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oryginalne linie produktów dla każdego
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Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji 
w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie. Niniejszy katalog jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozu-
mieniu art. 66, ust.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
Katalog przeznaczony jest dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych.
 UWAGA! Wszystkie ceny w katalogu są cenami PLN netto. Ceny ujęte w naszym katalogu są cenami rekomendowanymi przez pro-
ducenta i nie wiążą nabywców produktów oferowanych przez Argo S.A. Ceny ustalano przy poziomie kursów złotówkowych EUR i USD  
z lipca 2016. Istotne zmiany kursów lub przepisów polskiego prawa mogą być przyczyną zmiany cen.  
W katalogu wykorzystano zdjęcia własne, z serwisu 123rf.com oraz na licencji CC0. Ze względu na ograniczenia techniki druku kolory 
mogą się różnić od rzeczywistych kolorów produktów.

Katalog towarów Argo S.A.dostępny jest również 
w wersji elektronicznej na www.PolGer.eu

TECZKI 
OFERTOWE

Seria wielokolorowych notatników  
w formacie A4, A5, A6.

Seria notatników w nowoczesnych,  
jaskrawych kolorach w formacie  
A4, A5, A6.

Seria stylowych notatników w formacie 
A4, A5, A6 z odbijającymi światło  
drobinkami nadającymi okładce  
metaliczny wygląd.

Seria notatników i teczek wykonanych  
z materiałów biodegradowalnych. 
Produkt ekologiczny.

Seria eleganckich notatników i teczek 
z okładkami wykonanymi z polipropy-
lenu odzyskanego w wyniku procesu 
recyklingu.

Seria notesów w formacie A5 i A6  
z elastycznym paskiem  
spinającym notatnik.

Seria notatników w formacie A4, A5, A6  
w półprzezroczystej oprawie z mato-
wym wykończeniem uzupełniona  
o  teczki ofertowe.

Seria notatników w stonowanych, paste-
lowych kolorach w formacie A4, A5, A6.

Seria obszernych notatników  
w formacie A5 idealnych jako zeszyt  
dla ucznia i studenta.

Seria kolorowych notatników w formacie 
A4 uzupełniona o teczki w formacie A4+ 
mieszczące notatnik.

Seria notesów w formacie A5 i A6  
z kartkami w odcieniu koloru okładki  
i z funkcjonalnym zapięciem na zatrzask.

Standardowe i harmonijkowe teczki  
na dokumenty z przezroczystymi  
przegródkami i kieszeniami  
na dokumenty.

Firma z misją tworzenia lepszych  
produktów, z lepszych materiałów  
z zaangażowaniem w ochronę  
środowiska naturalnego  
naszej planety…

…  dbająca o prawa pracownicze,  
stwarzająca odpowiednie  
warunki pracy z poszanowaniem  
odmienności kulturowej i religijnej  
swoich pracowników…

… kładąca nacisk na wykorzystywanie  
przy produkcji źródeł odnawialnych…

…  gwarantująca produkty  
najwyższej jakości,  
z najlepszych materiałów…

… eksportująca miliony  
notatników i teczek…

… tworząca produkty  

z myślą o Tobie!

firma 
z przesłaniem
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łAczy pokolenia

kołonotatnik JuMBo
trzy różne formaty: A4, A5, A6
dwa rodzaje liniatur: linia lub kratka
szeroka gama kolorystyczna okładek - 9 kolorów

 Okładka
• sztywna, polipropylenowa okładka  

z zaokrąglonymi rogami

 Papier
• gramatura 80g
• białość papieru 170 (CIE)
• kartki z perforacją i otworami umożliwiającymi wpięcie 

do segregatora (format A4 - 4 dziurki)
• margines na brzegu kartki (format A4, A5)

 Oprawa
• wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy  

z oczkiem zamykającym

 Przekładki
• kartonowe przekładki 
• na każdej przekładce plastikowa etykieta umożliwiająca 

oznaczenie wybranej części notatnika

 Indeks
• indeks na każdej przekładce

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Przekładki Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A4 90 kratka tak 3 36 13,50 98216
A4 120 kratka tak 4 24 17,50 98217
A4 120 linia tak 4 24 17,50 98329
A4 150 kratka tak 5 24 21,00 98218
A4 150 linia tak 5 24 21,00 98213
A4 180 kratka tak 6 24 24,00 98330

kołonotatnik JuMBo

kołonotatnik Mini JuMBo

kołonotatnik MiCro JuMBo

Seria notatników JUMBO pozwala 
na wybór idealnego notesu.  
Wybierz format, dobierz ilość 
kartek i zdecyduj czy wolisz  
papier w linię czy w kratkę. 

Margines na brzegu kartek 
daje możliwość nanoszenia 

dodatkowych uwag  
i notatek.

Oczko zamykające meta-
lowy grzbiet zabezpiecza 
przed jego wysunięciem.

Kartki z perforacją  
i dziurkami, umożliwiają 

wyrwanie strony z notesu  
i wpięcie jej do segregatora.

Plastikowe etykiety na 
przekładkach do ozna-
czenia wybranej części 

notatnika.

Jumbo dla starszych? Mini Jumbo dla młodszych? Micro Jumbo dla najmłodszych? 
Niekoniecznie! 

Jaki jest Twój idealny format?

nicest
choice
ever

8 mm
5 x 5 mm

A4

A5

A6

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Przekładki Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A5 150 kratka nie 5 24 11,00 98219
A5 150 linia nie 5 24 11,00 98214

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Przekładki Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A6 150 linia nie 5 24 7,00 98215

Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze.  
Przy zamówieniach pojedynczych sztuk brak możliwości wyboru koloru notatnika.
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Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Przekładki Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A4 150 linia nie 6 24 21,00 98222
A4 150 kratka nie 6 24 21,00 98225
A5 150 linia nie 6 24 11,00 98223
A5 150 kratka nie 6 24 11,00 98226
A6 150 linia nie 6 24 6,50 98224

teczka ofertowa  
Smooth 3 Flap Folder 
• wykonana z przezroczystego polipropylenu
• format A4
• pojemność do 50 kartek
• elastyczny pasek zabezpieczający dokumenty 

przed wypadnięciem

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 1 25 4,50 92105

Margines  
na brzegu kartek 

daje możliwość 
nanoszenia 

dodatkowych 
uwag i notatek.

Oczko zamykające 
metalowy grzbiet 

zabezpiecza przed 
jego wysunięciem.

Sztywne  
przekładki  

z możliwością 
wpinania  

w dowolnym 
miejscu.

Bez
ograniczeń

Dostosuj notes do swoich potrzeb dzięki wyjmowanym przekładkom.  
Podziel go na działy. Spisujesz przepisy kulinarne - podziel go według kategorii dań, 
jesteś studentem lub uczniem - podziel go według zajęć, a może już pracujesz  
- podziel go według zadań. Jeden notes a tak wiele zastosowań.  
Do czego go wykorzystasz?

Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze.  
Przy zamówieniach pojedynczych sztuk brak możliwości wyboru koloru notatnika.

Pełna oferta teczek na stronach 26-27.

8 mm

kołonotatnik SMootH
trzy różne formaty: A4, A5, A6
dwa rodzaje liniatur: linia lub kratka
pięć kolorów okładek

 Okładka
• okładka polipropylenowa o wysokiej sztywności
• okładka z przezroczystego tworzywa  

z kolorowymi elementami

 Papier
• gramatura 80g
• białość papieru 170 (CIE)
• margines na brzegu kartki (format A4, A5)

 Oprawa
• wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy  

z oczkiem zamykającym

 Przekładki
• plastikowe przekładki 
• możliwość wpinania przekładek w dowolnym miejscu

 Indeks
• spis działów na pierwszej stronie

5 x 5 mm

A4

A5

A6
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kołonotatnik ligHtS
trzy różne formaty: A4, A5, A6
dwa rodzaje liniatur: linia lub kratka
pięć kolorów okładek

 Okładka
• przednia i tylna okładka polipropylenowa  

z wytłoczonymi liniami
• okładka z przezroczystego, kolorowego tworzywa

 Papier
• gramatura 80g
• białość papieru 170 (CIE)
• kartki z perforacją i otworami umożliwiającymi wpięcie  

do segregatora (format A4 - 4 dziurki, A5 - 2 dziurki)
• margines na brzegu kartki (format A4, A5)

 Oprawa
• wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy  

z oczkiem zamykającym

 Przekładki
• plastikowe przekładki 
• możliwość wpinania przekładek w dowolnym miejscu

 Indeks
• dane personalne na pierwszej stronie

Seria Lights w pięknych jaskrawych kolorach. Dla osób ciekawych świata 
i nie znoszących monotonii. Notatniki doskonałe do zapisków z podróży 
i przydatne na co dzień. Z notatnikami Lights praca i nauka już nigdy nie 
będzie szara i nudna. Jaki jest Twój ulubiony kolor?

Sztywne  
przekładki  

z możliwością 
wpinania  

w dowolnym 
miejscu.

Margines na 
brzegu kartek 

daje możliwość 
nanoszenia  

dodatkowych 
uwag i notatek.

Oczko zamykające 
metalowy grzbiet 

zabezpiecza przed 
jego wysunięciem.

Kartki  
z perforacją  
i dziurkami, 
umożliwiają  

wyrwanie strony
z notesu  

i wpięcie jej  
do segregatora.

Jaki jest Twój  
ulubiony 
kolor?

Piękne kolory 
przykuwające uwagę.

A4

A5

A6

8 mm

5 x 5 mm

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Przekładki Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A4 150 linia tak 6 24 22,00 98227
A4 150 kratka tak 6 24 22,00 98230
A5 150 linia tak 6 24 12,00 98228
A5 150 kratka tak 6 24 12,00 98231
A6 150 linia nie 6 24 7,00 98229

Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze.  
Przy zamówieniach pojedynczych sztuk brak możliwości wyboru koloru notatnika.
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kołonotatnik lineS
trzy różne formaty: A4, A5, A6
dwa rodzaje liniatur: linia lub kratka
pięć kolorów okładek

 Okładka
• przednia i tylna okładka z najwyższej jakości wytłoczonego 

kolorowego polipropylenu

 Papier
• gramatura 80g
• białość papieru 170 (CIE)
• kartki z perforacją i otworami umożliwiającymi wpięcie  

do segregatora (format A4 - 4 dziurki, A5 - 2 dziurki)

 Oprawa
• wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy  

z oczkiem zamykającym

 Przekładki
• plastikowe przekładki 
• możliwość wpinania przekładek w dowolnym miejscu

 Indeks
• dane personalne na pierwszej stronie

Notuj i rysuj!
Miejsca nie zabraknie.

najlepszy
wybór 

w pastelowych
kolorach

Sztywne  
przekładki  

z możliwością 
wpinania  

w dowolnym 
miejscu.

Elegancka
prążkowana  

faktura  
okładki

Margines na 
brzegu kartek 

daje możliwość 
nanoszenia  

dodatkowych 
uwag i notatek.

Oczko zamykające 
metalowy grzbiet 

zabezpiecza przed 
jego wysunięciem.

Kartki  
z perforacją  
i dziurkami, 
umożliwiają  

wyrwanie strony
z notesu  

i wpięcie jej  
do segregatora.

Oprawa w grzbiet metalowy pozwala na pełne otwarcie  
notatnika i uniknięcie niekontrolowanego zamykania. 
Oczko zamykające grzbiet zabezpiecza przed jego wysunięciem.

Piękne notesy w stonowanych, pastelowych kolorach. 
Wyjmowane przekładki pozwalają podzielić notes według upodobań. 
Prawdziwa elegancja na Twoim biurku.

A4

A5

A6

8 mm

5 x 5 mm

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Przekładki Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A4 150 linia tak 6 24 21,00 98232
A4 150 kratka tak 6 24 21,00 98235
A5 150 linia tak 6 24 12,00 98233
A5 150 kratka tak 6 24 12,00 98236
A6 150 linia nie 6 24 7,50 98234

Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze.  
Przy zamówieniach pojedynczych sztuk brak możliwości wyboru koloru notatnika.
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modern 
look

kołonotatnik Steel ClaSS
trzy różne formaty: A4, A5, A6
dwa rodzaje liniatur: linia lub kratka
pięć kolorów okładek

 Okładka
• przednia i tylna okładka z metalicznego polipropylenu

 Papier
• gramatura 80g
• białość papieru 170 (CIE)
• margines na brzegu kartki (format A4, A5)

 Oprawa
• wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy  

z oczkiem zamykającym

 Przekładki
• plastikowe przekładki 
• możliwość wpinania przekładek w dowolnym miejscu

 Indeks
• spis działów i dane personalne na pierwszej stronie

A4

A5

A6
Stylowe notatniki w metalicznych kolorach. 
Dla osób ceniących oryginalność i elegancję. 
Odbijające światło drobinki nadają okładce  
wyrafinowany wygląd, a błyszczący grzbiet  
dodatkowo podkreśla charakter całości. 
Dla szefa firmy, dla pracownika, dla starszych  
i młodszych. Kuszące pięknem notatniki z klasą.

Eleganckie notatniki w wyjątkowej oprawie. 
Dostępne w różnych kolorach i formatach. 
Wyjmowane przekładki i łatwo dostępny indeks 
pozwalają na uporządkowanie notatek.

Laserowo 
wycięte elementy okładki 
pozwalają na zapoznanie 

się z indeksem 
bez otwierania 

notatnika.

Sztywne przekładki z możliwością wpinania  
w dowolnym miejscu.

Margines na brzegu kartek daje możliwość 
nanoszenia dodatkowych uwag i notatek.

Oczko zamykające metalowy grzbiet 
zabezpiecza przed jego wysunięciem.

5 x 5 mm

8 mm

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Przekładki Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A4 150 linia nie 6 24 20,00 98237
A4 150 kratka nie 6 24 20,00 98240
A5 150 linia nie 6 24 11,50 98238
A5 150 kratka nie 6 24 11,50 98241
A6 150 linia nie 6 24 7,50 98239

Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze.  
Przy zamówieniach pojedynczych sztuk brak możliwości wyboru koloru notatnika.

Katalog produktów ARGO S.A.  |  ceny netto, bez VATKatalog produktów ARGO S.A.  |  ceny netto, bez VAT 1312



Obszerne notatniki 
w linię lub kratkę 
w formacie A5.  

Idealne jako zeszyt  
dla ucznia i studenta.  

Szeroki margines  
to dodatkowe miejsce  
na zapiski.  
Kartki z perforacją  
ułatwiają estetyczne  
wyrwanie strony,  
a specjalne dziurki  
umożliwiają wpięcie 
do segregatora.

zawsze 
wystarczy 

miejsca 
na notatki

Wyraźny margines 
na brzegu kartki 
na dodatkowe 

notatki.

kołonotatniki Big
zawSze wyStarCzy MieJSCa

Pojedynczy 
grzbiet metalowy.

Standardowa 
liniatura w linię 

lub kratkę.

Kartki  
z perforacją  
i dziurkami, 
umożliwiają  

wyrwanie strony  
z notesu  

i wpięcie jej  
do segregatora.

kołonotatnik Big 
format A5
dwa rodzaje liniatur: linia lub kratka
cztery kolory okładek

 Okładka
• przednia i tylna okładka z najwyższej jakości  

polipropylenu
• okładka z zaokrąglonymi rogami
• okładka w różnych kolorach z nadrukiem

 Papier
• gramatura 80g
• białość papieru 170 (CIE)
• kartki z perforacją i otworami umożliwiającymi  

wpięcie do segregatora - 2 dziurki
• margines na brzegu kartki

 Oprawa
• wysokiej jakości pojedynczy grzbiet metalowy  

z oczkiem zamykającym

 Przekładki
• sztywne, plastikowe przekładki z kolorowymi wypustkami
• możliwość wpinania przekładek w dowolnym miejscu

 Indeks
• dane personalne na pierwszej stronie

A58 mm

5 x 5 mm

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Przekładki Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A5 160 kratka tak 4 12 13,00 98245
A5 160 linia tak 4 12 13,00 98246

Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze.  
Przy zamówieniach pojedynczych sztuk brak możliwości wyboru koloru notatnika.

Katalog produktów ARGO S.A.  |  ceny netto, bez VATKatalog produktów ARGO S.A.  |  ceny netto, bez VAT 1514



Dlaczego ECO%?
Papier wykonany  
z przetworzonych  
włókien trzciny cukrowej.
Materiały użyte do produkcji  
okładek powstały  
w wyniku procesu  
recyklingu.

easy Sheet Holder
• teczka wykonana z materiałów ekologicznych
• format A4
• 6 przezroczystych kieszeni na dokumenty

expanding File
• teczka harmonijkowa
• wykonana z materiałów ekologicznych
• format A4
• 6 przekładek na dokumenty
• elastyczny pasek zabezpieczający dokumenty  

przed wypadnięciem

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 6 6 17,00 94523

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 6 30 7,00 94524

dwa formaty: A4 i A5
dwa rodzaje liniatur: linia lub kratka
pięć kolorów okładek

 Okładka
• przednia i tylna okładka wykonana z ekologicznego  

materiału wytwarzanego z pozostałości trzciny cukrowej 
stosowanej przy produkcji cukru

• okładka z zaokrąglonymi rogami
• do okładki przytwierdzony długopis wykonany  

z biodegradowalnych materiałów

 Papier
• gramatura 70g
• ekologiczny papier wykonany z trzciny cukrowej

 Oprawa
• podwójny grzbiet metalowy wysokiej jakości

 Indeks
• dane personalne na pierwszej stronie

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A4 80 linia nie 24 13,00 94529
A4 80 kratka nie 24 13,00 94531
A5 80 linia nie 40 10,00 94532
A5 80 kratka nie 40 10,00 98545 teczki ofertowe eCo

Seria ECO% została stworzona z myślą o odbiorcach świa-
domych ekologicznie, którym nie jest obojętne środowisko 
naturalne. ECO% to seria eleganckich notatników i teczek  
wyprodukowanych z wykorzystaniem przetworzonych od-
padów rolniczych. Okładki zeszytów i teczki powstały z ma-
teriałów odzyskanych w 75% w wyniku procesu recyklingu.  
Papier użyty w zeszytach w 80% wykonany jest z trzciny  
cukrowej. Długopis dołączany do zeszytów składa się w 76%  
z plastiku PLA, wytworzonego z roślin, a tusz użyty w długopisie 
powstał na bazie wody i nietoksycznej soi.

zielona rewolucja
ochrona 
drzew

100%
Z myślą o środowisku naturalnym.

A4

A5

8 mm

Ekologiczny papier wyprodukowany  
z włókien trzciny cukrowej  
o delikatnej strukturze  
i liniaturze w kolorze zielonym.

W komplecie długopis 
wykonany w 76% 
z biodegradowalnego 
PLA i tuszu na bazie  
wody i soi.

6 rozszerzanych przekładek 
na dokumenty.

Kształt kieszonek ułatwia 
umieszczanie dokumentu.

Sprawdź jak wygląda  
proces produkcji.

kołonotatniki eCo pen

Okładki i długopis 
wykonane z plastiku PLA.
Plastik pochodzenia roślinnego, produkowany  
z trzciny cukrowej i innych zawierających skrobię 
upraw. Naturalnie przezroczysty, dzięki czemu 
łatwo go zabarwić na różne kolory. 

Produkty z PLA ulegają całkowitemu rozkładowi 
w temperaturze 50 - 60°C, przy wilgotności 
80 - 90% w ciągu 60 - 90 dni.

Produkty w 100% biodegradowalne.
Do produkcji nie wykorzystano ani jednego drzewa!

Produkty wykonane  
w 100%  
z materiałów  
biodegradowalnych.

Papier  
wyprodukowany 
w 80% z włókien 
trzciny cukrowej.

Okładki wykonane 
w 75% z materiałów 
odzyskanych   
w wyniku procesu 
recyklingu.

W długopisie  
zastosowano  
nietoksyczny tusz  
na bazie wody i soi.

Materiały użyte do 
produkcji notesów 
i teczek nadają się  
do ponownego 
przetworzenia.

5 x 5 mm

Pełna oferta teczek na stronach 26-27.

Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze.  
Przy zamówieniach pojedynczych sztuk  
brak możliwości wyboru koloru notatnika.
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Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze.  
Przy zamówieniach pojedynczych sztuk brak możliwości wyboru koloru notatnika.

Pełna oferta teczek na stronach 26-27.

A4

kołonotatnik excluso
format A4
dwa rodzaje liniatur: linia lub kratka
siedem kolorów okładek

 Okładka
• przednia i tylna okładka z elastycznego polipropylenu
• okładka z zaokrąglonymi rogami
• okładka w różnych kolorach z nadrukiem

 Papier
• gramatura 80g
• białość papieru 170 (CIE)
• margines na brzegu kartki

 Oprawa
• podwójny grzbiet metalowy wysokiej jakości

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A4 72 linia nie 40 10,00 98331
A4 72 kratka nie 40 10,00 98332

teczka ofertowa
excluso 3 Flap Folder
• wykonana z przezroczystego  

kolorowego polipropylenu
• format A4+ (255 x 325 mm)
• pojemność do 50 kartek
• elastyczny pasek zabezpieczający 

dokumenty przed wypadnięciem
• dostępna w czterech kolorachWyjątkowa seria zeszytów A4 i teczek w formacie A4+. 

Powiększone teczki ofertowe dają możliwości przenoszenia 
lub przechowywania dokumentów dłuższych lub spiętych 
spinaczem bez dodatkowych zagnieceń. 
Bez problemu pomieszczą notatnik z serii Excluso. 
Stwórz swój idealny komplet: notes i teczka.

Podwójny grzbiet 
metalowy.

Margines  
na brzegu kartek 

daje możliwość 
nanoszenia  

dodatkowych 
uwag i notatek.

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4+ 1 36 4,50 93955

8 mm

idealny koMplet

A4+

5 x 5 mm
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Proudly Made in Egypt / Fabriqué en Egypte /صنع فى مصر

Visite us Join us

Customer.service@mintra.com.eg

The Orange Wave Range is a reminder of the planet’s 
thermal equilibrium change caused by pollution and 
non-recyclable materials. To help save our planet, the 
paper used in this notebook is made 80% of bagasse 
(crop residues) and the black covers are made of 100% 
recycled polypropylene with zero waste production.

Buying   p r o d u c t s  r e fl e c t s  y o u r 
environmental awareness.  

A4+

A5+

kołonotatniki orange
dwa formaty: A4+ i A5+
format strony po wyrwaniu wzdłuż perforacji A4 i A5
rodzaj liniatury: kratka

 Okładka
• przednia i tylna okładka wykonana z polipropylenu  

otrzymanego w wyniku recyklingu
• okładka z zaokrąglonymi rogami
• okładka z nowoczesnym czarno-pomarańczowym wzorem
• elastyczny pasek przymocowany do okładki  

spinający całość notatnika 

 Papier
• gramatura 80g
• białość papieru 170 (CIE)
• kartki z perforacją i otworami umożliwiającymi wpięcie  

do segregatora (format A4 - 4 dziurki, A5 - 2 dziurki)
• margines na brzegu kartki

 Oprawa
• wysokiej jakości podwójny, czarny grzbiet metalowy 

 Przekładki
• plastikowe przekładki
• możliwość wpinania przekładek w dowolnym miejscu
• plastikowa linijka

display Book
• teczka wykonana z polipropylenu
• format A4
• 40 przezroczystych kieszeni  

na dokumenty

teczki ofertowe orange

3 Flap Folder
• teczka wykonana z polipropylenu
• format A4
• pojemność do 50 kartek
• elastyczny pasek zabezpieczający 

dokumenty przed wypadnięciem

easy Sheet Holder
• teczka wykonana z polipropylenu
• format A4
• 6 przezroczystych kieszeni  

na dokumenty

expanding File
• teczka harmonijkowa
• wykonana z polipropylenu
• format A4
• 6 przezroczystych, rozszerzanych  

kieszeni na dokumenty
• elastyczny pasek zabezpieczający  

dokumenty przed wypadnięciem

Linijka wykonana  
z polipropylenu.

Sztywne przekładki  
z możliwością wpinania  
w dowolnym miejscu.

Podwójny grzbiet metalowy. Elastyczny pasek  
spinający notatnik.

Sztywna okładka  
z wtopionymi  
klasycznymi  
koszulkami.

Tworzywo 
w 100% 
uzyskane 
w wyniku 
recyklingu.

Kształt 
kieszonek 
ułatwiający 
umieszczanie 
dokumentu.

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 40 25 8,20 93002

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 1 36 5,00 93000

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 6 36 6,00 93056

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 6 6 16,50 93009

5 x 5 mm

Pełna oferta teczek na stronach 26-27.

Seria Orange Wave powstała z myślą 
o ciągle zmieniającej się równowadze  
termicznej naszej planety i efekcie  
cieplarnianym powstającym w wyniku 
zanieczyszczeń przedostających się  
do atmosfery. 
Do produkcji okładek zeszytów i teczek 
wykorzystano polipropylen w 100% 
odzyskany w wyniku procesu recyklingu.

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Przekładki Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A4+ 90 kratka tak 1 12 18,00 98287
A4+ 120 kratka tak 3 10 20,00 98288
A4+ 150 kratka tak 5 8 26,00 98289
A5+ 90 kratka tak 1 12 17,00 98292
A5+ 150 kratka tak 5 8 19,00 98293

potrzeba więcej
przekładek?
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5 x 5 mm

Poczuj się jak dziecko. Seria 90’s to eksplozja kolorów wydostająca się z każdego  
elementu notatnika. Okładka, kartki i liniatura to różne odcienie tego same-
go koloru. Zamknięta forma przypominająca z wyglądu niewielką książecz-
kę doskonale sprawdzi się jako notes na adresy lub pamiętnik dla dziecka. 
Funkcjonalne zapięcie na zatrzask zabezpieczy notatnik przed otwarciem  
i pognieceniem, nawet gdy schowasz go do plecaka lub torebki.

kołonotatnik ninetiS
dwa formaty: A5, A6
rodzaj liniatury: kratka
sześć kolorów okładek

 Okładka
• przednia i tylna okładka z miękkiego, przezroczystego  

polipropylenu w sześciu kolorach
• okładka zamykana plastikowym klipsem

 Papier
• gramatura 70g
• papier bezdrzewny (wood free)
• kartki w kolorze okładki
• liniatura w ramce w kolorze okładki

 Oprawa
• podwójny, biały grzbiet metalowy wysokiej jakości

Podwójny grzbiet 
metalowy.

Funkcjonalne  
zapięcie  

na zatrzask  
zapobiegające  

otwarciu 
notatnika.

Kolorowe pudełko 
ekspozycyjne  
z notatnikami  
w różnych  
kolorach  
pozwala 
na wygodną  
i praktyczną  
prezentację  
notesów.

Kartki i liniatura  
w odcieniach 

koloru okładki.

A5

A6

8 mm

Zaufaj
kolorom!

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A5 90 kratka nie 24 7,50 90826
A6 90 kratka nie 24 4,50 90827

Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze. 
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Piękne notatniki z nutą szlachetnego kruszcu. Seria stworzona  
dla Twojej przyjemności. Notatniki w kolorze imitującym złoto  
lub srebro. Odpowiednio dobrane kolorystycznie elementy  
notatnika sprawią, że będzie on biżuterią na Twoim biurku. 

Wybierasz złoto czy srebro?

Szlachetny dodatek

Jedwabiste  
w dotyku kartki 

dobrane  
do koloru okładki.

Podwójny grzbiet 
w kolorze złotym 

lub srebrnym  
dobrany  

do koloru  
okładki.

Marzenia
się spełniają 

Pudełko ekspozycyjne 
z notatnikami w tym samym formacie 

w dwóch kolorach.

A5

A6

8 mm

kołonotatnik  golden & SilVer 
dwa formaty: A5, A6
rodzaj liniatury: linia

 Okładka
• przezroczysta okładka z wysokiej jakości polipropylenu
• okładka z zaokrąglonymi rogami
• elastyczny pasek spinający notatnik

 Papier
• gramatura 80g
• papier bezdrzewny (wood free)
• kartki w kolorze kości słoniowej lub białym

 Oprawa
• wysokiej jakości podwójny, złoty lub srebrny  

grzbiet metalowy

5 x 5 mm

Format Ilość 
kartek

Rodzaj 
liniatury Perforacja Ilość  w opak. 

zbiorczym
Cena  

za sztukę Kod

A5 80 linia nie 40 6,80 92648
A6 80 linia nie 40 4,30 92652

Elastyczny pasek 
spinający notatnik.

Opakowanie zbiorcze zawiera notatniki w różnych kolorach.
Brak możliwości zamówienia notatników w tym samym kolorze.
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orange expanding File
• teczka harmonijkowa 
• wykonana z polipropylenu
• format A4
• 6 przezroczystych, rozszerzanych kieszeni na dokumenty
• elastyczny pasek zabezpieczający dokumenty  

przed wypadnięciem

teczki ofertowe 
orange display Book
• teczka wykonana z polipropylenu
• format A4
• przezroczyste kieszenie na dokumenty

orange 3 Flap Folder
• teczka wykonana z polipropylenu
• format A4
• pojemność do 50 kartek
• elastyczny pasek zabezpieczający dokumenty  

przed wypadnięciem

orange easy Sheet Holder
• teczka wykonana z polipropylenu
• format A4
• 6 przezroczystych kieszeni na dokumenty

Nazwa Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

Orange Display Book A4 40 25 8,20 93002
Orange 3 Flap Folder A4 1 36 5,00 93000
Orange Easy Sheet Holder A4 6 36 6,00 93056
Orange Expanding File A4 6 6 16,50 93009

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 1 25 4,50 92105

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 6 30 7,00 94524

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4+ 1 36 4,50 93955

teczka ofertowa
Smooth 3 Flap Folder 
• wykonana z przezroczystego polipropylenu
• format A4
• pojemność do 50 kartek
• elastyczny pasek zabezpieczający dokumenty  

przed wypadnięciem

teczka ofertowa
excluso 3 Flap Folder
• wykonana z przezroczystego kolorowego polipropylenu
• format A4+ (255 x 325 mm)
• pojemność do 50 kartek
• elastyczny pasek zabezpieczający dokumenty  

przed wypadnięciem
• dostępna w czterech kolorach

teczka ofertowa 
easy Sheet Holder
• wykonana z materiałów ekologicznych
• format A4
• 6 przezroczystych kieszeni na dokumenty

teczka ofertowa 
expanding File
• teczka harmonijkowa
• wykonana z materiałów ekologicznych
• format A4
• 6 przekładek na dokumenty
• elastyczny pasek zabezpieczający dokumenty przed 

wypadnięciem

Format Ilość kieszonek  
na dokumenty

Ilość  w opak. 
zbiorczym

Cena  
za sztukę Kod

A4 6 6 17,00 94523

Eleganckie teczki SMOOTH
z gładkiego, półprzezroczystego  
tworzywa o matowym wykończeniu. 
Rozszerzane boki pozwalają  
na przechowanie w teczce  
do 50 arkuszy papieru.

Teczki ECO% 
z kolorowego tworzywa 
z wytłoczonymi prążkami. 
Teczki wykonane z materiałów 
w 75% odzyskanych w wyniku 
procesu recyklingu.

Teczka EXCLUSO
w powiększonym formacie A4+,  
bez problemu pomieści zeszyt  
w formacie A4. Teczka wykonana  
z elastycznego, kolorowego  
tworzywa.

TECZKI OFERTOWE porządek w dokumentach TECZKI OFERTOWE porządek w dokumentach

Więcej szczegółów 
dotyczących teczek 
Orange na stronie 21.

Więcej szczegółów 
dotyczących teczek Eco 
na stronie 17.
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