek wymiary koszulki

07.001.3001

czarny

200

66x103 mm

Cena netto
136,90

Indeks

kolor

jednostka

07.006.0032
07.006.0033
07.006.0034

czarny
srebrny
dodatkowe wkłady

sztuka
sztuka
opak. – 40 szt.

Cena netto
248,14
248,14
62,28
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7.1 Skorowidze, wizytowniki i akcesoria
7.2 Kartoteki

Wizytownik obrotowy na 400 wizytówek ICO

Narożniki do zdjęć kieszenie

Zawiera 200 koszulek, mieści 400 wizytówek. Posiada indeks alfabetyczny. Wymiary koszulki:
58x92 mm. Mocna, plastikowa podstawa. Pakowany jednostkowo. Dodatkowe koszulki: ICRL-W.
Elegancki długopis gratis!

Wykonane z dwustronnej, samoprzylepnej transparentnej folii, umożliwiającej umieszczenie
zdjęcia w albumie bez konieczności jego przyklejenia. W opakowaniu znajduje się 200 sztuk
w kartoniku na wysuwalnej, zrolowanej taśmie.

Koszulki do wizytownika ICO,
transparentne, wym.: 58x92 mm, 20 szt.
• Transparentne koszulki na wizytówki.
• Pasują do wizytownika ICRL-13.
• Wymiary koszulki: 58x92 mm.
• Jednostka sprzedaży zawiera 20 szt.

Indeks

kolor

Zawiera koszulek wymiary koszulki

07.001.1174 srebrny
200
07.001.6157 transparentny 20

58x92 mm
58x92 mm

Cena netto
169,84
16,80

Indeks

Cena netto

07.094.6043

5,32

Kartoteki Kartei HAN

Przekładki do kartotek Kartei HAN

Wykonana z trwałego polistyrenu. Idealny sposób na segregowanie danych zapisanych na kartach
A4. Karty umieszczane poziomo. Wyposażona w dwie polistyrenowe przekładki z plastikowymi,
przesuwanymi indeksami i etykietkami. Gumowe nóżki chronią blat biurka przed zarysowaniem
oraz zapobiegają przemieszczaniu się kartoteki.

Miękkie A-Z: wykonane z PP, przeznaczone do alfabetycznego segregowania kart
umieszczonych poziomo, 25 kart, indeks A-Z.
Sztywne: wykonane z trwałego polistyrenu, przeznaczone do kartotek w celu oddzielania kart
umieszczonych poziomo.

designed to organise

designed to organise

Index

Rodzaj

kolor

Format

Liczba kart

Cena netto

Index

kolor

Format

Typ

Cena netto

07.001.5014

otwarta

szary

A4

1300

122,08

07.001.5020

szary

A4

22,72

07.001.5015

z wiekiem

szary

A4

1300

193,66

07.001.5021

czarny

A4

22,72

07.001.5016

z wiekiem

czarny

A4

1300

193,66

07.001.5022

szary

A5

10,04

07.001.5017

otwarta

szary

A5

1300

67,30

07.001.5023

czarny

A5

07.001.5018

z wiekiem

szary

A5

1300

122,92

07.001.5024

szary

A4

A-Z

10,04
53,32

07.001.5019

z wiekiem

czarny

A5

1300

122,92

07.001.5025

szary

A5

A-Z

42,14
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7.4 Teczki

7. Organizacja i planowanie czasu pracy

Kieszeń samoprzylepna Q-CONNECT na etykiety

Kieszeń samoprzylepna Q-CONNECT na wizytówki

• Samoprzylepne kieszonki na etykiety.
• Wyprodukowane z przeźroczystego polipropylenu.
• Warstwa kleju na tylnej części.
• Rozcięte na górnym krótkim boku.
• Posiada wgłębienie na palec, ułatwiające wymianę etykiety.
• Wymiary: 55x102 mm lub 35x102 mm.
• Jednostka sprzedaży zawiera 10 szt.

• Samoprzylepne kieszonki na wizytówki.
• Wyprodukowane z przeźroczystego polipropylenu.
• Warstwa kleju na tylnej części.
• Rozcięte na krótkim lub długim boku.
• Posiadają wgłębienie na palec, ułatwiające wymianę wizytówki.
• Wymiary: 56x93 mm.
• Jednostka sprzedaży zawiera 10 lub 100 szt.

QUALITY
GUARANTEE
100%

Indeks

kolor

Rodzaj

Materiał

07.001.6171 transparentny na etykiety
07.001.6172 transparentny na etykiety

QUALITY
GUARANTEE
100%

Cena
umieszczenie Rozmiar
(mm) netto

pp
pp

krótki bok
krótki bok

35x102 13,60
55x102 11,00

Kieszeń samoprzylepna Q-CONNECT z klapką
na CD/DVD
• Samoprzylepne kieszonki na etykiety.
• Wyprodukowane z przeźroczystego polipropylenu.
• Warstwa kleju na tylnej części.
• Rozcięte na górnym krótkim boku.
• Posiada wgłębienie na palec, ułatwiające wymianę etykiety.
• Wymiary: 55x102 mm lub 35x102 mm.
• Jednostka sprzedaży zawiera 10 szt.

Indeks

kolor

Rodzaj

07.001.6173 transparentny na wizytówki
07.001.6174 transparentny na wizytówki
07.001.6175 transparentny na wizytówki

Materiał umieszczenie Rozmiar
(mm)
pp
pp
pp

krótki bok
długi bok
długi bok

56x93
56x93
56x93

Cena
netto
15,20
15,20
10,40

Teczka ALASSIO Genova skóropodobna
• Bardzo pojemna teczka z jedną dużą komorą, zamykana na dwa zamki szyfrowe 3-cyfrowe.
• Wykonana ze skóry ekologicznej.
• Wzmocniony i wyprofilowany uchwyt zapewnia wygodę noszenia.
• Wnętrze wyposażone w kieszonkę na zamek, 3 miejsca na materiały piśmienne oraz kieszonkę
na telefon komórkowy.
• Z boku teczka posiada przydatną kieszonkę zapinaną na nap.
• Na spodzie umieszczono metalowe stopki, które chronią ją przed zabrudzeniem i otarciem.
• Wymiary zewnętrzne: 45,5x34x20 cm.
• Wymiary wewnętrzne: 42x31x19 cm.

QUALITY
GUARANTEE
100%

Indeks

kolor

07.001.6176 transparentny

Rodzaj
z klapką
na CD/DVD

Materiał umieszczenie Rozmiar Cena
(mm) netto
pp

CD/DVD

127x127 12,20

Indeks

kolor

wymiar

07.001.6026

czarny

455x340x200 mm

Cena netto
198,00
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7.4 Teczki

Teczka ALASSIO Mondo skóropodobna

Teczka ALASSIO Ponte skóropodobna

• Teczka na kółkach wykonana ze skóry ekologicznej ze specjalną
przegrodą do przechowywania laptopa.
• Zamykana na zamek szyfrowy 3-cyfrowy.
• Z boku umieszczona kieszonka zamykana na wsuwane zamknięcie.
• Wnętrze wyposażone w część organizacyjną: 3 miejsca na materiały piśmienne
oraz dwie kieszonki na wizytówki.
• Wzmocniony i wyprofilowany uchwyt zapewnia wygodę noszenia.
• Teczka posiada dodatkową wysuwaną rączkę o długości 107 cm.
• Wymiary zewnętrzne: 46x38x22 cm.
• Wymiary wewnętrzne: 41x26,5x6 cm.

• Teczka A4, wykonana z materiału imitującego prawdziwą skórę.
• Z zaokrąglonymi rogami.
• Wyposażona we wzmocnioną rączkę.
• We wnętrzu wykończonym podszewką znajdują się: dwie usztywnione,
poszerzane kieszenie na dokumenty A4, kieszonki na wizytówki, miejsce na 3 długopisy,
kieszonka na telefon komórkowy.
• Teczka zamykana jest na dwa zamki szyfrowe 3-cyfrowe.
• Wymiary zewnętrzne: 44,5x32x10,5 cm.
• Wymiary wewnętrzne: 42x29x9 cm.

Indeks

kolor

wymiar

07.001.6027

czarny

460x380x220 mm

Cena netto
378,00

Indeks

kolor

wymiar

07.001.6028

czarny

445x320x105 mm

Cena netto
158,00

Teczka ALASSIO Cantana skóropodobna

Teczka ALASSIO Cantana skóropodobna lub skórzana

• Nowoczesna, elegancka teczka dwukomorowa.
• Wykonana ze skóry ekologicznej.
• Wyposażona w regulowany, odpinany pasek na ramię oraz wygodny,
wzmocniony uchwyt na grzbiecie.
• Teczkę dodatkowo zdobi klasyczne i eleganckie zapięcie.
• Z tyłu kieszonka zapinana na zamek.
• We wnętrzu: dwie główne komory, w tym jedna podzielona na trzy kieszenie, organizer:
trzy kieszenie na wizytówki, jedną na telefon komórkowy, trzy na materiały piśmienne.
• Pomiędzy głównymi komorami znajduje się również kieszeń zapinana na zamek.
• Wymiary zewnętrzne: 38x31x9,5 cm.

• Elegancka torba wykonana ze skóry ekologicznej.
• Z wygodnym uchwytem na grzbiecie oraz regulowanym i odpinanym paskiem na ramię.
• Posiada wygodną do otwierania klapę na wsuwane zapięcia.
• Wewnątrz znajdują się dwie kieszenie przestrzenne, miejsce na laptopa z paskiem mocującym,
zamykana na zamek kieszeń na dokumenty A4, organizer biurowy z miejscem na trzy
materiały piśmienne, kieszeń na telefon komórkowy oraz kieszonki na wizytówki.
• Pod klapką zawiera dwie kieszonki o wymiarach 24x17 cm.
• Z tyłu kieszeń zamykana na zamek.
• Wymiary zewnętrzne: 41,7x31,5x15 cm.

Indeks

kolor

wymiar

07.001.6029

czarny

380x310x95 mm

Cena netto
190,00

Indeks

kolor

wymiar

Materiał

07.001.6030
07.001.6031

czarny

417x315x150 mm
417x315x150 mm

skóropodobna

czarny

skórzana

Cena netto
280,00
580,00
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