
Drukarka:  
I = atramentowa    L = laserowa      
K = kopiarka    CL = kolorowa laserowa

  papier z ekologicznie zarządzanych 
zasobów leśnychFSC® technologia QuickPEELTM ułatwia odklejanie  

etykiet z arkusza

NOTIZIO

• Innowacyjne – białe linie na szarym tle
• Niezwykle czytelne – brak ciemnych linii męczących wzrok
• Wysoki komfort pisania – wykonane z najwyższej jakości satynowanego papieru 90 g/m²
•  Kartki posiadają otwory umożliwiające wpięcie do segregatora oraz perforację ułatwiającą ich wyrywanie
• Ruchoma, elastyczna linijka do zaznaczania i kieszeń na ostatniej stronie notatnika
•  Kieszeń na ostatniej stronie notatnika, wybrane modele posiadają elestyczną, ruchomą linijkę do zaznaczania

Nasze notatniki pozwalają skoncentrować się na tym,  
co istotne – Twoich notatkach. Jasnoszare tło z białymi liniami 
jest bardziej miłe dla oka i nie rozprasza piszącego.

Ciemne linie rozpraszają − białe nie!

Funkcjonalne dodatki poprawiają wygodę:

mikroperforacja 
pozwalająca łatwo 

wydzierać kartki

elastyczna gumka wdrukowany spis treści regulowane przekładki
indeksujące

Oprawa kartonowa

7010 A5 oprawa kartonowa jasnoszary linie 80
• mikroperforacja
• otwory do segregatora
•  ruchoma linijka  

do zaznaczania

7011 A5 oprawa kartonowa jasnoszary kratka 80

7012 A4 oprawa kartonowa jasnoszary linie 80

7013 A4 oprawa kartonowa jasnoszary kratka 80

Tworzywo sztuczne

7014 A5 tworzywo sztuczne szary linie 90

• elastyczna gumka
•  ruchome przekładki 

indeksujace
• mikroperforacja
• otwory do segregatora

7015 A5 tworzywo sztuczne szary kratka 90

7031 A5 tworzywo sztuczne czerwony kratka 90

7033 A5 tworzywo sztuczne niebieski kratka 90

7016 A4 tworzywo sztuczne szary linie 90

7017 A4 tworzywo sztuczne szary kratka 90

7035 A4 tworzywo sztuczne czerwony kratka 90

7037 A4 tworzywo sztuczne niebieski kratka 90

Oprawa twarda

7022 A5 oprawa twarda ciemnoszary linie 90 • elastyczna gumka
•  ruchome przekładki 

indeksujace
• mikroperforacja
• otwory do segregatora

7023 A5 oprawa twarda ciemnoszary kratka 90

7024 A4 oprawa twarda ciemnoszary linie 90

7025 A4 oprawa twarda ciemnoszary kratka 90

Art Nr Format Okładka Kolor Linie/Kratka Liczba 
kartek  

Opis

KOŁONOTATNIKI

podwójna spirala

Zwykły Niezwykle
czytelny!
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Funkcjonalne dodatki poprawiają wygodę:

Okładka z powlekaną, 
delikatną powierzchnią

Uchwyt na długopisTasiemka do zaznaczania
zapewnia szybki dostęp  

do ważnych notatek

Praktyczna elastyczna
gumka

Miękka oprawa  
z zaokrąglonymi 

narożnikami

• Innowacyjne – białe linie na szarym tle
• Niezwykle czytelne – brak ciemnych linii męczących wzrok
• Wysoki komfort pisania – wykonane z najwyższej jakości satynowanego papieru 90 g/m²
• Elastyczna gumka chroniąca wnętrze, uchwyt na długopis, kieszeń na ostatniej stronie notatnika

Oprawa miękka

7018 A5 oprawa miękka szary linie 80

• elastyczna gumka
• uchwyt na długopis
•  tasiemka do 

zaznaczania

7019 A5 oprawa miękka szary kratka 80

7020 A4 oprawa miękka szary linie 80

7021 A4 oprawa miękka szary kratka 80

7039 A5 oprawa miękka czerwony kratka 80

7041 A5 oprawa miękka niebieski kratka 80

7043 A4 oprawa miękka czerwony kratka 80

7045 A4 oprawa miękka niebieski kratka 80

Oprawa twarda

7026 A5 oprawa twarda ciemnoszary linie 80
• elastyczna gumka
• uchwyt na długopis
•  tasiemka do 

zaznaczania

7027 A5 oprawa twarda ciemnoszary kratka 80

7028 A4 oprawa twarda ciemnoszary linie 80

7029 A4 oprawa twarda ciemnoszary kratka 80

Art Nr Format Oprawa Kolor Linie/
Kratka

Liczba 
kartek  

Opis

NOTATNIKI
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