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Rexel JOY Różowy Pasjonujący, jasny kolor energii i zabawy

05. Kalkulator JOY
Doskonała pomoc w każdym miejscu pracy.

02. Przybornik na biurko JOY
Elegancki przybornik na karteczki samoprzylepne, 
telefon i przybory biurowe.

03. Stojak na katalogi JOY
Idealne miejsce do przechowywania magazynów, 
katalogów i broszur.

04. Półka na dokumenty JOY
Proste przechowywanie dokumentów.

01. Zestaw akcesoriów biurowych JOY
Zestaw akcesoriów na biurko, których pozazdrości Ci 
całe biuro.

06. Zszywacz JOY
Zszywa 20 kartek.

08. Pojemnik na przybory do pisania JOY
Do przechowywania wszystkich przyborów  
do pisania w jednym miejscu.

09. Nożyczki JOY
Wygodny ergonomiczny uchwyt ułatwia cięcie.

10. Dozownik taśmy klejącej JOY
Łatwa wymiana taśmy.

07. Dziurkacz JOY
Zszywa 10 kartek.
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Rexel JOY Różowy Odkryj pełną gamę produktów JOY

Kalkulator JOY
• 12-cyfrowy kalkulator wielofunkcyjny
• Podwójne zasilanie – baterie i energia słoneczna
• Wyświetlacz pod kątem
• 1 rok gwarancji

Przybornik na biurko JOY
• Wyjątkowa faktura płótna
• Do przechowywania karteczek samoprzylepnych, 

telefonu komórkowego, długopisów i innych 
akcesoriów

Półka na dokumenty JOY
• Wyjątkowa faktura płótna
• Format A4
• Łatwy dostęp do dokumentów

Stojak na katalogi JOY
• Wyjątkowa faktura płótna
• Etykieta identyfikacyjna
• Łatwe zdejmowanie z półki

Zestaw akcesoriów biurowych JOY
• Półka na dokumenty, stojak na katalogi  

i przybornik na biurko
• Wszystko, co potrzebne aby uporządkować  

biurko w eleganckim stylu

Rolka maskująca dane JOY ID Guard
• Szybka i czysta aplikacja maskującego tuszu
• Wzór zaprojektowany specjalnie, aby ukryć tekst 

drukowany

Zszywacz JOY
• Wykończenie o wysokim połysku  

i elegancko zaokraglonym kształcie
• Miękka, antypoślizgowa podstawa 

z gumy
• Zszywki Rexel nr 56 (26/6)  

oraz nr 16 (24/6) 
• Zszywa 20 kartek

Nożyczki JOY
• Ostrza ze stali nierdzewnej  

o wytrzymałej krawędzi
• Długość 182 mm - idealne  

do biura i do domu

Dziurkacz JOY
• Wykończenie o wysokim połysku i elegancko 

zaokraglonym kształcie
• Dziurkuje 10 kartek
• Łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti

Pojemnik na przybory do pisania JOY
• Wykończenie o wysokim połysku i elegancko 

zaokraglonym kształcie
• Obniżony z przodu dla ułatwienia dostępu  

do przyborów
• Stabilna podstawa zapobiega przechyleniu się

Dozownik taśmy klejącej JOY
• Wykończenie o wysokim połysku i elegancko 

zaokraglonym kształcie
• Antypoślizgowa podstawa z obciążeniem
• Rozmiar taśmy 19x30 mm

Laminator JOY
• Uruchamianie jednym przyciskiem
• Ustawienia laminacji na ciepło i na zimno
• Laminacja folią A4 od 2x75 do 2x125 mikronów
• Czas nagrzewania 4 minuty

Teczka z zatrzaskami JOY
• Zamknięcie na zakładkę  

z zatrzaskami zapewnia wyższy  
poziom bezpieczeństwa

• Teczka mieści do 200 kartek papieru
• Łatwość identyfikacji dzięki okienku 

na wizytówkę

Teczka z zatrzaskiem JOY
• Idealne nadaje się do noszenia 

luźnych kartek
• Zatrzask w tym samym kolorze 

zabezpiecza zawartość
• Zszywa 150 kartek

Zeszyt tematyczny A4 JOY
• Poręczny uchwyt na długopis
• Etykieta do zapisu imienia i nazwiska 

oraz etykiety tematyczne  
organizujące zawartość

• Kalendarz na 2 lata ułatwia  
planowanie zadań

Segregator JOY A4 z dźwignią 
• Mechanizm z dźwignią zabezpiecza 

kartki, a specjalne otwory umożliwia-
ją łatwe zamykanie segregatora

• Dwustronna wkładka na grzbiecie  
do łatwej identyfikacji zawartości

Pudełko harmonijkowe JOY
• Bezpieczne zamknięcie i uchwyt do przenoszenia
• 19 osobnych kieszeni
• Etykiety A-Z oraz tematyczne: Business, School i 

Home Office 

Segregator ringowy A4 JOY
• Trwała jednoczęściowa konstrukcja
• Mieści do 125 kartek
• Mechanizm z kółkami 2D 25 mm

Tabliczka mieszana JOY 
• 360 x 280 mm
• Zaokrąglona rama z tworzywa  

sztucznego 
• Tablica mieszana - suchościeralna 

powierzchnia magnetycznai korkowa 
• W komplecie zestaw montażowy, 

marker oraz 2 magnesy 

Magnetyczna tabliczka Rexel
• 360 x 360 mm
• W komplecie marker, 2 magnesy  

i zestaw montażowy
• Doskonale nadaje się do tworzenia 

ekspozycji modułowych

Tabliczka JOY Vintage 
• 150 x 250 mm
• Magnetyczna powierzchnia suchościeralna
• Z przywieszką
• W komplecie z czarnym markerem 

Tabliczka mieszana Rexel
• 360 x 360 mm
• Skorzystaj z odblaskowego markera, aby zapisać 

przypomnienia lub z pinezek, by przypiąć zdjęcia 
lub notatki

• W komplecie cienki marker odblaskowy,  
2 magnesy i zestaw montażowy

Tablica suchościeralna JOY 
• 585 x 430 mm
• Zaokrąglona rama z tworzywa 

sztucznego 
• Magnetyczna powierzchnia  

suchościeralna 
• W komplecie zestaw montażowy, 

czarny marker, 2 magnesy i gąbka

Dziennik A4/A5 JOY
• Elastyczne zapięcie zabezpiecza luźne kartki
• Z poręczną zakładką wstążkową
• Fakturowana okładka, którą można przetrzeć 

szmatką

Produkt Kod

Zestaw akcesoriów biurowych 2104200

Produkt Kod

Porządek na biurku 2104192

Produkt Kod

Półka na dokumenty 2104196

Produkt Kod

Stojak na katalogi 2104188

Produkt Kod

Kalkulator 2104233

Produkt Kod

Rolka maskująca dane ID Guard 2112007

Produkt Kod

Laminator  210431EU

Produkt Kod

Zszywacz 2104022

Produkt Kod

Dziurkacz 2104031

Produkt Kod

Pojemnik na przybory do pisania 2104028

Produkt Kod

Dozownik taśmy klejącej 2104025

Produkt Kod

Tablica suchościeralna 2104177

Produkt Kod

Tabliczka mieszana 2104181

Produkt Kod

Magnetyczna tabliczka 1903803

Produkt Kod

Tabliczka Vintage 1903978

Produkt Kod

Tabliczka mieszana 1903894

Produkt Kod

Pudełko harmonijkowe 2104018

Produkt Kod

Segregator ringowy A4 2104002

Produkt Kod

 Dziennik A4/A5 2103995 / 2103998

Zszywacz JOY Gazelle
• Zszywa 25 kartek
• Można go ustawić poziomo  

lub pionowo
• Wytrzymała obudowa metalowa  

i miękki uchwyt
• Zszywki Rexel nr 56 (26/6)

Produkt Kod

Zszywacz Gazelle 2104161

Zszywki JOY nr 56
• Zszywki nr 56 zostały po raz pierwszy 

wprowadzone na rynek w roku 1956  
i do dzisiaj pozostają najlepiej  
sprzedającym się typem zszywek

• Kompatybilne z szerokim  
asortymentem zszywaczy Rexel

• Dostępne w opakowaniach  
po 2000 zszywek

Produkt Kod

Zszywki nr 56 2104165

Produkt Kod

Nożyczki 2104037

Produkt Kod

Segregator A4 z dźwignią 2104009

Produkt Kod

Zeszyt tematyczny A4 2103983

Produkt Kod

Teczka z zatrzaskiem A4 2104209

Produkt Kod

Teczka z zatrzaskami 2104219

Planer tygodniowy JOY
• 140 x 360 mm
• Kolorowy planer tygodniowy  

nadrukowany jest na suchościeralnej 
powierzchni magnetycznej

• W komplecie zestaw montażowy, 
czarny marker magnetyczny oraz 
dwa magnesy

Produkt Kod

Planer tygodniowy 1903977
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Rexel JOY Niebieski Spokój, lojalność, siła i inteligencja

05. Kalkulator JOY
Doskonała pomoc w każdym miejscu pracy.

02. Przybornik na biurko JOY
Elegancki przybornik na karteczki samoprzylepne, 
telefon i przybory biurowe.

03. Stojak na katalogi JOY
Idealne miejsce do przechowywania magazynów, 
katalogów i broszur.

04. Półka na dokumenty JOY
Proste przechowywanie dokumentów.

01. Zestaw akcesoriów biurowych JOY
Zestaw akcesoriów na biurko, których pozazdrości Ci 
całe biuro.

06. Zszywacz JOY
Zszywa 20 kartek.

08. Pojemnik na przybory do pisania JOY
Do przechowywania wszystkich przyborów  
do pisania w jednym miejscu.

09. Nożyczki JOY
Wygodny ergonomiczny uchwyt ułatwia cięcie.

10. Dozownik taśmy klejącej JOY
Łatwa wymiana taśmy.

07. Dziurkacz JOY
Zszywa 10 kartek.
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Rexel JOY Niebieski Odkryj pełną gamę produktów JOY

Kalkulator JOY
• 12-cyfrowy kalkulator wielofunkcyjny
• Podwójne zasilanie – baterie i energia słoneczna
• Wyświetlacz pod kątem
• 1 rok gwarancji

Przybornik na biurko JOY
• Wyjątkowa faktura płótna
• Do przechowywania karteczek samoprzylepnych, 

telefonu komórkowego, długopisów i innych 
akcesoriów

Półka na dokumenty JOY
• Wyjątkowa faktura płótna
• Format A4
• Łatwy

Stojak na katalogi JOY
• Wyjątkowa faktura płótna
• Etykieta identyfikacyjna
• Łatwe zdejmowanie z półki

Zestaw akcesoriów biurowych JOY
• Półka na dokumenty, stojak na czasopisma i przy-

bornik na biurko
• Wszystko, co potrzebne aby uporządkować  

biurko w eleganckim stylu

Rolka maskująca dane JOY ID Guard
• Szybka i czysta aplikacja maskującego tusz
• Wzór zaprojektowany specjalnie, aby ukryć tekst 

drukowany

Dziurkacz JOY
• Wykończenie o wysokim połysku i elegancko 

zaokraglonym kształcie
• Dziurkuje 10 kartek
• Łatwy do opróżnienia pojemnik na konfetti

Pojemnik na przybory do pisania JOY
• Wykończenie o wysokim połysku i elegancko 

zaokraglonym kształcie
• Obniżony z przodu dla ułatwienia dostępu  

do przyborów
• Stabilna podstawa zapobiega przechyleniu się

Dozownik taśmy klejącej JOY
• Wykończenie o wysokim połysku i elegancko 

zaokraglonym kształcie
• Antypoślizgowa podstawa z obciążeniem
• Rozmiar taśmy 19x30 mm

Pudełko harmonijkowe JOY
• Bezpieczne zamknięcie i uchwyt do przenoszenia
• 19 osobnych kieszeni
• Etykiety A-Z oraz tematyczne: Business,  

School i Home Office 

Segregator ringowy A4 JOY
• Trwała jednoczęściowa konstrukcja
• Mieści do 125 kartek
• Mechanizm z kółkami 2D 25 mm

Tabliczka mieszana JOY
• 360 x 280 mm
• Zaokrąglona rama z tworzywa  

sztucznego 
• Tablica mieszana - magnetyczna 

suchościeralna oraz korkowa 
• W komplecie zestaw montażowy,  

marker oraz 2 magnesy 

Magnetyczna tabliczka Rexel
• 360 x 360 mm
• W komplecie marker, 2 magnesy  

i zestaw montażowy
• Doskonale nadaje się do tworzenia 

ekspozycji modułowych

Tabliczka  JOY Vintage 
• 150 x 250 mm
• Magnetyczna powierzchnia suchościeralna
• Z przywieszką
• W komplecie z czarnym markerem 

Tabliczka  mieszana Rexel
• 360 x 360 mm
• Skorzystaj z odblaskowego markera, aby zapisać 

przypomnienia lub z pinezek, by przypiąć zdjęcia 
lub notatki

• W komplecie cienki marker odblaskowy,  
2 magnesy i zestaw montażowy

Tablica suchościeralna JOY 
• 585 x 430 mm
• Zaokrąglona rama z tworzywa 

sztucznego 
• Magnetyczna powierzchnia  

suchościeralna 
• W komplecie zestaw montażowy, 

czarny marker, 2 magnesy i gąbka

Dziennik A4/A5 JOY
• Elastyczne zapięcie zabezpiecza luźne kartki
• Z poręczną zakładką wstążkową
• Fakturowana okładka, którą można przetrzeć 

szmatką

Produkt Kod

Zestaw akcesoriów biurowych 2104199

Produkt Kod

Porządek na biurku 2104191

Produkt Kod

Półka na dokumenty 2104195

Produkt Kod

Stojak na katalogi 2104187

Produkt Kod

Kalkulator 2104235

Produkt Kod

Rolka maskująca dane ID Guard 2113007

Produkt Kod

Dziurkacz 2104032

Produkt Kod

Pojemnik na przybory do pisania 2104029

Produkt Kod

Dozownik taśmy klejącej 2104026

Produkt Kod

Tablica suchościeralna 2104176

Produkt Kod

Tabliczka mieszana 2104179

Produkt Kod

Magnetyczna tabliczka 1903873

Produkt Kod

Tabliczka Vintage 1904049

Produkt Kod

Tabliczka mieszana 1903895

Produkt Kod

Pudełko harmonijkowe 2104019

Produkt Kod

Segregator ringowy A4 2104003

Produkt Kod

 Dziennik A4/A5 2103996 / 2103999

Zszywacz JOY
• Wykończenie o wysokim połysku  

i elegancko zaokraglonym kształcie
• Miękka, antypoślizgowa podstawa 

z gumy
• Zszywki Rexel nr 56 (26/6)  

oraz nr 16 (24/6) 
• Zszywa 20 kartek

Nożyczki JOY
• Ostrza ze stali nierdzewnej  

o wytrzymałej krawędzi
• Długość 182 mm - idealne do biura 

i do domu

Laminator JOY
• Uruchamianie jednym przyciskiem
• Ustawienia laminacji na ciepło i na zimno
• Laminacja folią A4 od 2x75 do 2x125 mikronów
• Czas nagrzewania 4 minuty

Teczka z zatrzaskami JOY
• Zamknięcie na zakładkę  

z zatrzaskami zapewnia wyższy 
poziom bezpieczeństwa

• Teczka mieści do 200 kartek papieru
• Łatwość identyfikacji dzięki okienku 

na wizytówkę

Teczka z zatrzaskiem JOY
• Idealne nadaje się do noszenia 

luźnych kartek
• Zatrzask w tym samym kolorze 

zabezpiecza zawartość
• Zszywa 150 kartek

Zeszyt tematyczny JOY A4
• Poręczny uchwyt na długopis
• Etykieta do zapisu imienia i  

nazwiska oraz etykiety tematyczne  
organizujące zawartość

• Kalendarz na 2 lata ułatwia  
planowanie zadań

Segregator JOY A4 z dźwignią
• Mechanizm z dźwignią zabezpiecza 

kartki, a specjalne otwory umożli-
wiają łatwe zamykanie segregatora

• Dwustronna wkładka na grzbiecie 
do łatwej identyfikacji zawartości

Produkt Kod

Zszywacz 2104023

Zszywacz JOY Gazelle
• Zszywa 25 kartek
• Można go ustawić poziomo lub 

pionowo
• Wytrzymała obudowa metalowa i 

miękki uchwyt
• Zszywki Rexel nr 56 (26/6)

Produkt Kod

Zszywacz Gazelle 2104160

Zszywki JOY nr 56
• Zszywki nr 56 zostały po raz pierwszy 

wprowadzone na rynek w roku 1956 
i do dzisiaj pozostają najlepiej  
sprzedającym się typem zszywek

• Kompatybilne z szerokim asortymen-
tem zszywaczy Rexel

• Dostępne w opakowaniach  
po 2000 zszywek

Produkt Kod

Zszywki nr 56 2104164

Produkt Kod

Nożyczki 2104039

Produkt Kod

Segregator A4 z dźwignią 2104011

Produkt Kod

Zeszyt tematyczny A4 2103984

Produkt Kod

Teczka z zatrzaskiem A4 2104206

Produkt Kod

Teczka z zatrzaskami 2104218

Produkt Kod

Laminator 210432EU

Planer tygodniowy JOY
• 140x360 mm
• Kolorowy planer tygodniowy  

nadrukowany jest na suchościeralnej 
powierzchni magnetycznej

• W komplecie zestaw montażowy, 
czarny marker magnetyczny oraz 
dwa magnesy

Produkt Kod

Planer tygodniowy 1904047
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Rexel JOY Fioletowy Mądrość, kreatywność, wyrafinowanie, królewski kolor

01. Kalkulator JOY
Doskonała pomoc w każdym miejscu pracy.

02. Zszywacz JOY
Zszywa 20 kartek.

05. Pojemnik na przybory do pisania JOY
Do przechowywania wszystkich przyborów  
do pisania w jednym miejscu

04. Nożyczki JOY
Wygodny ergonomiczny uchwyt ułatwia cięcie.

06. Dozownik taśmy klejącej JOY
Łatwa wymiana taśmy.

03. Dziurkacz JOY
Zszywa 10 kartek.
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Rexel JOY Fioletowy Odkryj pełną gamę produktów JOY

Kalkulator JOY
• 12-cyfrowy kalkulator wielofunkcyjny
• Podwójne zasilanie – baterie i energia słoneczna
• Wyświetlacz pod kątem
• 1 rok gwarancji

Rolka maskująca dane JOY ID Guard
• Szybka i czysta aplikacja pokrywająca tekst, 

maskując dane
• Wzór zaprojektowany specjalnie, aby ukryć tekst 

drukowany

Tabliczka mieszana JOY
• 360 x 280 mm
• Zaokrąglona rama z tworzywa sztucznego 
• Tablica mieszana - magnetyczna suchościeralna 

oraz korkowa 
• W komplecie zestaw montażowy, marker oraz 2 

magnesy 

Magnetyczna tabliczka Rexel
• 360 x 360 mm
• W komplecie marker, 2 magnesy i zestaw  

montażowy
• Doskonale nadaje się do tworzenia ekspozycji 

modułowych 

Tabliczka JOY Vintage 
• 150 x 250 mm
• Magnetyczna powierzchnia suchościeralna
• Z przywieszką
• W komplecie z czarnym markerem ReWritable 

Tablica suchościeralna JOY 
• 585 x 430 mm
• Zaokrąglona rama z tworzywa sztucznego 
• Magnetyczna powierzchnia suchościeralna 
• W komplecie zestaw montażowy, czarny marker, 2 

magnesy i gąbka

Produkt Kod

Kalkulator 2104236

Produkt Kod

Rolka maskująca dane ID Guard 2114007

Produkt Kod

Tablica suchościeralna 2104178

Produkt Kod

Tabliczka mieszana 2104182

Produkt Kod

Magnetyczna tabliczka 1903897

Produkt Kod

Tabliczka Vintage 1904050

Planer tygodniowy JOY
• Kolorowy planer tygodniowy nadrukowany jest na 

suchościeralnej powierzchni magnetycznej
• W komplecie zestaw montażowy, czarny marker 

magnetyczny ReWritable oraz dwa magnesy

Produkt Kod

Planer tygodniowy 1904048

Magnetyczna tabliczka JOY
• 360 x 140 mm 
• W komplecie marker i zestaw montażowy 

Produkt Kod

Magnetyczna tabliczka 1903817

Dziurkacz JOY
• Wykończenie o wysokim połysku i elegancko 

zaokraglonym kształcie
• Dziurkuje 10 kartek
• Łatwy do opróżnienia pojemnik z zawiasami

Pojemnik na przybory do pisania JOY
• Wykończenie o wysokim połysku i elegancko 

zaokraglonym kształcie
• Obniżony z przodu dla ułatwienia  

dostępu do przyborów
• Stabilna podstawa zapobiega przechyleniu się

Dozownik taśmy klejącej JOY
• Wykończenie o wysokim połysku i elegancko 

zaokraglonym kształcie
• Antypoślizgowa podstawa z obciążeniem
• Rozmiar taśmy 19x30 mm

Pudełko harmonijkowe JOY
• Bezpieczne zamknięcie i uchwyt do przenoszenia
• 19 osobnych kieszeni
• Etykiety A-Z oraz tematyczne: Business, School i 

Home Office 

Segregator ringowy JOY A4
• Trwała jednoczęściowa konstrukcja
• Mieści do 125 kartek
• Mechanizm z kółkami 2D 25 mm

Dziennik A4/A5 JOY
• Elastyczne zapięcie zabezpiecza luźne kartki
• Z poręczną zakładką wstążkową
• Fakturowana okładka, którą można przetrzeć 

szmatką

Produkt Kod

Dziurkacz 2104033

Produkt Kod

Pojemnik na długopisy 2104030

Produkt Kod

Dozownik taśmy samoprzylepnej 2104027

Produkt Kod

Pudełko harmonijkowe 2104020

Produkt Kod

Segregator ringowy A4 2104006

Produkt Kod

 Dziennik A4/A5 2103997 / 2104001

Zszywacz JOY
• Wykończenie o wysokim połysku  

i elegancko zaokraglonym kształcie
• Miękka, antypoślizgowa podstawa 

z gumy
• Zszywki Rexel nr 56 (26/6) oraz nr 

16 (24/6) 
• Zszywa 20 kartek

Nożyczki JOY
• Ostrza ze stali nierdzewnej o wytrzy-

małej krawędzi
• Długość 182 mm - idealne do biura 

i do domu
• Ostrza są odporne na rdzę

Teczka z zatrzaskami JOY
• Zamknięcie na zakładkę  

z zatrzaskami zapewnia wyższy 
poziom bezpieczeństwa

• Maksymalna pojemność 200 kartek
• Łatwość identyfikacji dzięki okienku 

na wizytówkę

Teczka z zatrzaskiem JOY
• Idealne nadaje się do noszenia 

luźnych kartek
• Zatrzask w tym samym kolorze 

zabezpiecza zawartość
• Maksymalna pojemność 150 kartek

Zeszyt tematyczny JOY A4
• Poręczny uchwyt na długopis
• Etykieta do zapisu imienia i nazwiska 

oraz etykiety tematyczne organizu-
jące zawartość

• Kalendarz na 2 lata ułatwia plano-
wanie zadań

Segregator JOY A4 z dźwignią
• Mechanizm z dźwignią zabezpiecza 

kartki, a specjalne otwory umożli-
wiają łatwe zamykanie  
segregatoraDwustronna wkładka 
na grzbiecie do łatwej identyfikacji 
zawartości

Produkt Kod

Zszywacz 2104024

Zszywacz JOY Gazelle
• Zszywa 25 kartek
• Można go ustawić poziomo lub 

pionowo
• Wytrzymała obudowa metalowa i 

miękki uchwyt
• Zszywki Rexel nr 56 (26/6)

Produkt Kod

Zszywacz Gazelle 2104162

Zszywki JOY nr 56
• Zszywki nr 56 zostały po raz pierwszy 

wprowadzone na rynek w roku 1956 
i do dzisiaj pozostają najlepiej  
sprzedającym się typem zszywek

• Kompatybilne z szerokim asortymen-
tem zszywaczy Rexel

• Dostępne w opakowaniach po 2000 
zszywek

Produkt Kod

Zszywki nr 56 2104166

Produkt Kod

Nożyczki 2104039

Produkt Kod

Segregator A4 z dźwignią 2104012

Produkt Kod

Zeszyt tematyczny A4 2103985

Produkt Kod

Teczka z zatrzaskiem A4 2104208

Produkt Kod

Teczka z zatrzaskami 2104218
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Rexel JOY Limonkowy Odkryj pełną gamę produktów JOY

Kalkulator JOY
• 12-cyfrowy kalkulator wielofunkcyjny
• Podwójne zasilanie – baterie i energia słoneczna
• Wyświetlacz pod kątem
• 1 lat gwarancji

Rolka maskująca dane JOY ID Guard
• Szybka i czysta aplikacja pokrywająca tekst, 

maskując dane
• Wzór zaprojektowany specjalnie, aby ukryć tekst 

drukowany

Teczka z zatrzaskami JOY
• Zamknięcie na zakładkę  

z zatrzaskami zapewnia wyższy 
poziom bezpieczeństwa

• Teczka mieści do 200 kartek papieru
• Łatwość identyfikacji dzięki okienku 

na wizytówkę

Teczka z zatrzaskiem JOY
• Idealne nadaje się do noszenia 

luźnych kartek
• Zatrzask w tym samym kolorze 

zabezpiecza zawartość
• Zszywa 150 kartek

Notes tematyczny JOY A4
• Poręczny uchwyt na długopis
• Etykieta do zapisu imienia i nazwiska 

oraz etykiety tematyczne  
organizujące zawartość

• Kalendarz na 2 lata ułatwia  
planowanie zadań

Segregator JOY A4 z dźwignią
• Mechanizm z dźwignią zabezpiecza 

kartki, a specjalne otwory  
umożliwiają łatwe zamykanie  
segregatora, aby więcej ich zmieściło 
się na półce

• Dwustronna wkładka na grzbiecie  
do łatwej identyfikacji zawartości

Tabliczka mieszana JOY
• 360 x 280 mm
• Zaokrąglona rama z tworzywa 

sztucznego 
• Tablica mieszana - magnetyczna 

suchościeralna oraz korkowa 
• W komplecie zestaw montażowy, 

marker oraz 2 magnesy 

Magnetyczna tabliczka Rexel
• 360 x 360 mm
• W komplecie marker, 2 magnesy  

i zestaw montażowy
• Doskonale nadaje się do tworzenia 

ekspozycji modułowych 

Tabliczka mieszana Rexel
• 360 x 360 mm
• Skorzystaj z odblaskowego markera, 

aby zapisać przypomnienia lub z 
pinezek, by przypiąć ogłoszenia

• W komplecie cienki marker  
odblaskowy, 2 magnesy i zestaw 
montażowy

Tablica suchościeralna JOY 
• 585 x 430 mm
• Zaokrąglona rama z tworzywa sztucznego 
• Magnetyczna powierzchnia suchościeralna 
• W komplecie zestaw montażowy, czarny marker,  

2 magnesy i gąbka

Produkt Kod

Kalkulator 2104234

Produkt Kod

Rolka maskująca dane ID Guard 2115007

Produkt Kod

Tablica suchościeralna 2104175

Produkt Kod

Tabliczka mieszana 2104180

Produkt Kod

Segregator ringowy A4 2104008

Magnetyczna tabliczka JOY
• 360 x 140 mm 
• W komplecie marker i zestaw  

montażowy

Produkt Kod

Pudełko harmonijkowe 2104021

Rolka ID Guard

Proste, wygodne i efektywne zabezpieczenie  
poufnych danych

Rolka ID Guard to świetny sposób na zabezpieczenie poufnych danych w domu i w biurze - wystarczy przesunąć  
rolką po drukowanych informacjach, które chcesz ukryć, a wyjątkowy wzór zatuszuje tekst.

Kliknij ZatuszujWysuń

Produkt Kod

Magnetyczna tabliczka 1903773

Produkt Kod

Magnetyczna tabliczka 1903807

Produkt Kod

Tabliczka mieszana 1903896

Produkt Kod

Pojemna teczka z zatrzaskiem 2104217

Produkt Kod

Teczka z zatrzaskiem A4 2104207

Produkt Kod

Notes tematyczny A4 2103986

Produkt Kod

Segregator A4 z dźwignią 2104013

Pudełko harmonijkowe JOY
• Bezpieczne zamknięcie i uchwyt do 

przenoszenia
• 19 osobnych kieszeni
• Etykiety A-Z oraz tematyczne:  

Business, School i Home Office 

Segregator ringowy JOY A4
• Trwała jednoczęściowa konstrukcja
• Mieści do 125 kartek
• Mechanizm z kółkami 2D 25 mm

Zszywacz JOY Gazelle
• Zszywa 25 kartek
• Można go ustawić poziomo lub 

pionowo
• Wytrzymała obudowa metalowa  

i miękki uchwyt
• Zszywki Rexel nr 56 (26/6)

Produkt Kod

Zszywacz Gazelle 2104163

Zszywki JOY nr 56
• Zszywki nr 56 zostały po raz pierwszy 

wprowadzone na rynek w roku 1956 
i do dzisiaj pozostają najlepiej  
sprzedającym się typem zszywek

• Kompatybilne z szerokim  
asortymentem zszywaczy Rexel

• Dostępne w opakowaniach  
po 2000 zszywek

Produkt Kod

Zszywki nr 56 2104167
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Tablice Rexel Tablice mieszane, suchościeralne, planery, tablice fashopm i ekonomiczne 

01. Tablica mieszana Rexel 02. Magnetyczna tablica  
suchościeralna Rexel

07. Magnetyczna tablica  
suchościeralna Rexel  
w aluminiowej ramie

05. Tablica korkowa Rexel w 
czarnej ramie

08. Magnetyczna tablica  
suchościeralna Rexel

03. Magnetyczna tablica Rexel 
Aztec

04. Magnetyczna tablica  
suchościeralna Rexel

06. Mieszana tablica  
magnetyczna Rexel z planerem 
tygodniowym

1 2

3

4

5

6

7

8
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Rexel - Tablice mieszane i suchościeralne

Magnetyczna tablica  
suchościeralna Rexel
• Magnetyczna, suchościeralna tablica 

w różnokolorowych ramach
• W komplecie mała gąbka  

magnetyczna oraz magnetyczny 
marker ReWritable

• W opakowaniu 5 tablic o ramie w 
różnych kolorach: 2 tablice z ramą 
różową, 2 z niebieską, 1 z czarną

Magnetyczna tablica mieszana
Rexel
• W komplecie 2 magnesy, czarny 

marker ReWritable z gąbką i zestaw 
montażowy

• Elegancka rama z tworzywa  
sztucznego

• W opakowaniu: 2 tablice z ramą 
białą, 1 z grafitową i 1 z czarną

Tablica mieszana Rexel
• Czarno-srebrna rama
• W komplecie zestaw montażowy, 

czarny marker magnetyczny ReWrita-
ble oraz dwa magnesy

Magnetyczna tablica mieszana 
Rexel z kieszenią
• Tablica do zapisu notatek i przecho-

wywania dokumentów
• W komplecie czarny marker ma-

gnetyczny ReWritable, 2 magnesy i 
zestaw montażowy

Wymiary Powierzchnia Kod

430 x 580 mm Suchościeralna/ 
filc 1903862

430 x 580  mm Suchościeralna/ 
korek 1903972

Wymiary Powierzchnia Kod

430 x 280 mm Suchościeralna/ 
korek 1903781

585 x 430  mm Suchościeralna/ 
korek 1903810

Wymiary Kolor Kod

585 x 430 mm Różne 1903784

Tabliczki suchościeralne Rexel
• 360 x 360 mm
• Do wyboru biała tabliczka w stylu 

notatnika w linie oraz tradycyjna 
czarna i biała tabliczka 

• W komplecie marker, 2 magnesy  
i zestaw montażowy

Wymiary Kolor Kod

360x360 mm Biały w linie 2104174

360x360 mm Biały 1903802

360x360 mm Czarny 1903774

Rexel - Tablice ekonomiczne

Magnetyczny planer  
tygodniowy Rexel z korkową 
ramą
• Korkowa rama umożliwia przypięcie 

przypomnień czy zdjęć
• W komplecie czarny marker  

magnetyczny ReWritable,  
2 magnesy i zestaw montażowy

Wymiary Powierzchnia Kod

140 x 360 mm Suchościeralna/ 
korek 1903976

Magnetyczny planer  
tygodniowy Rexel
• Suchościeralna powierzchnia  

z tygodniowym planerem 
• Korkowy pasek umożliwiający  

przypięcie przypomnień czy zdjęć
• W komplecie czarny marker  

magnetyczny ReWritable,  
2 magnesy i zestaw montażowy

• Aluminiowa rama

Wymiary Powierzchnia Kod

140 x 360 mm Suchościeralna/ 
korek 1903780

Magnetyczna tabliczka  
Rexel Chevron
• Magnetyczna tablica suchościeralna 

z czarno-białym wzorem szewron  
na ramie

• W komplecie czarny marker  
magnetyczny ReWritable,  
2 magnesy i zestaw montażowy

Magnetyczna tabliczka  
Rexel Aztec
• Tablica suchościeralna z szaro-białym 

wzorem azteckim na ramie
• W komplecie czarny marker  

magnetyczny ReWritable, 2 magnesy 
i zestaw montażowy

Magnetyczna tablica  
suchościeralna Rexel
w aluminiowej ramie
• Magnetyczna, suchościeralna tablica 

z ramą aluminiową
• W komplecie dwa markery 2w1,  

cztery magnesy wypukłe i mała 
gąbka magnetyczna

Zestaw ekonomiczny Rexel
• W komplecie: 1 magnetyczna tablica 

suchościeralna 360x360 mm,  
1 magnetyczny kalendarz  
suchościeralny 360x360 mm,  
2 płyty z korka 305x305 mm,  
1 notes magnetyczny, 6 markerów  
suchościeralnych, 4 magnesy  
i 36 pinezek

Mieszana tablica magnetyczna 
Rexel Silver Design
• Magnetyczna powierzchnia do  

pisania w kolorze srebrnym z  
czarnymi kwadratami z pianki  
do przypinania dokumentów

• Wbudowany schowek na 4 markery 
i gąbkę

• W komplecie 4 markery ReWritable  
i zestaw montażowy

Rexel - Planery i tablice Fashion

Wymiary Kolor ramki Kod

360 x 360 mm Szary 1903973

230 x 280 mm Szary 1903974

Wymiary Kolor ramki Kod

360 x 360 mm Czarny 1904045

230 x 280 mm Czarny 1904046

Wymiary Powierzchnia Kod

216 x 280 mm Suchościeralna 1903816

Wymiary Powierzchnia Kod

585 x 430 mm Suchościeralna 1903777

Wymiary Powierzchnia Kod

Różne Różne 1903775

Wymiary Powierzchnia Kod

610 x 390 mm Suchościeralna 1903812

Akcesoria do tablic

Magnetyczny pojemnik na 
akcesoria Rexel
• Magnetyczny pojemnik na akcesoria 

pozwala utrzymać porządek  
w miejscu pracy

• Mocowany do dowolnej metalowej 
lub magnetycznej powierzchni

• Suchościeralna powierzchnia 
przednia

Mini markery Rexel ReWritable
• Magnetyczna nakładka z gąbką
• Dostępne w 6 intensywnych  

kolorach: 1 czerwony, 1 żółty,  
1 zielony, 1 niebieski, 1 fioletowy  
i 1 czarny

• Tusz niskozapachowy i nietoksyczny
• Cienka końcówka

Markery Rexel Neon
• W opakowaniu 4 cienkopiszące 

markery odblaskowe
• Doskonałe do tradycyjnych tablic 

suchościeralnych lub szklanych
• W opakowaniu 4 odblaskowe  

markery: 1 zielony, 1 niebieski,  
1 różowy i 1 żółty

Pinezki Rexel
• Pinezki z główką w kształcie  

bańki - do tablic ogłoszeniowych
• W opakowaniu 9 szt. o różnych 

wzorach kwiatowych

Magnesy Rexel ”To Do”
• Spersonalizowane magnesy  

z symbolami rzeczy do zrobienia
• Różne wzory i kolory
• 8 sztuk w opakowaniu

Zestaw startowy to tablic  
suchościeralnych Rexel
• Zestaw zawiera 4 niskozapachowe 

markery suchościeralne, 1 gąbkę  
i środek czyszczący w sprayu

Opis Kolor Kod

Markery ReWritable Różne 1903792

Markery ReWritable Czarny 2104184

Opis Kolor Kod

Zestaw do czyszczenia Różne 1903798

Wymiary Kolor Kod

75 x 100 mm Różowy 1903910

75 x 100 mm Niebieski 1903909

75 x 100 mm Fioletowy 1903911

Magnetyczna lista zadań Rexel
• W notesie 75 kartek
• W opakowaniu: 3 czarne,  

2 niebieskie i 1 różowe

Wymiary Kolor Kod

80 x 220 mm Różne 1903789

Opis Kolor Kod

Markery Neon Różne 1903892

Opis Kolor Kod

Magnesy ”To Do” Różne 1903877

Opis Kolor Kod

Pinezki Różne 1903878

Opis Kolor Kod

Zestaw 
markerów JOY Różne 2104183

Zestaw markerów i gąbka  
Rexel JOY 
• Magnesy doczepione do markerów 

umożliwiają zawieszenie ich  
na tablicy

• Mała gąbka w zestawie
• Cienka końcówka 
• Niskozapachowe
• W opakowaniu 1 niebieski,  

1 różowy i 1 fioletowy

Magnetyczna tablica  
suchościeralna Rexel
• W komplecie 2 magnesy, czarny mar-

ker suchościeralny z gąbką i zestaw 
montażowy

• W opakowaniu 2 tablice z ramą 
białą, 2 z grafitową i 2 z czarną

Wymiary Kolor ramki Kod

585 x 430 mm Różne 1903772

Magnetyczna tablica  
suchościeralna Rexel
• Dzięki uchwytowi do kartek  

i haczykom dokumenty i kluczyki  
są zawsze w jednym miejscu 

• W komplecie czarny marker  
magnetyczny ReWritable,  
2 magnesy i zestaw montażowy

Wymiary Powierzchnia Kod

430 x 580 mm Suchościeralna 1903859

Magnetyczna tablica  
suchościeralna Rexel  
z ramą z korka
• Do ramy z korka można pinezkami 

przypinać dokumenty i zdjęcia
• W komplecie czarny marker ma-

gnetyczny ReWritable, 2 magnesy i 
zestaw montażowy

Wymiary Powierzchnia Kod

430 x 580 mm Suchościeralna/ 
korek 1903975

Tablice Rexel w szerokiej  
czarnej ramie
• Tablica korkowa: do trwałej  

powierzchni można przypinać  
dokumenty i zdjęcia; w komplecie 
zestaw montażowy

• Tablica suchościeralna:  
wytrzymała magnetyczna  
powierzchnia suchościeralna; w kom-
plecie czarny marker magnetyczny,  
2 magnesy i zestaw montażowy

Wymiary Powierzchnia Kod

585 x 430 mm Suchościeralna 1903785

585 x 430 mm Korek 1903922
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