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POLspeed CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Zalecany przy pracy z dużą ilością wydruków czarno-białych. Optymalny 
poziom bieli zapewnia kontrast przyjazny dla oczu.

Korzystny stosunek
jakości do ceny

Wydajne drukowanie
wysokonakładowe

Kontrast przyjazny
dla oczu

POLlux SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Dzięki podwyższonej białości, doskonale sprawdza się zarówno  
w drukach czarno-białych, jak i kolorowych. Szerokie zastosowanie 
POLlux to oszczędność czasu i redukcja kosztów.

Szeroka gama
zastosowań biurowych

Podwyższona 
białość

Trwałość 
archiwizacyjna

GRAMATURA 90 g/m² 100 g/m² 120 g/m² 160 g/m² 200 g/m² 250 g/m² 280 g/m² 300 g/m²

FORMAT   A4 810012 a 810013 a 810014 a 810015 a 810016 a 810017 a 810018 a 810054 a

FORMAT   A3 810019 a 810020 a 810021 a 810022 a 810023 a 810024 a 810025 a 810055 a

BIAŁOŚĆ CIE 168

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

GRAMATURA 80 g/m² 90 g/m²

FORMAT   A4 810007 q 810009 q

FORMAT   A3 810008 q ---

BIAŁOŚĆ CIE 166

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

POLeffect UNIKALNE WRAŻENIE

Najlepszy do wydruków, tworzących wizerunek fi rmy. Satynowa powierzchnia jest przyjemna 
w dotyku oraz zapewnia dokładne odwzorowanie szczegółów.

POLjet ESTETYCZNY WYDRUK 

Idealny do wydruków kolorowych, wymagających estetyki. Wysoka białość 
zapewnia znakomite podkreślenie barw,  a podwyższona sztywność - druk 
wolny od zacięć.

Znakomite 
podkreślenie 

kolorów

Estetyczny efekt Druk wolny
od zacięć

ColorLok / Technologia ColorLok zapewnia ostrzejsze i bardziej nasycone wydruki oraz szybsze wysychanie tuszu.

EUEcoLabel / Ecolabel to symbol ekologiczny przyznawany produktom najbardziej przyjaznym środowisku.

FSC / Certyfi kat FSC oznacza, że produkt został wytworzony z drewna, pochodzącego z lasów spełniających Zasady 

Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej, wypracowane przez międzynarodową organizację Forest Stewardship Council.

PEFC /  Certyfikat PEFC oznacza, że surowiec pochodzi z lasów, w których prowadzona jest trwała 

i zrównoważona gospodarka.

FORMAT A4 A3

GRAMATURA 80 g/m² 810005 q 810006 q

BIAŁOŚĆ CIE 161

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

FORMAT A4 A3

GRAMATURA 80 g/m² 810001 q 810002 q

BIAŁOŚĆ CIE 153

TYPY DRUKAREK laserowe/atramentowe

Szeroka gama
zastosowań marketingowych

Jakość odczuwalna
w dotyku

Dokładne odwzorowanie
 szczegółów
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CANON RED LABEL PAPER

• papier o wysokim poziomie białości;

• idealnie nadaje się do kopiarek wysokonakładowych i do wykonywania kopii w wysokiej rozdzielczości;

• papier może być stosowany w kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych.

Gramatura: 80 g/m² 

FORMAT: A4 / A3

ILOŚĆ ARKUSZY: 500 

Białość: CIE 170

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

952001 q A4 *** ***
952002 q A3 *** ***

CANON YELLOW LABEL STANDARD

• papier przeznaczony do codziennego użytku w biurze;

• jest produkowany w procesie wykorzystującym najnowsze zdobycze wiedzy w zakresie jakości wypełniaczy i włókien, co gwarantuje 

doskonałą jakość wydruku;

• gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości wydruków i może być stosowany w kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych.

Gramatura: 80 g/m² 

FORMAT: A4 / A3

ILOŚĆ ARKUSZY: 500 

Białość: CIE 146

Nr katalog. Format Cena netto Cena brutto

952003 q A4 *** ***
952004 q A3 *** ***
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PAPIER
BĄDŹ

I EKONOMICZNY

Papier Lettura to idealne rozwiązanie 
dla wszystkich dbających zarówno o 
ekologię jak i koszty wydruku

PAPIER KSEROGRAFICZNY LETTURA
• ekologiczny, w 100% wykonany z makulatury;

• w lekko beżowym, naturalnym odcieniu;

• idealny do użycia w drukarkach laserowych, atramentowych oraz kserokopiarkach;

• posiada wysoki poziom sztywności i nieprzejrzystości;

• całkowicie wolny od kurzu;

• gramatura 80 g/m²;

• format A4; 

• opakowanie 500 arkuszy.

Nr katalog. Odcień bieli Cena netto Cena brutto

990010 q ISO 60 *** ***
990011 q ISO 72 *** ***
990012 q ISO 80 *** ***
990013 q ISO 90 *** ***

Odcień bieli ISO 60 Odcień bieli ISO 72

Odcień bieli ISO 80 Odcień bieli ISO 90
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papiery biurowe białe | papiery biurowe kolorowe

PAPIER BIUROWY A5 COLORPLUS
• uniwersalny papier biurowy; 

• do szybkiego drukowania i kopiowania jedno i dwustronnego;

• bezchlorowy, bezdrzewny, bezpyłowy;

• gramatura 80 g/m²;

• białość CIE 146.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

259105 q *** ***

PAPIER KSEROGRAFICZNY KOLOROWY COLORPLUS
• papier kolorowy, idealny do drukarek laserowych i atramentowych; 

• format A4; 

• gramatura: 80g/m².

Nr katalog. Kolor
Ilość 

arkuszy
Cena netto Cena brutto

259018 a mix pastelowy 100 *** ***
259019 a mix intensywny 100 *** ***

PAPIER KSEROGRAAAFICZNY KOLOROWYY COLORPLUS

PAPIER KOLOROWY LETTURA
• papier kolorowy idealny do drukarek atramentowych i laserowych; 

• format A4; 

• gramatura 80 g/m²; 

• opakowanie 500 arkuszy.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

990016 a żółty pastelowy *** ***
990020 a żółty *** ***
990021 a zielony intensywny *** ***
990015 a niebieski *** ***
990022 a fioletowy *** ***
990017 a różowy pastelowy *** ***
990019 a czerwony intensywny *** ***
990014 a pomarańczowy *** ***
990023 a mandarynkowy *** ***
990024 a kremowy *** ***
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papiery biurowe kolorowe

Numer katalogowy

KOLORY PASTELOWE A4 80g A4 160g

kość słoniowa 980078 a 980073 a
kanarkowy 980072 a 980093 a
kremowy 980075 a ----
beżowy 980084 a ----
łososiowy 980088 a ----
jasny niebieski 980082 a ----
niebieski 980081 a ----
szary 980076 a ----
jasny zielony 980077 a ----
zielony 980079 a ----
różowy 980091 a ----
liliowy 980090 a ----
Cena netto *** ***
Cena brutto *** ***
KOLORY INTENSYWNE A4 80g A4 160g

żółty 980071 a 980083 a
cytrynowy 980086 a ----
złoty 980087 a ----
brzoskwiniowy 980080 a ----
pomarańczowy 980085 a ----
czerwony 980092 a ----
ciemny zielony 980074 a 980095 a
ciemny niebieski 980089 a ----
fuksja 980094 a ----
Cena netto *** ***
Cena brutto *** ***

PAPIER KOLOROWY EMERSON
• oferta fi rmy obejmuje pełną gamę kolorów papieru kserografi cznego kolorowego EMERSON COLOR PAPER produkowanego w zakładzie znanym z dbałości o środowisko naturalne;

• doskonała opinia, potwierdzona specjalistycznymi certyfi katami, jest wynikiem podporządkowania całego procesu technologicznego trosce o otoczenie;

• kupując papiery EMERSON COLOR PAPER zyskujecie Państwo produkt wysokiej jakości działając na rzecz ochrony środowiska naturalnego;

• EMERSON COLOR PAPER dostępny jest w odcieniach pastelowych, intensywnych i fl uorescencyjnych, o gramaturach 80g/m² i 160g/m²;

• format A4;

• pakowanie:

• papier 80 g/m² – opakowanie 500 arkuszy, 5 ryz w kartonie;

• papier 160 g/m² – opakowanie 250 arkuszy, 5 opakowań w kartonie.

Format A4; gramatura: 80 g/m²
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

980261 a mix pastelowy, 5 kolorów 

x 20 arkuszy
*** ***

980650 a mix pastelowy, 5 kolorów 

x 50 arkuszy
*** ***

980260 a mix intensywny, 5 kolorów 

x 20 arkuszy
*** ***

980651 a mix intensywny, 5 kolorów 

x 50 arkuszy
*** ***

980749 a mix fluorescencyjny, 4 

kolory x 25 arkuszy
*** ***

KOLORY PASTELOWE

Kość słoniowa

Kanarkowy

Kremowy

Beżowy
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KOLORY INTENSYWNE

Żółty

Cytrynowy
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Pomarańczowy
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