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ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI11
datowniki / numeratory

DATOWNIK/NUMERATOR TRODAT
Datownik 4810 i numerator 4836 Trodat z serii Printy w eleganckiej obudo-
wie wyprodukowanej z odzyskanego plastiku oraz przy zmniejszonej emisji 
CO2. Przydatne w każdym biurze do stemplowania korespondencji fi rmowej, 
potwierdzenia odbioru gotówki, dostawy towaru itp. Datownik dostępny 
z datą w wersji ISO oraz polskiej. Wysokość cyfr/liter 4 mm. Numerator 6-cyfrowy. 
Wysokość cyfr 3,8 mm.

Datownik 4810 – wysokość cyfr/liter 4 mm.
Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

520243 a ISO 20,06 24,67
524322 a POL 20,06 24,67
Numerator 4836 – wysokość cyfr 3,8 mm.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

524143 a 26,00 31,98

NUMERATOR AUTOMATYCZNY REINER 
Nu me ra tor w moc nej obu do wie; z pla sti ko wym er go no micz nym uchwy tem; 
z me ta lo wą czcion ką; przy dat ny w księ go wo ści do ar chi wi za cji do ku men tów 
ści słe go za ra cho wa nia; na ostat nich 5 pier ście niach po sia da  opcję po wta rza nia 
nu me ru; opcje na każ dym pier ście niu: 10 cyfr i pu ste po le; wy so kość cyfr 4,5 mm.

B6K; ilość cyfr 6; obudowa plastikowa; ilość powtórzeń 0,1-6,12 i 20 razy.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

520247 a 287,78 353,97
B6; ilość cyfr 6; obudowa metalowa; ilość powtórzeń 0,1-6,12 i 20 razy.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

520248 a 320,67 394,42
B8K; ilość cyfr 8; obudowa plastikowa; ilość powtórzeń 0,1-3,6 razy.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

520249 a 370,00 455,10
R343 czarny, wydajny, skondensowany, tusz olejowy, tubka 5 ml.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

520250 a 22,20 27,31

B6, B6K

B8K

oprawa wytrzymuje
minimum

1 mln
oprawa wytrzym

oprawa wytrzymuje
minimum

100 000
oprawa wytrzym

PRINTY

DATOWNIK Z DWIEMA DATAMI TRODAT 4816
Datownik samotuszujący z dwoma datami; przydatny w laboratoriach, ma-
gazynach, logistyce, wszędzie tam gdzie niezbędne jest wykorzystanie dwóch 
dat przy jednym kliknięciu, np.: małe linie produkcyjne, vouchery, gazetki 
promocyjne; przyjazny w użytkowaniu dzięki intuicyjnej wymianie wkładki 
tuszującej; elegancka obudowa wyprodukowana z odzyskanego plastiku oraz 
przy zmniejszonej emisji CO2; data w wersji ISO (cyfry: rok-miesiąc-dzień); 
wysokość cyfr dat 3,8 mm.

Nr katalog. Cena netto Cena brutto

524465 a 79,76 98,10

CO2
MINIMUM

STANDARD

TRODAT BEST
S

E
L

L
E

R

NU ME RA TOR EAGLE
Numerator automatyczny z metalową konstrukcją i ergonomicznym uchwytem; 
wysokość czcionki 4 mm; posiada wkład samotuszujący.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

020188 a 6-cy fro wy 90,62 111,46
020676 a 7-cyfrowy 108,76 133,77
020190 a 8-cy fro wy 126,89 156,07
020329 a 12-cy fro wy 270,11 332,24
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ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI 11
datowniki / numeratory / pieczątki

PRINTY – PIECZĄTKI FIRMOWE
Najbardziej popularne pieczątki biurowe z zatyczką oraz z rewolucyjnym systemem wymiany wkładki tuszującej. 
Dostępne w kolorach: azarny, szary, azerwony, niebieski, różowy, zielony, biały.

PRINTY – PIECZĄTKI FIRMOWE Z DUŻĄ PŁYTKĄ TEKSTOWĄ
Pieczątki Printy z dużą płytką tekstową do wykorzystania jako pieczątki fi rmowe z logo, NIP-em, REGON-em. 
Doskonale też sprawdzają się do księgowości jako pieczątki tabelaryczne.

49134911
38 x 14 mm 58 x 22 mm

4912
38 x 14 mm

4915
70 x 25 mm

4926
75 x 38 mm

4729
DATOWNIK Z PŁYTKĄ 
TEKSTOWĄ

50 x 30 mm

PROFESSIONAL – DO INTENSYWNEGO UŻYTKOWANIA
Wytrzymałe pieczątki ze stalowym szkieletem. Idealne do urzędów, banków, instytucji, 
gdzie pieczątka jest intensywnie wykorzystywana.

SZUKASZ PIECZĄTKI? TO TAKIE PROSTE

PRZYGOTUJ POROJEKT ODBICIA
SAMEMU LUB ZOSTAW TO NAM3SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEM

HANDLOWYM, KTÓRY SŁUŻY POMOCĄ1 WYBIERZ WIELKOŚĆ
I RODZAJ PIECZĄTKI2

5208 5460
DATOWNIK Z PŁYTKĄ 
TEKSTOWĄ

5211
68 x 47 mm

56 x 33 mm

85 x 55 mm

wys. ayfr 4 mm, 
wersja daty ISO

wys. ayfr 4 mm, 
wersja daty ISO

wys. ayfr 4 mm, 
wersja daty ISO

Nazwa firmy Firmowa SKLADY

Klient:

Numer: Numer:

Podpis:Podpis:

Produkt:

00-990 Warszawa Olkuska 12 tel. 1234 999

oprawa wytrzymuje
minimum

100 000
oprawa wytrzym

PRINTY

oprawa wytrzymuje
minimum

100 000
oprawa wytrzym

PRINTY

PROFESSIONAL

oprawa wytrzymuje
minimum

400 000

Nr katalog. 524411 a Nr katalog. 524412 a Nr katalog. 524413 a

Nr katalog. 524416 a

Nr katalog. 524415 aNr katalog. 524414 a

Nr katalog. 524418 a Nr katalog. 524417 a

Nr katalog. 524419 a
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ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI11
tusze / poduszki

WKŁADKI WYMIENNE DO PIECZĄTEK TRODAT
Oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczątek samotuszujących Trodat, które gwarantują wysoką jakość odbicia pieczątki; umożliwiają łatwą i wolną 
od zabrudzeń wymianę wkładki w każdym modelu pieczątki; idealne nasączenie wkładu tuszem zapobiega kleksom, plamom i niedotuszowaniom już od 
pierwszego użycia. 

Kolor
6/4910 

do pieczątek 4910, 
4810, 4836

6/4911 
do pieczątek 4911, 
4820, 4822, 4846

6/4912 
do pieczątek 4912

6/4913 
do pieczątek 4913

czarna 524241 a 524246 a 524251 a 524256 a
czerwona 524242 a 524247 a 524252 a 524257 a
niebieska 524243 a 524248 a 524253 a 524258 a
zielona 524244 a 524249 a 524254 a 524259 a
fioletowa 524245 a 524250 a 524255 a 524260 a
cena netto 10,28 10,28 11,18 13,07
cena brutto 12,64 12,64 13,75 16,08

TUSZ DO PIECZĄTEK NORIS 
110S – uni wer sal ny tusz wod ny do pieczątek ręcz nych i sa mo tu szu ją cych 
z gu mo wą i po li me ro wą płyt ką stem plu ją cą; bu te lecz ka 25 ml z koń ców ką 
uła twia ją cą na są cza nie po du szek oraz na kręt ką w ko lo rze tu szu.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

520206 a czar ny 7,07 8,70
520207 a czer wo ny 7,07 8,70
520208 a nie bie ski 7,07 8,70
520209 a fio le to wy 7,07 8,70
520210 a zie lo ny 7,07 8,70

210 – tusz ole jo wy do pieczątek z me ta lo wą płyt ką stem plu ją cą; bu te lecz ka 25 
ml z koń ców ką uła twia ją cą na są cza nie po du szek oraz na kręt ką w ko lo rze tu szu.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

520211 a czar ny 15,62 19,21
520212 a czer wo ny 15,62 19,21
524092 a nie bie ski 15,62 19,21

PODUSZKA DO STEMPLI STANGER
No. 1, metal, 10 x 14,5 cm.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

790118 a czarna 12,78 15,72
790119 a niebieska 12,78 15,72

No. 2, metal, 7 x 11 cm

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

790120 a czarna 7,45 9,16
790121 a niebieska 7,45 9,16
790122 a czerwona 7,45 9,16
790123 a fioletowa 7,45 9,16
790124 a zielona 7,45 9,16
790125 a bez tuszu 7,45 9,16

No. 4, metal, 6 x 8 cm 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

790126 a czarna 5,18 6,37
790127 a niebieska 5,18 6,37
790128 a czerwona 5,18 6,37

TUSZ DO STEMPLI STANGER
Wygodna końcówka dozująca, nie zawiera oleju; 
pojemność 25ml.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

790129 a czarny 4,55 5,60
790130 a fioletowy 4,55 5,60
790131 a niebieski 4,55 5,60
790132 a czerwony 4,55 5,60
790133 a zielony 4,55 5,60

PODUSZKI DO PIECZĄTEK TRODAT
Poduszki do pieczątek w eleganckim pudełku z tworzywa o wysokiej jakości 
i wytrzymałości; zawierają wkłady barwiące z nowoczesnych materiałów, 
nasączone tuszem; rozmiar poduszki: 9051 – 90x50 mm; 9052 – 110x70 
mm; 9053 – 160x90 mm.

Kolor
Nr katalog.

9051 9052 9053
czarny 520221 a 520226 a 520231 a
czerwony 520222 a 520227 a 520232 a
niebieski 520223 a 520228 a 520233 a
zielony 520224 a 520229 a 520234 a
fioletowy 520225 a 520230 a 520235 a
Cena netto 12,09 12,74 26,31
Cena brutto 14,87 15,67 32,36
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ARTYKUŁY STEMPLARSKIE, PIECZĄTKI 11
datowniki / numeratory / tusze

TUSZE COLOP
Wydajne tusze do pieczątek 
gumowych i polimerowych; na-
sycone kolory sprawiają, że treść 
jest bardzo azytelna i wyraźna; 
optymalna gęstość gwarantuje ideal-
nie równomierne i pełne odbicie; kolor 
tuszu jest bardzo trwały; dołączony do 
butelki dozownik ułatwia prawidłową aplikację; opakowanie 25 ml.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

820012 a czarny 7,58 9,32
820013 a czerwony 7,58 9,32
820014 a niebieski 7,58 9,32
820015 a zielony 7,58 9,32
820016 a fioletowy 7,58 9,32

TUSZE COLOP 
DO STEMPLI 
METALOWYCH
Tusze na bazie oleju prze-
znaczone do stempli me-
talowych; bardzo wydajne, 
o nasyconych intensywnych 
kolorach; wysoka jakość za-
pewnia najwyższą jakość odbi-
cia; opakowanie 25 ml.

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

820017 a czarny 9,79 12,04
820018 a czerwony 9,79 12,04
820019 a niebieski 9,79 12,04
820020 a zielony 9,79 12,04
820021 a fioletowy 9,79 12,04

SERIA GREEN LINE COLOP
Linia produktów, która powstała na bazie tworzywa odzyskanego w procesie 
recyclingu; seria podkreśla pro-ekologiczną politykę producenta; doskonałe 
rozwiązanie dla przedsiębiorstw dbających o wyposażenie biura w produkty 
eko, a także dla Klientów ceniących ochronę zasobów naturalnych.

Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

820098 a S120 – minidatownik, data w wersji polskiej 25,41 31,25
820099 a S120 – minidatownik, data w wersji cyfrowej 25,41 31,25

DATOWNIK MINI PRINTER S120/S120WD COLOP
Charakterystyczna mała i  lekka obudowa zapewnia komfort użytkowania; 
prosty system wymiany poduszki dodatkowo wpływa na wygodę obsługi; odpo-
wiedni kształt rączki ułatwia uzyskanie najlepszej jakości odbicia; dwukolorowa 
poduszka zapewnia większą czytelność odbicia; dostępny w trzech wersjach 
daty: (POLSKA, CYFROWA, ISO); model S 120/WD dostępny w następującymi 
hasłami:  ANULOWANO, ZATWIERDZONO, WYSŁANO, POTWIERDZONO, 
SPRAWDZONO, DOSTARCZONO, OTRZYMANO, PILNE, ZAKSIĘGOWANO, 
PRZELEW, WPŁYNĘŁO, ZAPŁACONO GOTÓWKĄ.

Odbicie Nr katalog. Rodzaj Cena netto Cena brutto

820003 a S120 ISO 23,11 28,43

820066 a S120 POL 23,13 28,45

820143 a S120 CYF 23,13 28,45

820004 a S120WD 60,28 74,14

NUMERATOR CLASSIC LINE 
COLOP
Trwały, stabilny automat szkieletowy 
Classic Line, wzmocniony metalową 
konstrukcją; idealny do intensywnego 
użytkowania; duża powierzchnia kar-
teczki indeksującej doskonale prezentuje 
logotyp stanowiąc dodatkową przestrzeń 
reklamową; numerator ośmiocyfrowy, 
wysokość czcionki 4 mm

Numerator
Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

820007 a 2106 - sześciopozycyjny 128,35 157,87
820008 a 2008 - ośmiopozycyjny 160,59 197,53
820171 a 2010 – dziesięciopozycyjny 171,98 211,54
Datownik
Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

820005 a 2100/4 data w wersji cyfrowej 123,06 151,36
820172 a 2100/4 data w wersji polskiej 123,06 151,36

NUMERATOR HORRAY 
Niezawodny produkt z opcją automatycznej 
powtarzalności odbić; pozwala na wykonanie 
serii odbić według ustawień użytkownika; 
stemplujący wybiera ilość powtórzeń, po 
których następuje automatyczna zmiana nu-
meru; bardzo trwała, niezawodna, metalowa 
czcionka zapewnia niezawodność produktu 
i najwyższą jakość odbicia; metalowa obu-
dowa; wysokość czcionki 4,5 mm.

Nr katalog. Model Rodzaj obudowy Cena netto Cena brutto

820009 a 56/6 – sześciopozycyjny metalowa 382,61 470,61
820170 a 57/6 - sześciopozycyjny plastikowa 150,92 185,63
820010 a 57/8 - ośmiopozycyjny plastikowa 418,26 514,46



ZADBAJ O ZDROWIE
ZMIEŃ KRZESŁO

KRZESŁO STILLO
–   dekoracyjne oparcie
–   oparcie i siedzisko tapicerowane 

tkaniną z atestem trudnopalności
–   podstawa krzesła
–    mechanizm synchroniczny – nieza-

leżny ruch siedziska i oparcia

–   samohamowne kółka do po-
wierzchni dywanowych, możliwość 
zakupienia dodatkowo kółek 
do powierzchni twardych

EF031 EF808EF010 EF019

Kolor Nr katalog.

EF010 oban granatowy 600363 a

EF019 czarny 600206 a

EF031 szary 600207 a

EF808 pomarańczowy 600209 a

2 LATA 
GWARANCJI

FOTEL JOWISZ
–   siatkowe oparcie

–    siedzisko tapicerowane tkaniną 
z atestem trudnopalności

–   regulowane podłokietniki

–   metalowa, chromowana podstawa
–   samohamowne kółka do po-

wierzchni dywanowych, możliwość 
zakupienia dodatkowo kółek do 
powierzchnitwardych

EF808EF019 EF031

Kolor Nr katalog.

EF019 czarny 600366 a

EF031 szary 600367 a

EF808 pomarańczowy 600368 a

656,82 PLN
netto

807,89 PLN
brutto

KRZESŁO TAKTIK
–   ergonomicznie siatkowe oparcie 

posiada podparcie pod lędźwie

–    tapicerka z atestem trudnopalności
–   samohamowne kółka do po-

wierzchni dywanowych, opcja: 
kółka do powierzchni twardych

EF808EF010EF019 EF031

Kolor Nr katalog.

EF019 oban czarny 600357 a

EF010 oban granatowy 600358 a

EF808 oban pomarańczowy 600291 a

EF031 oban szary 600292 a

2 LATA 
GWARANCJI

czarna siatka

BN6016BN8033 BN8010

3 LATA 
GWARANCJI

2 LATA 
GWARANCJI

KRZESŁO INTRATA
–    wygodne, ergonomiczne oparcie 

i siedzisko tapicerowane tkaniną 
z atestem trudnopalności

–   mechanizm synchroniczny – 
niezależny ruch siedziska i oparcia

–   zagłówek

–    podłokietniki regulowane

–   samohamowne kółka do powierzchni 
dywanowych, możliwość zakupienia 
dodatkowo kółek do powierzchni 
twardych

BN3005

Kolor Nr katalog.

BN8033 czarny 600353 a

BN8010 szary 600355 a

BN6016 granatowy 600356 a

BN3005 żółty 600354 a

852,27 PLN
netto

1048,29 PLN
brutto

679,55 PLN
netto

835,85 PLN
brutto

527,27 PLN
netto

648,54 PLN
brutto


