Nazwa

Kategoria

Podkategoria

O.POUCH
DISPLAY 165 x
211 mm (A6) czerwony - 20
sztuk

Prezentacja

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 165 x
211 mm (A6) niebieski - 20
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA6CZE 5903868661886
Prezentacja

Cena netto

Cena brutto

72,45 zł

89,11 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 165 x
211 mm (A6) srebrny - 20
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA6NIE 5903868661855
Prezentacja

Cena netto

Cena brutto

72,45 zł

89,11 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 165 x
211 mm (A6) zielony - 20
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA6SRE 5903868661978
Prezentacja

Cena netto

Cena brutto

72,45 zł

89,11 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 165 x
211 mm (A6) żółty - 20 sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA6ZIE 5903868661916
Prezentacja

Cena netto

Cena brutto

72,45 zł

89,11 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 218 x
282 mm (A5) czerwony - 20

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA6ZOL 5903868661947
Prezentacja

Ramki
informacyjne

Cena netto

Cena brutto

72,45 zł

89,11 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

sztuk
Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 218 x
282 mm (A5) niebieski - 20
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA5CZE 5903868661879
Prezentacja

Cena netto

100,80 zł

Cena brutto

123,98 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 218 x
282 mm (A5) srebrny - 20
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA5NIE 5903868661848
Prezentacja

Cena netto

100,80 zł

Cena brutto

123,98 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 218 x
282 mm (A5) zielony - 20
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA5SRE 5903868661961
Prezentacja

Cena netto

100,80 zł

Cena brutto

123,98 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 218 x
282 mm (A5) żółty - 20 sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA5ZIE 5903868661909
Prezentacja

Cena netto

100,80 zł

Cena brutto

123,98 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 290 x
379 mm (A4) czerwony - 20
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA5ZOL 5903868661930
Prezentacja

Cena netto

100,80 zł

Cena brutto

123,98 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA4CZE 5903868661862

Cena netto

132,30 zł

Cena brutto

162,73 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

DISPLAY 290 x
379 mm (A4) niebieski - 20
sztuk

Prezentacja

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 290 x
379 mm (A4) srebrny - 20
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA4NIE 5903868661831
Prezentacja

Cena netto

132,30 zł

Cena brutto

162,73 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 290 x
379 mm (A4) zielony - 20
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA4SRE 5903868661954
Prezentacja

Cena netto

132,30 zł

Cena brutto

162,73 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--O.POUCH
DISPLAY 290 x
379 mm (A4) żółty - 20 sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA4ZIE 5903868661893
Prezentacja

Cena netto

132,30 zł

Cena brutto

162,73 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Folia laminacyjna z ramką O.Pouch Dispay to wysokiej jakości błyszcząca folia laminacyjna podklejona kolorowym kartonikiem,
stanowiącym ramkę dla zalaminowanego dokumentu. W połączeniu z zawieszką lub podpórką O.Strut nadaje się do zawieszenia
na ścianie lub postawienia na biurku. Doskonale zabezpiecza dokument i uatrakcyjnia prezentację. Grubość ramki 2,2 mm.
Opcja

--Okładka na
dyplom O.Presentation
Cover Oscar 216
x 146 mm (A5+
pionowa) niebieski - 10
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

OPODISPLAYA4ZOL 5903868661923
Prezentacja

Cena netto

132,30 zł

Cena brutto

162,73 zł

Ilość w opak.

20 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OSCARA5NIE10

5903868808212

72,19 zł

88,79 zł

Okładka na
dyplom O.Presentation
Cover Oscar 216
x 146 mm (A5+

Prezentacja

Okładki na
dyplomy

Ilość w opak.

10 sztuk

pionowa) niebieski - 80
sztuk
Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 80 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OSCARA5NIE80

5903868808427

525,00 zł

Okładka na
dyplom O.Presentation
Cover Oscar 216
x 146 mm (A5+
pionowa) zielony - 10
sztuk

Prezentacja

Cena brutto

645,75 zł

Ilość w opak.

80 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OSCARA5ZIE10

5903868808243

72,19 zł

88,79 zł

Okładka na
dyplom O.Presentation
Cover Oscar 216
x 146 mm (A5+
pionowa) zielony - 80
sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 80 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OSCARA5ZIE80

5903868808458

525,00 zł

Okładka na
dyplom O.Presentation
Cover Oscar 304
x 219 mm (A4+
pionowa) niebieski - 10
sztuk

Prezentacja

Cena brutto

645,75 zł

Ilość w opak.

80 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OSCARA4NIE10

5903868808175

80,27 zł

98,73 zł

Okładka na

Prezentacja

Okładki na

Ilość w opak.

10 sztuk

dyplom O.Presentation
Cover Oscar 304
x 219 mm (A4+
pionowa) niebieski - 80
sztuk

dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 80 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OSCARA4NIE80

5903868808373

583,80 zł

Okładka na
dyplom O.Presentation
Cover Oscar 304
x 219 mm (A4+
pionowa) zielony - 10
sztuk

Prezentacja

Cena brutto

718,07 zł

Ilość w opak.

80 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OSCARA4ZIE10

5903868808205

80,27 zł

98,73 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Classic bordowy - 10
sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Eleganckie, estetyczne, twarde oprawy na dyplomy i dokumenty okolicznościowe, wykonane z grubego kartonu pokrytego
okleiną lnopodobną.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: czarny, niebieski, bordowy oraz zielony.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

A4
A5

OLIMPA4BOR10
OLIMPA5BOR10

5903868808274
5903868808311

65,05 zł
54,02 zł

80,01 zł
66,44 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Classic czarny - 10 sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

10
10

Okładki na
dyplomy

Eleganckie, estetyczne, twarde oprawy na dyplomy i dokumenty okolicznościowe, wykonane z grubego kartonu pokrytego
okleiną lnopodobną.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: czarny, niebieski, bordowy oraz zielony.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

A4

OLIMPA4CZA10

5903868808250

65,05 zł

80,01 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

A5
Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Classic niebieski - 10
sztuk

OLIMPA5CZA10
Prezentacja

5903868808298

54,02 zł

66,44 zł

10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Eleganckie, estetyczne, twarde oprawy na dyplomy i dokumenty okolicznościowe, wykonane z grubego kartonu pokrytego
okleiną lnopodobną.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: czarny, niebieski, bordowy oraz zielony.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

A4
A5

OLIMPA4NIE10
OLIMPA5NIE10

5903868808267
5903868808304

65,05 zł
54,02 zł

80,01 zł
66,44 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Classic zielony - 10
sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

10 sztuk
10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Eleganckie, estetyczne, twarde oprawy na dyplomy i dokumenty okolicznościowe, wykonane z grubego kartonu pokrytego
okleiną lnopodobną.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: czarny, niebieski, bordowy oraz zielony.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

A4
A5

OLIMPA4ZIE10
OLIMPA5ZIE10

5903868808281
5903868808328

65,05 zł
54,02 zł

80,01 zł
66,44 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Europa bordowy - 10
sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

10 sztuk
10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Eleganckie, estetyczne, twarde oprawy na dyplomy i dokumenty okolicznościowe, wykonane z grubego kartonu pokrytego
okleiną Europa.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: czarny.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

A4
A5

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Europa niebieski - 10
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

PRESCOVEREURBO 5903868662425
RA4
PRESCOVEREURBO 5903868662517
RA5
Prezentacja

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

84,50 zł

103,94 zł

10 sztuk

73,50 zł

90,41 zł

10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Eleganckie, estetyczne, twarde oprawy na dyplomy i dokumenty okolicznościowe, wykonane z grubego kartonu pokrytego
okleiną Europa.
Dostępne formaty: A4 i A5.

Kolory: czarny.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

A4
A5

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Modern czarny - 10 sztuk

Symbol magazynowy

EAN

PRESCOVEREURGR 5903868662418
AA4
PRESCOVEREURGR 5903868662500
AA5
Prezentacja

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

84,50 zł

103,94 zł

10 sztuk

73,50 zł

90,41 zł

10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Eleganckie, estetyczne, twarde oprawy na dyplomy i dokumenty okolicznościowe, wykonane z grubego kartonu pokrytego
okleiną Modern.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: czarny.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

A4
A5

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Oscar beżowy - 10
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

PRESCOVERMODC 5903868662401
ZAA4
PRESCOVERMODC 5903868662494
ZAA5
Prezentacja

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

84,50 zł

103,94 zł

10 sztuk

73,50 zł

90,41 zł

10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

A4
A5

OSCARA4BEZ10
OSCARA5BEZ10

5903868808335
5903868808366

80,27 zł
72,19 zł

98,73 zł
88,79 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Oscar beżowy - 80
sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

10 sztuk
10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

A4
A5

OSCARA4BEZ80
OSCARA5BEZ80

5903868808410
5903868808465

583,80 zł
525,00 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Oscar bordowy - 10
sztuk

Prezentacja

Okładki na
dyplomy

Cena brutto

718,07 zł
645,75 zł

Ilość w opak.

80 sztuk
80 sztuk

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

A4
A5

OSCARA4BOR10
OSCARA5BOR10

5903868808182
5903868808229

80,27 zł
72,19 zł

98,73 zł
88,79 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Oscar bordowy - 80
sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

10 sztuk
10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

A4
A5

OSCARA4BOR80
OSCARA5BOR80

5903868808380
5903868808434

583,80 zł
525,00 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Oscar brązowy - 10
sztuk

Prezentacja

Cena brutto

718,07 zł
645,75 zł

Ilość w opak.

80 sztuk
80 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

A4
A5

OSCARA4BRA10
OSCARA5BRA10

5903868808199
5903868808236

80,27 zł
72,19 zł

98,73 zł
88,79 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Oscar brązowy - 80
sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

10 sztuk
10 sztuk

Okładki na
dyplomy

Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 10 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

A4
A5

OSCARA4BRA80
OSCARA5BRA80

5903868808397
5903868808441

583,80 zł
525,00 zł

Okładka na
dyplom
O.Presentation
Cover Oscar 304
x 219 mm (A4+
pionowa) zielony - 80

Prezentacja

Okładki na
dyplomy

Cena brutto

718,07 zł
645,75 zł

Ilość w opak.

80 sztuk
80 sztuk

sztuk
Twarde okładki na dyplomy w nowej oryginalnej okleinie skóropodobnej z białą wyklejką.
Dostępne formaty: A4 i A5.
Kolory: niebieski, bordowy, brązowy, zielony oraz beżowy.
Pakowane po: 80 sztuk.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OSCARA4ZIE80

5903868808403

583,80 zł

Okładka na nuty
- O.Music Case Classic - 304 x
220 mm bordowy - 10
sztuk

Prezentacja

Cena brutto

718,07 zł

Ilość w opak.

80 sztuk

Okładki na nuty

Eleganckie i estetyczne oprawy na nuty wykonane z grubego kartonu pokrytego okleiną Classic.
Wymiar okładki: 304 × 220 mm
Kolory: bordowy
Pakowane po: 10 sztuk
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

MUSICCASE304X2
20CLASBOR

5903868808748

69,50 zł

85,49 zł

Okładka na nuty
- O.Music Case Premium - 340 x
285 mm bordowy - 10
sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

10 sztuk

Okładki na nuty

Eleganckie i estetyczne oprawy na nuty wykonane z grubego kartonu pokrytego okleiną Premium zamykane na gumkę.
Wymiar okładki: 340 × 285 mm
Kolory: bordowy
Pakowane po: 10 sztuk
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

MUSICCASE340X2
85PREMBOR

5903868808755

168,00 zł

Podpórki pod
ramki
prezentacyjne
O.STRUT A4 - 20
sztuk

Prezentacja

Cena brutto

206,64 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Ramki
informacyjne

Podpórki pod ramki prezentacyjne O.POUCH DISPLAY
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OSTRUTA4

5903868661985

35,70 zł

43,91 zł

Podpórki pod
ramki
prezentacyjne
O.STRUT A5 i A6
- 20 sztuk

Prezentacja

Ilość w opak.

20 sztuk

Ramki
informacyjne

Podpórki pod ramki prezentacyjne O.POUCH DISPLAY
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

OSTRUTA5

5903868661992

18,90 zł

23,25 zł

Profesjonalny
metalowy stół
roboczy -

Prezentacja

Stojaki
prezentacyjne

Ilość w opak.

20 sztuk

O.STAND
Profesjonalny, metalowy stół roboczy do wykorzystania z dowolnym urządzeniem do oprawy dokumentacji i wykonywania
nabłyszczeń. Posiada cztery półki z przegrodami umożliwiającymi wygodne przechowywanie okładek, kanałów czy pojemników
na czcionki.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OSTAND

5903868805204

1312,50 zł

Teczka na
dokumenty Document BOX
Classic - 320 x
235 mm (A4+
pionowa) - 30
mm - szary - 10
sztuk

Prezentacja

Cena brutto

1614,38 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Teczki ofertowe

Teczki na dokumenty, materiały korporacyjne lub oferty w eleganckiej okleinie Classic. Posiadają praktyczną gumkę ułatwiającą
zamykanie.
Szerokość grzbietu: 30 mm
Format teczki: A4+
Opakowanie zawiera: 10 sztuk
Inne szerokości grzbietu lub inne okleiny (w tym okleiny indywidualne) dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

---

Teczka na
dokumenty Document BOX
Classic - 320 x
235 mm (A4+
pionowa) - 50
mm - szary - 10
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

ARCHIBOXCLASZA 5903868660049
A43010
Prezentacja

Cena netto

103,95 zł

Cena brutto

127,86 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Teczki ofertowe

Teczki na dokumenty, materiały korporacyjne lub oferty w eleganckiej okleinie Classic. Posiadają praktyczną gumkę ułatwiającą
zamykanie.
Szerokość grzbietu: 50 mm
Format teczki: A4+
Opakowanie zawiera: 10 sztuk.
Inne szerokości grzbietu lub inne okleiny (w tym okleiny indywidualne) dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

---

Teczka na
dokumenty OﬀerBOX
Mundial - 320 x
235 mm (A4+
pionowa) - 30
mm - szary - 10
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

ARCHIBOXCLASZA 5903868660056
A45010
Prezentacja

Cena netto

103,95 zł

Cena brutto

127,86 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Teczki ofertowe

Teczki na dokumenty, materiały korporacyjne lub oferty w eleganckiej okleinie Mundial. Posiadają praktyczną gumkę
ułatwiającą zamykanie.
Szerokość grzbietu: 30 mm
Format teczki: A4+
Opakowanie zawiera: 10 sztuk
Inne szerokości grzbietu lub inne okleiny (w tym okleiny indywidualne) dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFFERBOXMUCZA
A43010

5903868660018

103,95 zł

Cena brutto

127,86 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Teczka na
dokumenty OﬀerBOX
Munidal - 320 x
235 mm (A4+
pionowa) - 15
mm - szary - 10
sztuk

Prezentacja

Teczki ofertowe

Teczki na dokumenty, materiały korporacyjne lub oferty w eleganckiej okleinie Mundial. Posiadają praktyczną gumkę
ułatwiającą zamykanie.
Szerokość grzbietu: 15 mm
Format teczki: A4+
Opakowanie zawiera: 10 sztuk.
Inne szerokości grzbietu lub inne okleiny (w tym okleiny indywidualne) dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

OFFERBOXMUCZA
A41510

5903868660001

103,95 zł

Teczka na
dokumenty PresentationBOX
Europe - 320 x
235 mm (A4+
pionowa) - 15
mm - czarny - 10
sztuk

Prezentacja

Cena brutto

127,86 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Teczki ofertowe

Teczki na dokumenty, materiały korporacyjne lub oferty w eleganckiej okleinie Europe. Uchylne oba skrzydła teczki, zamykanie
na magnes.
Szerokość grzbietu: 15 mm
Format teczki: A4+
Opakowanie zawiera: 10 sztuk
Inne szerokości grzbietu lub inne okleiny (w tym okleiny indywidualne) dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

---

Teczka na
dokumenty PresentationBOX
Europe - 320 x
235 mm (A4+
pionowa) - 30
mm - czarny - 10
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

PRESBOXEURBEZA 5903868662326
41510
Prezentacja

Cena netto

195,00 zł

Cena brutto

239,85 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Teczki ofertowe

Teczki na dokumenty, materiały korporacyjne lub oferty w eleganckiej okleinie Europe. Uchylne oba skrzydła teczki, zamykanie
na magnes.
Szerokość grzbietu: 30 mm
Format teczki: A4+
Opakowanie zawiera: 10 sztuk
Inne szerokości grzbietu lub inne okleiny (w tym okleiny indywidualne) dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

---

Teczka na
dokumenty PresentationBOX
Modern - 320 x
235 mm (A4+
pionowa) - 15
mm - czarny - 10
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

PRESBOXEURBEZA 5903868662333
43010
Prezentacja

Teczki ofertowe

Cena netto

195,00 zł

Cena brutto

239,85 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Teczki na dokumenty, materiały korporacyjne lub oferty w eleganckiej okleinie Modern. Uchylne oba skrzydła teczki, zamykanie
na magnes.
Szerokość grzbietu: 15 mm
Format teczki: A4+
Opakowanie zawiera: 10 sztuk
Inne szerokości grzbietu lub inne okleiny (w tym okleiny indywidualne) dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

---

Teczka na
dokumenty PresentationBOX
Modern - 320 x
235 mm (A4+
pionowa) - 30
mm - czarny - 10
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

PRESBOXMOCZAA 5903868662302
41510
Prezentacja

Cena netto

195,00 zł

Cena brutto

239,85 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Teczki ofertowe

Teczki na dokumenty, materiały korporacyjne lub oferty w eleganckiej okleinie Modern. Uchylne oba skrzydła teczki, zamykanie
na magnes.
Szerokość grzbietu: 30 mm
Format teczki: A4+
Opakowanie zawiera: 10 sztuk
Inne szerokości grzbietu lub inne okleiny (w tym okleiny indywidualne) dostępne na zamówienie specjalne.
Opcja

---

Teczki na nuty O.Music Box Premium - 320 x
235 mm bordowy - 10
sztuk

Symbol magazynowy

EAN

PRESBOXMOCZAA 5903868662319
43010
Prezentacja

Cena netto

195,00 zł

Cena brutto

239,85 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

Okładki na nuty

Wygodne i zarazem eleganckie teczki na nuty wykonane z grubego kartonu pokrytego okleiną Premium. Zamykane na magnes.
Wymiar okładki: 320 × 235 mm
Kolory: bordowy
Pakowane po: 10 sztuk
Opcja

---

Symbol magazynowy

EAN

MUSICBOX320X23 5903868808762
5PREMBOR

Cena netto

235,00 zł

Cena brutto

289,05 zł

Ilość w opak.

10 sztuk

