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ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

Profesjonalna organizacja i efektywność są podstawowymi 
elementami zapewniającymi płynne działanie w obszarze 
magazynowania i w logistyce.   

Odpowiednie oznakowanie przechowywanych towarów, oznaczenie 
podłogowe ciągów komunikacyjnych lub miejsc do składowania 
palet, a także oznaczeń związanych z zachowaniem bezpieczeństwa 
ma zasadnicze znaczenie dla optymalizacji pracy magazynu lub cen-
trum logistycznego. W praktyce odpowiednie oznaczenie zmniejsza 
prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

Kieszenie magazynowe i systemy paneli informacyjnych umożliwiają 
uniwersalne oznakowanie oraz są przyjazne dla użytkownika dzięki 
łatwemu wkładaniu i wyjmowaniu dokumentów i etykiet. Niezależ-
nie od tego, czy są używane do oznaczania stref niebezpiecznych, 
dostarczania informacji o procesach, czy do wyraźnego oznaczania 
produktów w celu łatwego skanowania, nasze rozwiązania wspierają 
wydajność i bezpieczeństwo.

Gama produktów, które oferuje DURABLE jest bardzo szeroka. 
Od DURAFRAME – profesjonalnego sposobu informowania – do 
naszych systemów paneli informacyjnych VARIO. Rozwiązania te 
wspierają wysoki poziom wydajności i bezpieczeństwa w magazyno-
waniu i logistyce. W celu spełnienia wymagań BHP taśmy podłogo-
we takie jak DURALINE STRONG spełniają odpowiednie standardy 
DIN. 

 Wprowadzenie
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30 Sortery i półki do dokumentów
32 Gospodarowanie odpadami
34 Pojemnik na odpady
38 Skrzynki na klucze / Apteczki
40 Uchwyty do tabletu
42 Przyłbice ochronne z wymiennymi osłonami
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 DURABLE 
O nas

Zatrudniając ponad 600 pracowników na całym świecie i 
posiadając pięć zakładów produkcyjnych w Niemczech, Holandii 
i w Polsce, DURABLE jest jednym z wiodących producentów 
rozwiązań magazynowych w Europie.

Nasze produkty, takie jak DURAFRAME®, taśmy do oznakowania 
podłogowego lub kieszenie magazynowe, wspomagają nie tylko 
wydajność, ale również bezpieczeństwo. DURABLE posiada certyfi-
katy DIN ISO 9001 i DIN ISO 14001 w zakresie zarządzania jakością 
i środowiskiem. Oznacza to, że zanim nasze produkty trafią na ry-
nek, przeprowadzane są odpowiednie testy produktów.
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Kierownictwo DURABLE podjęło strategiczną decyzję o wprowa-
dzeniu Lean już w 2010 roku. Sukces był spektakularny. Organiza-
cja stała się bardziej efektywna i doświadczyła, że właściwe użycie 
produktów pomaga w ciągłym stosowaniu lean.

Po przeprowadzeniu szkolenia pracowników i zmapowaniu stru-
mieni wartości, aby zidentyfikować nasz potencjał, rozpoczęliśmy 
różne projekty wpierające nasz łańcuch wartości. W szybkim czasie 
dostrzegliśmy poprawę czasu realizacji zamówień, zapasów, wy-
dajności dostaw i wewnętrznej obsługi zapasów przy jednoczesnym 
korzystaniu z naszych własnych produktów. Pomaga nam to zrozu-
mieć, w jaki sposób nasi klienci mogą wdrażać nasze produkty w 
swoim miejscu pracy.

Nasza szeroka gama produktów może pomóc nie tylko 
zoptymalizować procesy i procedury, ale także obniżyć koszty!

LEAN 
szansa dla 
magazynów 
i produkcji

DURABLE jest certyfikowanym produ-
centem zgodnie z aktualnymi kryteriami 
systemu zarządzania i z międzynarodową 
normą DIN ISO 9001, a także z systemem 
środowiskowym DIN ISO 14001.
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 DURAFRAME®

•  Samoprzylepna ramka informacyjna
• Zastosowanie: do prezentacji informacji, np. opisu pomieszczeń, ofert promocyjnych
• Szybkie wkładanie i wymiana informacji dzięki uchylnej magnetycznej ramce
• Możliwość zdjęcia, nie pozostają resztki kleju
• Po przyklejeniu do szyby jest możliwość korzystania z obu stron
• Ramka wygląda identycznie z obu stron
• Do stosowania w pionie i w poziomie 

Format Produkt # Kolor Opakowanie
A6 4870 01 czarny, 23 srebrny 2 szt. w woreczku
A5 4881 01 czarny, 23 srebrny Op. 10 szt.
A5 4871 01 czarny, 23 srebrny 2 szt. w woreczku
A4 4882 01 czarny, 02 biały, 03 czerwony, 05 zielony, 07 granatowy, 09 pomarańczowy, 23 srebrny Op. 10 szt.
A4 4872 01 czarny, 02 biały, 03 czerwony, 05 zielony, 07 granatowy, 09 pomarańczowy, 23 srebrny, 30 złoty 2 szt. w woreczku
A3 4883 01 czarny, 03 czerwony, 05 zielony, 07 granatowy, 09 pomarańczowy, 23 srebrny Op. 6 szt.
A3 4873 01 czarny, 03 czerwony, 05 zielony, 07 granatowy, 23 srebrny 2 szt. w woreczku

 SAMOPRZYLEPNA RAMKA INFORMACYJNA 
PRZEZNACZONA DO ZASTOSOWANIA WEWNĄTRZ 

 Dostępny w 8 kolorach 

 Uchylna magnetyczna ramka 

 Samoprzylepny tył 

 Identyczny wygląd ramki z obu stron 

 Folia nieodbijająca światła 

 DURAFRAME® to samoprzylepna ramka informacyjna do prezen-
tacji informacji na trwałych i gładkich powierzchniach. 

Materiały informacyjne mogą być wymieniane szybko i łatwo, widocz-
ne są z obu stron. Ponowne odklejenie ramki jest bezproblemowe 
i nie pozostawia żadnych śladów. Ramka wygląda identycznie z obu 
stron i może być stosowana zarówno w układzie pionowym, jak 
i poziomym. Dostępna w różnych formatach od A6 do 70x100 cm 
w 8 kolorach do wyboru. 

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

 DURAFRAME®
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 DURAFRAME® NOTE 
•   Samoprzylepna ramka informacyjna do bezpośredniego opisywania
• Zastosowanie: np. raporty  ze sprzątania toalet publicznych, dokumenty rejestracyjne, 

procedury w pracy, listy zadań do wykonania.
• Szybkie wkładanie i wymiana informacji dzięki uchylnej magnetycznej ramce
• Bezpośrednie wpisywanie na kartce umieszczonej w ramce
• Możliwość zdjęcia, nie pozostają resztki kleju
• Możliwość umieszczenia do 5 kartek o gramaturze 80g/m2
• Uniwersalny zaczep na długopis
• Po przyklejeniu do szyby jest możliwość korzystania z obu stron
• Ramka wygląda identycznie z obu stron
• Do stosowania w pionie i w poziomie 

Format Produkt # Kolor Opakowanie
A4 4993 01 czarny, 23 srebrny 1 szt. w woreczku
A5 4994 01 czarny, 23 srebrny 1 szt. w woreczku

 DURAFRAME® SECURITY 
•   Samoprzylepna ramka informacyjna do znaków bezpieczeństwa
• Zastosowanie: informacje ostrzegawcze i związane z bezpieczeństwem np. zielony/biały: pierwsza pomoc, 

drogi ewakuacyjne; czerwony/biały: informacje przeciwpożarowe; żółty/czarny: ostrzeżenie, zagrożenia
• Kolorystyka ramek zgodna z normami ISO 3864-4 dla kolorów związanych z bezpieczeństwem
• Szybkie wkładanie i wymiana informacji dzięki uchylnej magnetycznej ramce
• Możliwość zdjęcia, nie pozostają resztki kleju
• Po przyklejeniu do szyby jest możliwość korzystania z obu stron
• Ramka wygląda identycznie z obu stron
• Do stosowania w pionie i w poziomie 

Format Produkt # Kolor Opakowanie
A4 4944 130 żółty/czarny, 131 zielony/biały, 132 czerwony/biały 2 szt. w woreczku
A4 4946  130 gelb/schwarz, 131 grün/weiß, 132 rot/weiß Op. 10 szt.

 Odklej folię ochronną  Ustaw ramkę w odpowiedniej 
pozycji i przyklej ją  

 Uchyl ramkę magnetyczną aby 
umieścić w niej informację  

 To wszystko. DURAFRAME® mo-
cowana jest bezpiecznie do każdej 
płaskiej i stabilnej powierzchni i 
może być łatwo odklejana i przykle-
jana ponownie 

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

DURAFRAME® TO TAKIE PROSTE
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 DURAFRAME® MAGNETIC 
•  Magnetyczna ramka informacyjna
• Powierzchnie: metalowe, np. metalowe szafki, tablice, maszyny na produkcji
• Zastosowanie: do różnego rodzaju informacji, np. instrukcji obsługi maszyn
• Szybkie wkładanie i wymiana informacji poprzez odchylenie magnetycznej ramki
• Zastosowanie w pionie i w poziomie 

Format Produkt # Kolor Opakowanie
A6 4948 01 czarny, 23 srebrny 5 szt.
A5 4947 01 czarny, 23 srebrny 5 szt.

A4 4869 01 czarny, 03 czerwony, 07 granatowy, 
09 pomarańczowy, 23 srebrny 5 szt. w woreczku

A3 4868 01 czarny, 03 czerwony, 07 granatowy, 23 srebrny 5 szt. w woreczku

 DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY  
•  Powierzchnie: metalowe, np. metalowe szafki, tablice, maszyny na produkcji
• Kolorystyka ramek zgodna z normami ISO 3864-4 dla kolorów związanych z 

bezpieczeństwem 

Format Produkt # Kolor Opakowanie

A4 4945 130 żółty/czarny, 131 zielony/biały, 
132 czerwony/biały 5 szt. w woreczku

 DURAFRAME® MAGNETIC PLUS 
•  Magnetyczna i uchylna ramka informacyjna
• Powierzchnie: metalowe, np. metalowe szafki, tablice, maszyny na produkcji
• Zastosowanie: do różnego rodzaju informacji, np. instrukcji obsługi maszyn
• Szybkie wkładanie i wymiana informacji poprzez odchylenie magnetycznej ramki
• Przylega do wszelkich metalowych powierzchni, np. do szafek, metalowych ścian, 

maszyn i tablic
• Zastosowanie w pionie i w poziomie 

Format Produkt # Kolor Opakowanie
A4 4985 01 czarny, 23 srebrny 1 szt. w woreczku

 Ramka magnetyczna do prezentacji informacji na powierzchni meta-
lowej - na produkcji i w biurze, np. na tablicy informacyjnej, szafkach i 
na maszynach. 

 MAGNETYCZNA RAMKA INFORMACYJNA 

 Krawędzie magnetyczne 

 Dostępny w 5 kolorach 

 Folia nieodbijająca światła 

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

 DURAFRAME® MAGNETIC
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  DURAFRAME® MAGNETIC TOP 
•  Magnetyczna ramka informacyjna do nagłówków
• Powierzchnie: metalowe, np. metalowe szafki, tablice, maszyny na produkcji
• Zastosowanie: do tworzenia nagłówków
• Szybkie wkładanie i wymiana informacji poprzez odchylenie magnetycznej ramki
• Wzory dostępne w bezpłatnym programie DURAPRINT®, dostępnym na www.durable.pl 

Format Pasuje do Produkt # Kolor Opakowanie

210 × 40 mm A4 pionowo
A5 poziomo 4986 01 czarny, 23 srebrny 5 szt. w woreczku

297 × 40 mm A3 pionowo
A4 poziomo 4987 01 czarny, 23 srebrny 5 szt. w woreczku

 DURAFRAME® MAGNETIC NOTE 
•   Magnetyczna ramka do bezpośredniego zapisywania danych na kartce 

umieszczonej w ramce
• Nadaje się na powierzchnie metalowe, np. tablice magnetyczne, szafki lub maszyny 

produkcyjne
• Zastosowanie: do raportów ze sprzątania toalet publicznych, dokumentów rejestracyj-

nych, procedur w pracy, takich jak np. kontrole bezpieczeństwa.
• Prosta i szybka wymiana dokumentów dzięki magnetycznej ramce.
• Bezpośrednie oznakowanie dokumentu
• Możliwość włożenia do 5 arkuszy papieru o gramaturze 80 g / m2
• Uchwyt na długopis z klipsem. 

Format Produkt # Kolor Opakowanie
A4 4989 01 czarny, 23 srebrny 1 szt. w woreczku

 GRANATOWY 
RAL 5003 

 ZŁOTY 
RAL 1036 

 CZARNY 
RAL 9004 

 ZIELONY 
RAL 6032 

 ŻÓŁTY/CZARNY 
RAL 1003/9004 

 SREBRNY 
RAL 9006 

 POMARAŃCZOWY 
RAL 2004 

 ZIELONY/BIAŁY 
RAL 6032/9016 

 CZERWONY 
RAL 3001 

 BIAŁY 
RAL 9016 

 CZERWONY/BIAŁY 
RAL 3001/9016 

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

DOSTĘPNE KOLORY - DURAFRAME®
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 VARIO® WALL 
•  Kompletny zestaw do zastosowania na ścianach
• Uchwyt ścienny z malowanej proszkowo stali
• Wyposażony w panele SHERPA® w formacie A5 

lub A4
• W zestawie zakładki i czyste wkłady do organizacji
• Doskonałe do długotrwałego użytkowania
• Łatwość montażu 

 VARIO® WALL 5 
•  W zestawie 5 paneli informacyjnych SHERPA®

formatu A4 i indeksy z czystymi etykietami. 
5551 03 czerwony, 07 granatowy, 

09 pomarańczowy
1 zestaw

5567 00 mix kolorów
1 zestaw

5512 00 mix kolorów
1 zestaw

 VARIO® MAGNET WALL  
•   Metalowy uchwyt ścienny z podkładem 

magnetycznym
• Z panelami SHERPA® w formacie A4.
• Może być łatwo i szybko mocowany do metalowych  

powierzchni, takich jak regały czy maszyny. 

 VARIO® MAGNET WALL 5 
• W zestawie 5 paneli informacyjnych SHERPA 

formatu A4
5914      01 czarny, 03 czerwony, 

07 granatowy, 09 pomarańczowy
1 zestaw

 VARIO® MAGNET WALL 10 
•  Z 10 panelami SHERPA® w formacie A4. 

5918      01 czarny
1 zestaw

 VARIO® WALL 10  
• W zestawie 10 paneli informacyjnych SHERPA 

formatu A4 (po 2 panele czarne, czerwone, żółte, 
zielone i ciemne niebieskie) i indeksy z czystymi 
etykietami

 VARIO® WALL 20  
•     W zestawie 20 paneli informacyjnych SHERPA®

formatu A4 (po 5 szt. w kolorach: czerwony, żółty, 
zielony, ciemnoniebieski) i indeksy z czystymi 
etykietami. 

•  Moduły z blachy stalowej powlekanej proszkowo 
• Z panelami informacyjnymi SHERPA® wykonanymi z polipropylenu w 

formacie A5 lub A4 
• Łatwe wyjmowanie paneli przez zastosowanie mechanizmu z bolcami 
• Z indeksami z wkładkami do opisu 
• Idealne do zastosowania w warunkach intensywnego użytkowania 

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

SYSTEM PREZENTACYJNY 
VARIO®

Zastosowanie:
Czerwony do oznaczeń przeciwpoża-

rowych
Pomarańczowych dla oznaczenia 

różnych zagrożeń
Niebieski do instrukcji obsługi maszyn

5 YEAR
GUARANTEE

MADE IN GERMANY
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 SHERPA® PANEL A4  
•   Wykonana z polipropylenu
• Kolorowa ramka na krawędzi
• Folia o niskim współczynniku odbicia światła, 

odpowiednia dla skanerów
• Dla materiałów informacyjnych w formatach A4 lub A5
• Możliwość modernizacji za pomocą zakładek, nr produktu 5603 i 5609. 

5914      01 czarny, 03 czerwony, 
07 granatowy, 09 pomarańczowy

1 zestaw

5918      01 czarny
1 zestaw

 VARIO® TABLE 10 
•   Kompletny zestaw do zastosowania na stołach
• Moduł stołowy z malowanej proszkowo stali
• Wyposażony w panele SHERPA® w formacie A5 lub A4
• W zestawie zakładki i czyste wkłady do organizacji
• Doskonałe do długotrwałego użytkowania 

5570      00 mix kolorów, 01 czarny, 02 biały
1 zestaw

5699      00 mix kolorów
1 zestaw

 VARIO® TABLE 

5606        00 mix kolorów, 01 czarny, 03 czerwony, 04 żółty, 05 zielony, 07 granato-
wy, 09 pomarańczowy, 10 szary, 37 grafitowy, 44 niebiesko-fioletowy

5 szt. w woreczku

 VARIO® TABLE 20 
•   W zestawie 20 paneli informacyjnych SHERPA® formatu A4 (po 5 

szt. w kolorach czerwonym, żółtym, zielonym i ciemnoniebieskim) i 
indeksy z czystymi etykietami. 

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

Aby zobaczyć naszą pełną ofertę systemów paneli informacyjnych, 
odwiedź stronę www.durable.pl
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 DURALINE® STRONG 50/07  
•  Samoprzylepna taśma podłogowa  przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków
• Zgodnie z normą ASR A1.5 / 1.2 „podłogi” zgodnie z normą DIN 51130 klasa antypoślizgowa R9
• Do solidnego i długotrwałego wyznaczania różnych stref oraz ciągów komunikacyjnych 

w halach produkcyjnych czy magazynowych 
• Grubość taśmy: 0,7 mm, długość: 30 m, szerokość: 50 mm
• Kolory RAL 1003/9004 kolor żółty / kolor czarny, 3001/9003 kolor czerwony / kolor biały, 

6032/9003 kolor zielony / kolor biały 
• Nadają się w ruchu wózków widłowych*
* Z wyjątkiem hamowania i obracania się wózków

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

Wymiary: 50 mm x 0,7 mm x 30 m (S x Gr. x Dł.) 1726 130 żółty/czarny, 131 zielony/
biały, 132 czerwony/biały 1 szt. (rolka)

 DURALINE® STRONG 50/12 
•    Samoprzylepna taśma podłogowa  przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków
• Zgodnie z normą ASR A1.5 / 1.2 „podłogi” zgodnie z normą DIN 51130 klasa antypoślizgowa R10
• Do solidnego i długotrwałego wyznaczania różnych stref oraz ciągów komunikacyjnych 

w halach produkcyjnych czy magazynowych 
• Odporna na ścieranie i wytrzymała dzięki wytłaczanemu materiałowi o grubości taśmy 1,2 mm 
• Doskonała przyczepność dzięki ściętym krawędziom
• Długość: 30 m |Szerokość: 50 mm
• Odcienie zbliżone do kolorów RAL:  biały RAL 9003, czerwony RAL 3001, żółty RAL 1003, 

zielony RAL 6032, niebieski RAL 5005 

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

 DURALINE STRONG 50/12
Wymiary (S x W x D): 50 mm x 1,2 mm x 30 m 1725 02 biały, 03 czerwony, 04 żółty, 

05 zielony, 06 niebieski 1 szt.(rolka)

 DURALINE® TAŚMA PODŁOGOWA 50/05 
•    Samoprzylepna taśma podłogowa  przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków
• Zgodnie z normą ASR A1.5 / 1.2 „podłogi” zgodnie z normą DIN 51130 klasa antypoślizgowa R9
• Do solidnego i długotrwałego wyznaczania różnych stref oraz ciągów komunikacyjnych w halach 

produkcyjnych czy magazynowych 
• Odcienie zbliżone do kolorów RAL:  biały RAL 9003, czerwony RAL 3001, 

żółty RAL 1003, zielony  RAL 6032, niebieski RAL 5005 
• Nadają się w ruchu wózków widłowych*
* Z wyjątkiem hamowania i obracania się wózków

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

 DURALINE 50/05
Wymiary (S x W x D): 50 mm x 0,5 mm x 30 m 1021 02 biały, 03 czerwony, 04 żółty, 

05 zielony, 06 niebieski 1 szt. (rolka)

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

OZNACZENIE PODŁOGOWE
W PRODUKCJI I W MAGAZYNIE

W 80% komunikacja jest wizualna. Prawidłowe oznakowanie poprawia więc 
efektywność i bezpieczeństwo w miejscu pracy. 

Obowiązujące przepisy wymagają odpowiedniego oznakowania w celu ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Nasze oznaczenia podłogowe są 
zgodne z normą ISO 7010, która określa znaki bezpieczeństwa w celu 
zapobiegania wypadkom w magazynach i w logistyce.
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Opis Produkt # Kolor Opakowanie
Wymiary: 100 mm x 0.7 mm x 150 mm (S x Gr. x Dł.) 1700 04 żółty Op. 10 szt.
Wymiary: 150 mm x 0.7mm x 150 mm (S x Gr. x Dł.) 1701 04 żółty Op. 10 szt.
Wymiary: 100 mm x 0.7 mm x 100 mm (S x Gr. x Dł.) 1702 04 żółty Op. 10 szt.
Wymiary: 50 mm x 0.7 mm x 150 mm (S x Gr. x Dł.) 1703 04 żółty Op. 10 szt.
Wymiary: Ø 100 mm, grubość 0.7 mm 1704 04 żółty Op. 10 szt.
Wymiary: 100 mm x 0.7 mm x 200 mm  (S x Gr. x Dł.) 1705 04 żółty Op. 10 szt.

 ZNACZNIKI PODŁOGOWE 
•    Do oznaczania niebezpiecznych miejsc, przestrzeni magazynowych, 

ciągów komunikacyjnych itd.
• Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130
• Samoprzylepne oznaczenia bezpieczeństwa stosowane do podłóg 

w pomieszczeniach wewnętrznych
• Odporne na ścieranie i trwałe
• Kolor: RAL 1003 żółty 

1704

Opis Produkt # Kolor Opakowanie
"Zakaz palenia" P002 zgodnie z ISO 7010 1728 03 czerwony 1 szt.
"Ochrona słuchu" M003 zgodnie z ISO 7010 1729 06 niebieski 1 szt.
"Nieupoważnionym wstęp wzbroniony" D-P006 zgodnie z DIN 4844-2 1730 03 czerwony 1 szt.
"Przejście w oznaczonym miejscu" M024 zgodnie z ISO 7010 1731 06 niebieski 1 szt.
"Zakaz przejścia" P004 zgodnie z ISO 7010 1732 03 czerwony 1 szt.
"Nakaz stosowania ochrony stóp" M006 zgodnie z ISO 7010 1733 06 niebieski 1 szt.
"Uwaga, urządzenia transportowe" W014 zgodnie z ISO 7010 1734 04 żółty 1 szt.
"Stosuj kamizelkę ochronną" M015 zgodnie z ISO 7010 1735 06 niebieski 1 szt.

 ZAREJESTROWANE OZNACZENIA BEZPIECZEŃSTWA  
•  Do oznaczania niebezpiecznych miejsc,przestrzeni magazynowych, ciągów komunikacyjnych itd.
• Zgodny z normą DIN EN ISO 7010
• Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130
• Samoprzylepne oznaczenia bezpieczeństwa stosowane do podłóg w pomieszczeniach wewnętrznych, takich jak magazyny, centra dystrybucyjne, produkcja itp.
• Odporne na ścieranie i trwałe  
• Wymiary: o 430 mm, grubość 0,4 mm. Produkt 1734: (S × W) 430 mm × 378 mm (długość krawędzi 430 mm), grubość 0,4 mm

 ZNACZNIK PODŁOGOWY – KSZTAŁT STOPY  
•   Do oznaczania ciągów komunikacyjnych
• Stopień antypoślizgowości R9 według normy DIN 51130
• Samoprzylepny symbol do naklejenia na podłogi w pomieszczeniach wewnętrznych
• Trwałe i odporne na ścieranie
• Kolor: RAL 1003 sygnał żółty 

Opis Produkt # Kolor Opakowanie
Wymiary: 90 mm x 240 mm x 0.7 mm 1727 04 żółty 5 par w woreczku

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

OZNACZENIE PODŁOGOWE
W PRODUKCJI I W MAGAZYNIE
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 MAGNETYCZNE 
KIESZENIE MAGAZYNOWE 
•  Z dwoma paskami magnetycznymi na tylnej ściance
• Zastosowanie na metalowych powierzchniach, takich jak regały 

magazynowe i pojemniki metalowe
• Kolorowa folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko z mocnego i trwałego polipropylenu.
• Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
• Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
• Szablony etykiet do pobrania na www.duraprint.pl 

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

Wymiary wewnętrzne: 100 x 38 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 113 x 53 mm (S x W) 1741 04 żółty, 

07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 150  x  67 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 163  x  83 mm (S x W) 1742 04 żółty, 

07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 1/2 A5 pozioma (210 x 74 mm)
Wymiary zewnętrzne: 223 x 81,5 mm 1757 04 żółty, 

07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 297 x 74 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 311 x 81,5 mm (S x W) 1758 04 yellow, 

07 dark blue Op. 50 szt.

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

Wymiary wewnętrzne: 210 x 148 mm (S x W). 
Wymiary zewnętrzne: 223  x 163 mm (S x W) 1743 04 żółty, 

07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 210 x 297 mm (S x W). 
Wymiary zewnętrzne: 233  x  313 mm (S x W) 1744 04 żółty, 

07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 297 x 210 mm (S x W). 
Wymiary zewnętrzne: 311 x  225 mm (S x W) 1745 04 żółty, 

07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 
A6 poziomo (105 x 148 mm) (S x W). 
Wymiary zewnętrzne: 163 x 120 mm (S x W)

1756 04 żółty, 
07 granatowy Op. 50 szt.

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

Kieszenie 
magazynowe

Możliwość jasnego identyfikowania obszarów do parkowania pojazdów 
i składowania palet oraz oznaczenia ciągów 
komunikacyjnych i znaków bezpieczeństwa 
jest podstawą zoptymalizowanego procesu 
produkcji.

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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  SAMOPRZYLEPNE 
KIESZENIE MAGAZYNOWE  
•   Z dwoma samoprzylepnymi paskami na tylnej ściance
• Zastosowanie np. na pojemnikach z tworzywa, drewna i kartonu
• Kolorowa folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko z mocnego i trwałego polipropylenu
• Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
• Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
• Szablony etykiet do pobrania na www.duraprint.pl 

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

Wymiary wewnętrzne: 100 x 38 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 113 x 53  mm (S x W) 1759 07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 150 x 67 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 163 x 83 mm (S x W) 1762 07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 210 x 74 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 223 x 81,5 mm (S x W) 1794 07 granatowy Op. 50 szt.

<p>Wymiary wewnętrzne: 297 x 74 (S x W) 
Wymiary zewnętrzne: 311 x 81,5 mm (S x W) 1796 07 granatowy Op. 50 szt.

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

Wymiary wewnętrzne: 148 x 105 (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 163 x 120 mm (S x W) 1763 07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 148,5 x 210 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 223 x 163 mm (S x W) 1795 07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 210 x 297 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 233 x 313 mm (S x W) 1797 07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 297 x 210 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 311 x 225 mm 1798 07 granatowy Op. 50 szt.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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  MAGNETYCZNE 
KIESZENIE MAGAZYNOWE  
•   Duża siła przyczepności dzięki zastosowaniu 

dwóch magnesów neodymowych
• Do zastosowania na powierzchniach metalowych, 

takich jak półki i kontenery magazynowe
• Tylna kolorowa ścianka i przezroczysta folia przednia 

wykonane z wytrzymałego polipropylenu
• Dostosowana do skanowania i kopiowania
• Dodatkowa osłona przeciwdeszczowa chroni dokumenty przed kurzem i wilgocią
• Szybka wymiana etykiet
• Szablon etykiet do pobrania na stronie www.duraprint.pl  

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

Wymiary wewnętrzne: 210 x 148 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 223 x 218 mm (S x W) 1746 04 żółty, 07 

granatowy Op. 10 szt.

Wymiary wewnętrzne: 210 x 297 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 223  x  368 mm (S x W) 1747 04 żółty, 07 

granatowy Op. 10 szt.

Wymiary wewnętrzne: 297 x 210 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 311  x  280 mm (S x W) 1748 04 żółty, 07 

granatowy Op. 10 szt.

  KIESZENIE MAGAZYNOWE 
Z ZAKŁADKĄ  
•   Mocna zakładka służąca do zawieszenia kieszeni na 

kartonach, pojemnikach i paletach
• Do wsunięcia między kartonami ułożonymi jeden 

na drugim lub zawieszenia na krawędziach palety
• Do wielokrotnego zastosowania
• Kolorowa folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko 

wykonane zostały z mocnego i trwałego polipropylenu
• Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
• Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
• Szablony do etykiet do pobrania na www.duraprint.pl  

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

Wymiary wewnętrzne: 148 x 105 mm (S x W) 
Wymiary zewnętrzne: 168 x 216 mm (S x W) 1721 07 granatowy op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 
A5 poziomo (148,5 x 210 mm)
Wymiary zewnętrzne  230 x 259 mm

1722 04 żółty, 
07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 
A4 poziomo (210 x 297 mm)
Wymiary zewnętrzne: 317 x 321 mm

1723 04 żółty, 
07 granatowy Op. 50 szt.

 KIESZENIE Z PASKAMI 
•   Z paskami montażowymi w kształcie 

strzałek, umożliwiającymi zaczepienie 
w otworach mocujących

• Przeznaczona do informacji umieszczonych długoterminowo na 
pojemnikach do przechowywania czy skrzyniach do transportu

• Dzięki dużej wytrzymałości sprawdza się na ruchomych 
kontenerach transportowych

• Kolorowa tylna ścianka oraz przednia przezroczysta wykonane 
są z wytrzymałego polipropylenu

• Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
• Klapka nad okienkiem kieszeni chroni etykiety przed kurzem i wilgocią
• Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
• Wzory do zadrukowania wkładów dostępne na www.duraprint.pl 

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

Wymiary wewnętrzne: 210 x 148 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 223  x  380 mm (S x W) 1749 04 żółty, 

07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 210 x 297 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 223  x  530 mm (S x W) 1750 04 żółty, 

07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 297 x 210 mm  (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 311 x 442 mm (S x W) 1751 04 żółty, 

07 granatowy Op. 50 szt.

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020
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 KIESZENIE MAGAZYNOWE Z UCHWYTAMI Z DRUTU 
•   Z ocynkowanym i elastycznym drutem do szybkiego i łatwego zamocowania
• Zastosowanie do kontenerów, skrzyń i kartonów
• Kolorowa folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko z mocnego i trwałego polipropylenu
• Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia
• Klapka nad okienkiem kieszeni chroni etykiety przed wilgocią i kurzem
• Szybka wymiana zadrukowanych etykiet
• Szablony etykiet do pobrania na www.duraprint.pl 

KIESZEŃ MAGAZYNOWA/
OPASKA DO PALET 145 X 75 MM  
•   Do zamocowania na stopie palety. 
• Łatwe mocowanie do stopy palety poprzez zaczep na rzepy. 
• Możliwość opisania wszystkich czterech boków opaski. 
• Wycięcie na kciuk w przezroczystym okienku ułatwia wysunięcie etykiety. 
• Kolorowa folia tylnej ścianki i przezroczyste okienko wykonane zostały z mocnego i trwałego polipropylenu. 
• Odpowiednie dla skanerów i odporne na rozdarcia. 
• Szybka wymiana zadrukowanych etykiet. 
• Szablony do etykiet do pobrania na www.duraprint.pl 

Opis Produkt # Kolor Opakowanie
Wymiary wewnętrzne: 
140 x 65/90 x 65 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne: 
596 x 75 x 0, mm (S x W)

1724 04 żółty, 
07 granatowy Op. 50 szt.

Opis Produkt # Kolor Opakowanie

Wymiary wewnętrzne: 210 x 148 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne kieszeni: 223 x 218 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne z uchwytami: 329 x 226 mm (S x W)

1752 04 żółty, 
07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 210 x 297 mm  (S x W)
Wymiary zewnętrzne kieszeni: 223 x 368 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne z uchwytami: 329 x 376 mm (S x W)

1753 04 żółty, 
07 granatowy Op. 50 szt.

Wymiary wewnętrzne: 297 x 210 mm 
Wymiary zewnętrzne kieszeni: 311 x 280 mm (S x W)
Wymiary zewnętrzne kieszeni z uchwytami: 329 x 288 mm (S x W)

1754 04 żółty, 
07 granatowy Op. 50 szt.

   ETYKIETY
•   Mikroperforowane etykiety w formacie A4 
• Do profesjonalnego drukowania kieszeni logistycznych
• Odpowiednie dla drukarek laserowych, atramentowych i kopiarek
• Łatwe projektowanie dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu z funkcją bazy danych – www.duraprint.pl 
• Kolor/Nr: 02 biały

Nadaje się do Wymiary Produkt # Opakowanie
1741, 1759 100 × 38 mm (240 szt.) 1022 20 arkuszy w op.
1742, 1762 150 × 67 mm (80 szt.) 1003 20 arkuszy w op.
1757, 1794 210 × 74 mm (60 szt.) 1028 20 arkuszy w op.
1758, 1796 297 × 74 mm (40 szt.) 1031 20 arkuszy w op.
1724 140/90 × 65 mm (80 szt.) 1010 20 arkuszy w op.
1756, 1763, 1721 A6: 148 × 105 mm (20 szt.) 4851 10 arkuszy w woreczku
1743, 1795, 1746, 1722, 1749, 1752 A5: 210 × 148 mm (20 szt.) 4855 10 arkuszy w woreczku
1744, 1797, 1747, 1750, 1753 A4: 210 × 297 mm (10 szt.) 4856 10 arkuszy w woreczku
1745, 1798, 1748, 1723, 1751, 1754 A4: 297 × 210 mm (10 szt.) 4856 10 arkuszy w woreczku

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 POCKETFIX®

•   Kieszonki samoprzylepne
• Do oznakowania teczek, skoroszytów i segregatorów 

Zewnątrz mm Wewnątrz mm Produkt # Kolor Opakowanie
302 × 216 210 × 297 8096 19 przezroczysty Op. 25 szt.
302 × 216 210 × 297 8295 19 przezroczysty 10 szt. w woreczku
302 × 216 210 × 297 8296 19 przezroczysty Op. 50 szt.
210 × 175 148 × 210 8094 19 przezroczysty 10 szt. w woreczku
240 × 180 148 × 210 8294 19 przezroczysty Op. 25 szt.
94 × 63 mm 90 × 57 mm 8079 19 przezroczysty 10 szt. w woreczku
105 × 65 mm 101 × 61 mm 8319 19 przezroczysty Op. 100 szt.

 LABELFIX®

•   Samoprzylepne etykiety w okienku
• Idealne do etykietowania tacek, półek, szuflad, szafek i urządzeń 
• Otwierane po obu stronach 
• Szerokość 200 mm, możliwość docięcia na wymiar 
• Puste wkłady do zadrukowania w zestawie. Łatwy i profesjonalny opis za pomocą oprogramowania do 

drukowania DURAPRINT®, dostępnego pod adresem www.duraprint.pl. 

Szerokość mm Wysokość mm Produkt # Kolor Opakowanie
200 10 8010 19 przezroczysty 10 szt. w woreczku
200 15 8015 19 przezroczysty 10 szt. w woreczku
200 20 8020 19 przezroczysty 10 szt. w woreczku
200 30 8030 19 przezroczysty 5 szt. w woreczku
200 40 8040 19 przezroczysty 5 szt. w woreczku

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

Listwy do oznakowania 
regałów i pojemników

DURABLE proponuje wiele rozwiązań pozwalających wyraźnie oznakować 
półki, regały, szuflady lub szafki. Większość naszych produktów posiada 
dołączone etykiety do drukowania i możliwość skorzystania z bezpłatnego 
oprogramowania DURAPRINT - www.durable.pl

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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 SCANFIX® 1000 X 20 MM  
•  Zawiera etykiety z możliwością opisywania
• Dodatkowe etykiety wielkości 200 mm × 20 mm 

dostępne są oddzielnie: produkt nr. 8000-02 

 SCANFIX® 1000 X 30 MM  
•  Zawiera etykiety z możliwością opisywania
• Dodatkowe etykiety wielkości 200 mm × 30 mm 

dostępne są oddzielnie: produkt nr. 8041-02 

 SCANFIX® 1000 X 40 MM  
•  Zawiera etykiety z możliwością opisywania
• Dodatkowe etykiety wielkości 200 mm × 40 mm 

dostępne są oddzielnie: produkt nr. 8099-02 

 SCANFIX® 20 DUŻE OPAKOWANIE  
•  Zawiera 10 arkuszy A5 z 50 etykietami
• 20 dodatkowych arkuszy dostępne oddzielnie: 

produkt nr. 8000-02 

 SCANFIX® 30 DUŻE OPAKOWANIE  
•  Zawiera 13 arkuszy A5 z 52 etykietami
• 20 dodatkowych arkuszy dostępne oddzielnie: 

produkt nr. 8041-02 

 SCANFIX® 40 DUŻE OPAKOWANIE 
•  Zawiera 17 arkuszy A5 z 51 etykietami
• 20 dodatkowych arkuszy dostępne oddzielnie: 

produkt nr. 8099-02 

 SCANFIX®

•   Samoprzylepne listwy skanujące SCANFIX®

• Idealne do metek z cenami i kodami produktu
• Otwierane od góry, możliwość docięcia na wymiar
• Puste wkłady do zadrukowania w zestawie 
•  Wkłady do formatu A5 do produktów DURABLE: SCANFIX, C-Profile i Labelfix
•  Wkłady z mikroperforacją  
• Przeznaczone do zadruku na drukarkach laserowych, atramentowych i do kopiarek
• Profesjonalny wydruk na produkcji i w magazynie
• Łatwe projektowanie dzięki bezpłatnemu programowi DURAPRINT® - dostępny na www.duraprint.pl 

Szerokość mm Wysokość mm Produkt # Kolor Opakowanie
200 20 8044 19 przezroczysty 5 szt. w woreczku
200 30 8045 19 przezroczysty 5 szt. w woreczku
200 40 8046 19 przezroczysty 5 szt. w woreczku

Szerokość mm Wysokość mm Produkt # Kolor Opakowanie
  SCANFIX® 20 duże opakowanie 200 20 8023 19 przezroczysty Op. 50 szt.
  SCANFIX® 30 duże opakowanie 200 30 8024 19 przezroczysty Op. 50 szt.
  SCANFIX® 40 duże opakowanie 200 40 8025  19 transparent Op. 50 szt.

Szerokość mm Wysokość mm Produkt # Kolor Opakowanie
  SCANFIX® 1000 × 20 MM 1000 20 8026 19 przezroczysty Op. 25 szt.
  SCANFIX® 1000 × 30 MM 1000 30 8027 19 przezroczysty Op. 25 szt.
  SCANFIX® 1000 × 40 MM 1000 40 8039 19 przezroczysty Op. 25 szt.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

Listwy do oznakowania 
regałów i pojemników

Pasujące wkłady 
na stronie 20.

 SCANFIX® DUŻE OPAKOWANIE 
•  50 sztuk w woreczku

 SCANFIX® 1000 
• W zestawie wkłady do opisu
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 MAGNETYCZNE C-PROFILE   
•   Magnetyczne profile do opisywania z osłoną
• Osłona chroniąca etykietę
• Przylega do każdej metalowej powierzchni, np. szafki, regały.
• 5 perforowanych arkuszy A5 z etykietami
• Dodatkowe etykiety dostępne oddzielnie
• Łatwe opisanie i wydruk etykiet stosując bezpłatny program DURAPRINT® na www.durable.pl 

  MAGNETIC C-PROFIL 20  
•   Szerokość 200 mm × wysokość 20 mm
• Zawiera arkusz formatu A5 z 5 etykietami
• 20 dodatkowych arkuszy dostępnych oddzielnie, 

produkt nr. 8000-02
• 5 sztuk w woreczku  

1710 58 antracytowy
5 szt. w woreczku

  MAGNETIC C-PROFILE 30  
•   Szerokość 200 mm × wysokość 30 mm
• Zawiera 2 arkusze A5 z 8 etykietami
• 20 dodatkowych arkuszy dostępnych oddzielnie, 

produkt nr. 8041-02
• 5 sztuk w woreczku  

1711 58 antracytowy
5 szt. w woreczku

  MAGNETIC C-PROFILE 40  
•   Szerokość 200 mm × wysokość 40 mm
• Zawiera 2 arkusze A5 z 6 etykietami
• 20 dodatkowych arkuszy dostępnych oddzielnie, 

produkt nr. 8099-02
• 5 sztuk w woreczku 

1712 58 antracytowy
5 szt. w woreczku

  MAGNETIC C-PROFIL 20 DUŻE 
OPAKOWANIE  
•    Szerokość 200 mm × wysokość 20 mm
• Zawiera 10 arkuszy A5 z 50 etykietami
• 20 dodatkowych arkuszy dostępnych ddzielnie, 

produkt nr. 8000-02
• 50 sztuk w woreczku  

1713 58 antracytowy
Op. 50 szt.

  MAGNETIC C-PROFILE 30 DUŻE 
OPAKOWANIE   
•   Szerokość 200 mm × wysokość 30 mm
• Zawiera 13 arkuszy A5 z 52 etykietami
• 20 dodatkowych arkuszy dostępnych oddzielnie, 

produkt nr. 8041-02
• 50 sztuk w woreczku  

1714 58 antracytowy
Op. 50 szt.

  MAGNETIC C-PROFILE 40 DUŻE 
OPAKOWANIE 
•    Szerokość 200 mm × wysokość 40 mm
• Zawiera 17 arkuszy A5 z 51 etykietami
• 20 dodatkowych arkuszy dostępnych oddzielnie, 

produkt nr. 8099-02
• 50 sztuk w woreczku 

1719 58 antracytowy
Op. 50 szt.

 DODATKOWE WKŁADY 
• Arkusze do zadruku do produktów DURABLE
• Wkłady do zadruku formatu A5 do produktów DURABLE: SCANFIX, C Profile i LABELFIX
• Do profesjonalnego nadruku na drukarkach laserowych, atramentowych i do kopiarek
• Do profesjonalnego etykietowania na produkcji i w magazynach
• Projektowanie etykiet za pomocą bezpłatnego oprogramowania DURAPRINT® dostępnego na 

www.duraprint.pl

 LABEL REFILL WKŁADY DO 
200 X 20 MM  
•  Do wymiaru: szerokość 200 mm × 

wysokość 17 mm 
• Zawiera 20 arkuszy - łącznie 100 etykiet  

8000 02 biały
20 szt. w woreczku

  LABEL REFILL DO 
200 X 30 MM 
•   Do wymiaru: szerokość 200 mm × 

wysokość 27 mm  
• Zawiera 20 arkuszy - łącznie 80 etykiet  

8041 02 biały
20 szt. w woreczku

  LABEL REFILL 
DO 200 X 40 MM  
•   Do wymiaru: szerokość 200 mm × 

wysokość 37 mm   
• Zawiera 20 arkuszy - łącznie 60 etykiet  

8099 02 biały
20 szt. w woreczku

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

Wkłady pasują również do produktów 
ze strony 18 - 20
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MAGNETYCZNA TAŚMA DO OPISU 20
•   Szerokość 5000 mm × wysokość 20 mm 

1707 02 biały
1 szt.

MAGNETYCZNA TAŚMA DO OPISU 30
  Szerokość 5000 mm x wysokość 30 mm  

1708 02 biały
1 szt.

MAGNETYCZNA TAŚMA DO OPISU 40
  Szerokość 5000 mm x wysokość 40 mm  

1709 02 biały
1 szt.

8099 02 biały
20 szt. w woreczku

MAGNETYCZNA TAŚMA DO OPISU
•   Taśma magnetyczna w rolce
• Przycięcie do wybranego wymiaru
• Przylega do każdej metalowej powierzchni, np. szafki, regały.
• Uniwersalna, elastyczna i mocna
• Możliwość opisywania markerem permanentnym 

 TAŚMA METALOWA 
4715 02 biały
1 szt.

 SAMOPRZYLEPNE TAŚMY MAGNETYCZNE   
•   Samoprzylepna taśma magnetyczna na magnesy
• Przycięcie do wybranego wymiaru
• Przylega do każdej płaskiej powierzchni
• Wymiary: 5 m długości, 35 mm szerokości 

  METAL TAPE TAŚMA MAGNETYCZNA 
SAMOPRZYLEPNA Z 10 MAGNESAMI  
•   10 magnesów w zestawie
• Średnica magnesu: 30 mm
• Magnes może utrzymać do pięciu kartek papieru 

1717 02 biały
1 szt.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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 DURAFIX®

•   Magnetyczny klips DURAFIX® można przymocować do gładkich i trwałych powierzchni, takich jak szafki, 
powierzchni szklanych lub na tablicach.

• Papier można łatwo zacisnąć między dwoma magnesami niezależnie od ich formatu.
• Mocowanie na boku lub na górze w zależności od potrzeb
• Szybkie i łatwe stosowanie
• Po usunięciu z płaskich powierzchni nie ma pozostałości
• Seria DURAFIX® składa się z trzech grup produktów: DURAFIX® CLIP, samoprzylepny magnetyczny klips 

do mniejszych formatów, DURAFIX® RAIL do formatów A5, A4 i A3, a także DURAFIX® ROLL, rolka o 
długości 5 m, którą można przyciąć na indywidualna długość.

• W ten sposób można powiesić plakaty i nietypowe formaty. 

 DURAFIX® CLIP 60 MM  
•   Magnetyczny klips do informacji, notatek lub 

przypomnień, itp.
• Samoprzylepny do płaskich i trwałych powierzchni 

takich jak np. meble, lodówki, powierzchnie 
szklane

• Wymiary: 60 × 17 mm (S × W) 
4705 01 czarny, 07 granatowy, 

23 srebrny
5 szt. w woreczku

 DURAFIX® CLIP 60 MM DUŻE OPA-
KOWANIE   

4709 00 mix kolorów, 23 srebrny
10 szt. w woreczku

 DURAFIX® RAIL 210 MM  
•   Magnetyczna listwa do informacji i plakatów A5 

poziomo lub A4 pionowo.
• Samoprzylepny do płaskich i trwałych powierzchni 

takich jak np. meble, lodówki, powierzchnie 
szklane

• Wymiary: 210 × 17 mm (S × W)  
4706 01 czarny, 07 granatowy, 

23 srebrny
5 szt. w woreczku

 DURAFIX® RAIL 297 MM  
•   Magnetyczna listwa do informacji i plakatów A4 

poziomo lub A3 pionowo.
• Wymiary: 297 × 17 mm (S × W)  

4707 01 czarny, 07 granatowy, 
23 srebrny

5 szt. w woreczku

 DURAFIX® ROLL 5M  
•   Maksymalna elastyczność - listwa magnetyczna w 

rolce może być przycinana na dowolną długość.
• Zajmuje mało miejsca ze względu na przechowy-

wanie w rolce (średnica ok. 14 cm).
• Samoprzylepny do płaskich i trwałych powierzchni 

takich jak np. meble, lodówki, powierzchnie 
szklane.

• Wymiary: 5000 × 17 mm (S × W). 
4708 01 czarny, 07 granatowy, 

23 srebrny
1 szt.

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

 DURAFIX® - Samoprzylepna 
listwa magnetyczna

Idealne do szybkiego mocowania notatek i wszelkich rozmiarów doku-
mentów lub plakatów. DURAFIX przylega do gładkich powierzchni, takich 
jak drzwi, szafki, tablice i szkło. Po odklejeniu nie pozostają ślady. Po prostu 
przyklej i korzystaj.
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 PRZEZROCZYSTE OBWOLUTY 
•   Centralnie umieszczony otwór
• Na zawiadomienia
• Format pionowy
• Otwarcie u góry, na krótkim boku
• Wykonane z wyjątkowo wytrzymałego materiału
• Z zamknięciem ochronnym
• Nieścieralne 

  OBWOLUTA A4    
2307 19 przezroczysty
10 szt. w woreczku

  OBWOLUTA A5    
2306 19 przezroczysty
10 szt. w woreczku

  OBWOLUTA A6    
2302 19 przezroczysty
10 szt. w woreczku

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

DURAPRINT® program do opisu etykiet: :

Wydrukuj profesjonalnie zaprojektowane etykiety w kilka minut za pomocą naszego bezpłatnego opro-
gramowania DURAPRINT®. Dzięki praktycznej funkcji baz danych nazwy, zdjęcia itp. można przenosić 
do gotowych projektów i używać ich wielokrotnie.
www.duraprint.pl
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321

+ DURACARD ID 300  
•   Drukarka kart do jednostronnego drukowania na plastiko-

wych kartach formatu 53,98 × 85,60 mm (ISO 7810, CR80)
• Druk sublimacyjny (wielokolorowy), termotransferowy 

(czarny)
• Fotograficzna jakość dzięki rozdzielczości druku 

260 × 300 dpi
• 16 MB pamięci (RAM)
• Druk bez marginesów, wodoodporny
• USB 2.0 (kompatybilny z USB 1.1 i 3.0) 

8910 00 mix kolorów, 
65 english neutral

1 szt.

  DURACARD PRINTING SET (TAŚMA 
BARWIĄCA KOLOROWA + KARTY)  
•  Zestaw zawierający taśmę kolorową YMCKO i 

plastikowe karty (0,76 mm) do wydrukowania 100 
kart w fotograficznej jakości

• Przezroczysta powłoka ochronna dla dodatkowego 
zabezpieczenia kart

• Kolorowa taśma wyposażona w kod RFID dla 
szybkiego rozpoznania taśm przez drukarkę 
DURACARD ID 300 

8913 00 mix kolorów
1 zestaw

 Wiele firm i instytucji, w tym biblioteki, kluby fitness i organizacje z wymaganiami 
bezpieczeństwa, potrzebuje kart identyfikacyjnych. Karty parkingowe lub karty dostępu 
muszą być odpowiednio oznakowane i chronione.  

 Aby sprostać tym wymaganiom, DURABLE oferuje gamę akcesoriów (drukarek ) do 
drukowania kart, dzięki czemu można łatwo zaprojektować i wydrukować karty i korzystać 
z nich na przykład w połączeniu z taśmami tekstylnymi. 

 Wybierz etui na kartę  Drukowanie kart  Projektowanie kart 

 Karty identyfikacyjne i karty 
bezpieczeństwa: 
indywidualne i bezpieczne. 

 Wymagania systemowe 
Mac: Mac OS × w wersji 10.6 lub nowszej, Tylko procesory Intel 512MB 
RAM, Rozdzielczość monitora 1024 z 768 pikseli, 1 port USB 

PC: Windows™ XP SP3, Vista, 7 lub 8 (32 i 64 bit), 512MB RAM, 
Rozdzielczość monitora 1024 z 768 pikseli, 1 port USB 

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

Wraz z zestawem startowym
(taśma barwiąca + 100 kart)

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING
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1

2
3

# 8920

8913 00 mix kolorów
1 zestaw

 ETUI DO KART PUSHBOX   
•   Niezawodna ochrona przed zniszczeniem
• Może pomieścić do trzech kart (TRIO)
• Łatwe wysuwanie pojedynczej karty poprzez suwak 

  ETUI DO KART OUTDOOR SECURE  
•   Etui do kart identyfikacyjnych z regulowanym 

paskiem na ramię
• Nadaje się na zewnątrz budynków
• Pasek na ramię o regulowanej średnicy 7-18 cm
• Zamknięcie strunowe ZIP chroni kartę przed wodą 

i brudem
• Etui na 1 kartę identyfikacyjną  (max. 97 × 61 mm)
• Odporne na promienie UV, wodoodporne, do 

zastosowania w temp. do -20°C  
8414 19 przezroczysty
Op. 10 szt.

 ETUI DO KART PUSHBOX  
•   Oddzielna przegroda dla zabezpieczenia karty
• Suwaki do indywidualnego wysuwania kart
• Wzmocniony otwór do mocowania uchwytu
• Zastosowanie pionowo i poziomo
• Krystalicznie przezroczysty plastik dla dużej czytelności
• Idealny do ochrony delikatnych kart RFID i kart kodowanych
• Może być połączony z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub 

mechanizmem ściągającym
• Wymiary wewnętrzne: 54 × 87 mm  

Produkt # Kolor Opakowanie
PUSHBOX TRIO Etui na trzy plastikowe karty
Etui na 3 karty 8920 19 przezroczysty Op. 10 szt.

PUSHBOX TRIO etui na trzy karty z taśmą tekstylną
Etui na 3 karty 8925 01 czarny Op. 10 szt.

Etui do kart PUSHBOX DUO
Etui na 2 karty 8921 19 przezroczysty Op. 10 szt.

PUSHBOX DUO etui na dwie karty z taśmą tekstylną
Etui na 2 karty 8926 01 czarny Op. 10 szt.

PUSHBOX MONO Etui na jedną plastikową kartę
Etui na 1 kartę 8922 19 przezroczysty Op. 10 szt.

PUSHBOX MONO etui na kartę z taśmą tekstylną
Etui na 1 kartę 8927 01 czarny Op. 10 szt.

 dodatkowo:
• Jedwabiście delikatna taśma tekstylna
• Szeroki metalowy zaczep
• Szerokość taśmy: 15 mm, długość taśmy: 440 mm 

 ZASTOSOWANIE 
•   Jest to szczególnie przydatne w przypadku kilku 

poziomów bezpieczeństwa, na przykład na lotniskach 
lub w budynkach publicznych 

 Do szczególnej ochrony ważnych danych na 
kartach. Uchwyt na kartę PUSHBOX może 
pomieścić i zabezpieczyć maksymalnie 
trzy karty i pozwala na dowolne wysuwanie 
pojedynczych kart identyfikacyjnych. 

 Karty identyfikacyjne i karty 
bezpieczeństwa: 
indywidualne i bezpieczne. 

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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# 8012

# 8005/8698# 8005/8698

# 8218

# 8219

HARD BOXES - ETUI DO KART ZAMKNIĘTE
•   Krystalicznie przezroczysta powierzchnia do optymalnej czytelności i łatwego skanowania
• Zamknięta wersja umożliwia optymalna ochronę wszystkich rodzajów kart
• Atrakcyjne zaokrąglone wzornictwo  

 ETUI DO KART - OTWARTE     
•   Wersja otwarta o atrakcyjnym wzorze
• Przeznaczona do 1 lub 2 kart w pionie lub w poziomie
• Może być połączony z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub mechanizmem ściągającym 

HARD BOXES - ETUI DO KART ZAMKNIĘTE Z KLIPEM
•   Wycięcie na kciuk do łatwego wyjmowania lub wymiany karty
• Stosowanie pionowo i poziomo
• W połączeniu z mechanizmem ściągającym
•  Z metalowym klipem na tylnej ściance
• Długość: 80 cm
• Wymiary wewnętrzne: 54 × 87 mm (W × S)  

Produkt # Kolor Opakowanie
ETUI Z MECH. ŚCIĄGAJĄCYM NA 1 KARTĘ 
IDENTYFIKACYJNĄ 8012 19 przezroczysty Op. 10 szt.

PODWÓJNE ETUI Z MECH. ŚCIĄGAJACYM 8224 19 przezroczysty Op. 10 szt.

HARD BOXES - ETUI DO KART ZAMKNIĘTE Z KLIPEM
•   Z obrotowym klipem
• Wycięcie na kciuk do łatwego wyjmowania lub wymiany karty
• Stosowanie pionowo i poziomo
• Może być połączony z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub mechanizmem ściągającym
• Wymiary wewnętrzne: 54 × 87 mm (W × S) 

Produkt # Kolor Opakowanie

ETUI Z KLIPEM NA 1 KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ 8005 19 przezroczysty Op. 25 szt.

ETUI Z KLIPEM NA 2 KARTY IDENTYFIKACYJNE 8013 19 przezroczysty Op. 25 szt.

  HARD BOX / PODWÓJNE ETUI DO KART 
•    Z wycięciem na kciuk do łatwego wyjmowania lub wymiany karty
• Stosowanie pionowo i poziomo
• Może być połączony z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub mechanizmem ściągającym
• Wymiary wewnętrzne: 54 × 87 mm (W × S) 

Produkt # Kolor Opakowanie
ETUI DO 1 KARTY IDENTYFIKACYJNEJ 8905 19 przezroczysty Op. 10 szt.
DUAL BOX FOR 2 ID CARDS/SECURITY PASSES 8924 19 przezroczysty Op. 10 szt.

  ETUI Z KLIPEM  
•   Stosowanie w pionie lub w poziomie
• Z obrotowym klipem
• Wymiary wewnętrzne: 54 × 87 mm (W × S) 

Produkt # Kolor Opakowanie

ETUI Z KLIPEM NA 1 KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ 8118 01 czarny, 03 czerwony, 06 
niebieski, 19 przezroczysty Op. 25 szt.

ETUI NA DWIE KARTY Z KLIPEM 8218 01 czarny, 06 niebieski, 19 
przezroczysty Op. 25 szt.

  ETUI Z MECHANIZMEM ŚCIĄGAJĄCYM 
•  Stosowanie w pionie lub w poziomie
• Mechanizm ściągający z metalowym klipem na tylnej ściance
• Długość: 80 cm
• Wymiary wewnętrzne: 54 × 87 mm (W × S) 

Produkt # Kolor Opakowanie
ETUI Z MECH. ŚCIĄGAJĄCYM NA 1 KARTĘ 
IDENTYFIKACYJNĄ 8011 19 przezroczysty Op. 10 szt.

ETUI NA DWIE KARTY Z MECH. ŚCIĄGAJĄCYM 8219 19 przezroczysty Op. 10 szt.

  ETUI OTWARTE  
•   Stosowanie w pionie lub w poziomie
• Może być połączony z łańcuszkiem, taśmą tekstylną lub mechanizmem ściągającym
• Wymiary wewnętrzne: 54 × 87 mm (W × S)  

Produkt # Kolor Opakowanie

ETUI DO 1 KARTY IDENTYFIKACYJNEJ 8918 01 czarny, 19 przez-
roczysty Op. 10 szt.

ETUI DO 2 KART IDENTYFIKACYJNYCH 8919 01 czarny, 19 przez-
roczysty Op. 10 szt.

 Kryształowo przejrzysta powierzchnia za-
pewnia optymalną czytelność i skanowanie 
kart. Zamknięta konstrukcja zapewnia 
ochronę kart zbliżeniowych. 

 Kolorowe i otwarte etui do przechowy-
wania jednej lub dwóch kart, są idealnym 
uzupełnieniem dla wszystkich rodzajów 
kart wstępu. 

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020
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  MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY 
EXTRA STRONG  
•   Mechanizm ściągający do ciężkich uchwytów na 

karty lub zestawów kluczy
• mechanizm zabezpiecza ciężar do 300 g
• Z małym metalowym kółkiem i wzmocnionym zaciskiem na kartę
• Zintegrowany magnes może zaburzać czytelności kart z paskami 

magnetycznymi 
•   Z metalowym klipsem
• Długość: 60 cm  

8329   01 czarny, 02 biały, 07 granatowy, 10 szary
1 szt.

 MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY 
STYLE Z KARABIŃCZYKIEM 
•   Owalny zwijacz o atrakcyjnym wyglądzie
• Z metalowym klipsem mocującym
• Możliwe połączenie ze wszystkimi identyfikatorami DURABLE 

posiadającymi otwór na klips lub agrafkę 
•   Długość: 80 cm
• Z karabińczykiem  

8327   01 czarny, 03 czerwony, 04 żółty, 
05 zielony, 07 granatowy, 
10 szary, 12 jasnofioletowy

1 szt.

  TAŚMA TEKSTYLNA SOFT COLOUR 
•   Taśma tekstylna premium z zapięciem 

zabezpieczającym 
• Z jedwabiście miękkiej tkaniny    
• Szeroki metalowy karabińczyk 
• Pasuje do wszystkich identyfikatorów DURABLE z wycięciem 

na klip lub agrafkę  
•  Szerokość taśmy: 15 mm
• Długość taśmy: 440 mm 
• Szerokość karabińczyka: 12 mm  

8127   01 czarny, 28 ciemny granatowy, 
32 ciemnozielony, 135 Ochra, 
136 Koral

Op. 10 szt.

TAŚMA 
TEKSTYLNA Z 
MECHANIZMEM 
ŚCIĄGAJĄCYM JOJO 
EXTRA STRONG
•  Taśma tekstylna z mechanizmem ściągającym 

Jojo do ciężkich etui na karty lub kluczy
• Z zapięciem zabezpieczającym 
• Z magnesem utrzymującym zwiniętą linkę przy 

obciążeniu do 300 gr
• Z małym kółkiem  i zapięciem typu zatrzask 
• Uwaga: Zintegrowany magnes może wpływać na 

czytelność kart posiadających  pasek magnetyczny 
•  Wymiary taśmy: długość: 80 cm, szerokość: 

15 mm Długość linki: 60 cm 
8330   01 czarny
1 szt.

  TAŚMA TEKSTYLNA 
ODBLASKOWA  
•  Taśma tekstylna o szerokości 20 mm 

z zapięciem zabezpieczającym Duża powierzchnia 
odblaskowa W barwach bezpieczeństwa Tkanina 
Wysokiej jakości Odpinany pasek z karabińczykiem 
Może być stosowany ze wszystkimi uchwytami na 
karty DURABLE 

• Länge: ca. 53 cm
8692   09 pomarańczowy
1 szt.

 Duża wygoda w noszeniu połączona ze sprawdzoną 
technologią sprawia, że stosowanie mechanizmów 
ściągających to doskonałe rozwiązanie do zastosowa-
nia do kart i identyfikatorów. 

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

DURAPRINT® do indywidualnych kart

DURAPRINT® program do opisu etykiet i kart: Profesjonalnie zaprojektuj etykiety w kilka minut za 
pomocą naszego bezpłatnego oprogramowania DURAPRINT®. Dzięki praktycznej funkcji baz danych 
nazwy, zdjęcia itp. można przenosić do gotowych projektów i używać ich wielokrotnie.
www.duraprint.pl

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING

The integrated 
magnets may af-
fect the readability 
of the magnetic 
stripe cards.

Wbudowane 
magnesy mogą 
wpływać na jakość 
odczytu danych 
kart z paskiem 
magnetycznym
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4820-19 4821-19 4822-19 4823-19 4824-19 4825-19 4826-19

 Tabliczki przydrzwiowe 
 Wskazywanie właściwej drogi gościom i klientom. Systemy orientacyjne 
oferują bogaty asortyment oznaczeń na drzwi i kierunkowskazów, w dużym 
wyborze form, materiałów i odmian. 

 CRYSTAL SIGN  
•   Gama akrylowych tabliczek CRYSTAL SIGN w 7 różnych formatach
• Łatwa wymiana wkładów po rozdzieleniu dwóch płytek z akrylu
• Do zastosowania w biurach, salach konferencyjnych, holach i innych 

rodzajach formalnych wnętrz
• Przykręcane, w zestawie znajduje się mocowanie, wzornik do 

wiercenia otworów i instrukcja
• Wkłady do samodzielnego zadruku należy dokupić oddzielnie
• Bezpłatne oprogramowanie do drukowania znajduje się na stronie www.duraprint.pl 

Opis Produkt # Kolor Opakowanie
105 × 105 mm 4820 19 przezroczysty 1 szt.
148 × 105 mm 4821 19 przezroczysty 1 szt.
148 × 148 mm 4822 19 przezroczysty 1 szt.
210 × 148 mm 4823 19 przezroczysty 1 szt.
210 × 210 mm 4824 19 przezroczysty 1 szt.
210 × 297 mm (DIN A4 portrait) 4825 19 przezroczysty 1 szt.
297 × 420 mm (DIN A3 portrait) 4826 19 przezroczysty 1 szt.

 CLICK SIGN  
•   Gama plastikowych tabliczek CLICK SIGN w 5 różnych formatach
• Wybór 4 różnych kolorów w celu rozróżnienia działów/pięter
• Łatwa wymiana kartonowych etykiet przez wysunięcie okienka
• Doskonała do zastosowań w dużych obiektach, jak szkoły, uczelnie, szpitale, restauracje, itp.
• W zestawie znajduje się zestaw montażowy do przykręcenia lub przyklejenia, 

wzornik do wiercenia otworów i instrukcja 
• Kartonowe wkłady do samodzielnego zadruku należy dokupić oddzielnie.
• Bezpłatne oprogramowanie do drukowania znajduje się na stronie www.duraprint.pl 

Opis Produkt # Kolor Opakowanie
149 × 52,5 mm 4860 02 biały, 07 granatowy, 37 grafitowy 1 szt.
149 × 105,5 mm 4861 02 biały, 07 granatowy, 37 grafitowy 1 szt.
149 × 148,5 mm 4862 02 biały, 07 granatowy, 37 grafitowy 1 szt.
210 × 148,5 mm 4866 02 biały, 07 granatowy, 37 grafitowy 1 szt.
210 × 297 mm 4867 02 biały, 07 granatowy, 37 grafitowy 1 szt.

 Dwa wkręty do zamocowania. 

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

DURAPRINT.EU

BROWSER BASED PRINTING



→ 2929

4806-234807-234803-23 4808-234801-23 4802-23 4805-23

4867 4866 4862 4861 4860

4800-23

 INFO SIGN  
•  Asortyment tabliczek przydrzwiowych INFO SIGN wykonanych z akrylu oraz aluminium 

dostępny w 8 formatach
• Łatwa wymiana wkładów przez wysunięcie płytki akrylowej 
• Do zastosowania w biurach, salach konferencyjnych, holach i innych wnętrzach
• Do przykręcenia do ściany
• Z zestawiem montażowym, wzornikiem do wiercenia otworów i instrukcją
• Pasujące wkłady do samodzielnego nadruku należy zamówić odzielnie
• Bezpłatne oprogramowanie do opisu etykiet dostępne na stronie www.duraprint.pl  

Opis Produkt # Kolor Opakowanie
149 × 52,5 mm 4800 23 srebrny 1 szt.
149 × 105,5 mm 4801 23 srebrny 1 szt.
149 × 148,5 mm 4802 23 srebrny 1 szt.
149 × 210,5 mm 4803 23 srebrny 1 szt.
210 × 148,5 mm 4805 23 srebrny 1 szt.
210 × 297 mm 4806 23 srebrny 1 szt.
297 × 210 mm 4807 23 srebrny 1 szt.
297 × 420 mm 4808 23 srebrny 1 szt.

 Z załączonymi krążkami 
samoprzylepnymi. 

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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 SORTER, 3 CZĘŚCI   
•   Wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
• 3 przegródki do sprawnego sortownia dokumentów
• Możliwy montaż naścienny
• Boczne okienko na etykietę
• Do formatów A4/Folio
• Wymiary: 360 × 205 × 250 mm (S × W × G) 

3359 01 czarny, 10 szary
1 szt.

  SORTER, 5 CZĘŚCI   
•   Wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
• 5 przegródek do sprawnego sortowania dokumentów
• Możliwy montaż naścienny
• Boczne okienko na etykietę
• Do formatów A4 / Folio
• Wymiary: 360 × 330 × 250 mm (S × W × G) 

3360 01 czarny, 10 szary
1 szt.

  SORTER, 8 CZĘŚCI   
•   Wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
• 8 przegródek do sprawnego sortowania dokumentów
• Możliwy montaż naścienny
• Boczne okienko na etykietę
• Do formatów A4 / Folio
• Wymiary: 360 × 540 × 250 mm (S × W × G) 

3361 01 czarny, 10 szary
1 szt.

 IDEALBOX 
•   Praktyczne i elastyczny pojemniki
• Do różnych zastosowań
• Pojemniki nadają się do montażu pod blatem albo na ścianie, 

a także do szafek i regałów 

  IDEALBOX PLUS  
•   Opuszczane drzwiczki
• Do przechowywania dokumentów do formatu C4
• 7 wysuwanych szuflad
• Na biurko lub do montażu po blatem albo na ścianie
• Wymiary: 250 × 322 × 365 mm (S × W × G) 

1712001060 czarny
1 szt.

1712001050 szary
1 szt.

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

Sortery i półki z tworzywa do 
przechowywania dokumentów

DURABLE oferuje wiele rozwiązań w zakresie przechowywania 
dokumentów niezbędnych w procesach produkcyjnych i logistycz-
nych zgodnie zarządzaniem LEAN. Produkty wykonane są z metalu 
lub wysokiej jakości tworzywa sztucznego i umożliwiają szybki i 
bezpośredni dostęp do dokumentów, rysunków, szkiców, itp.

PÓŁKI DO SORTOWANIA
• Trwały system do sortowania informacji
• Możliwy montaż na perforowanych metalowych 

ścianach
• Idealny do produkcji i w logistyce

Do użytku 
w ekstremalnych warunkach

Z wysuwaną przednią 
osłoną jako ochroną 

przed kurzem

ADAPTER DO ŚCIANY Z OTWORAMI
•  Do mocowania na metalowej powierzchni z perforacją
• Przeznaczony do otworów o wymiarach: 9x9 mm/

37 mm
• Wymiary: 335x42x8 mm (SxWxG)

999110794   10 szary
1 szt.
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3361 01 czarny, 10 szary
1 szt.

 FLEXIPLUS 
•  System prezentacji materiałów drukowanych w formacie A4 i 

pozycji pionowej/poziomej oraz formacie A5
• Pojemność 23 mm
• Możliwość zwiększenia wytrzymałości do ok. 6 kg
• Idealne rozwiązanie dla informacji dostępnych w recepcji, w 

salonach wystawowych, poczekalniach i na targach 

 FLEXIPLUS 6 A4 
•   Zestaw stojaków na prospekty formatu A4
• Składa się z 6 stojaków na prospekty
• Wymiary: 247 × 745 × 100 mm (S × W × G) 

1700008061 czarny
1 zestaw

1700008401 przezroczysty
1 zestaw

   FLEXIPLUS 6 A4 LANDSCAPE FORMAT  
•    Zestaw stojaków na prospekty formatu A4 w poziomie
• Składa się z 6 stojaków na prospekty
• Wymiary: 340 × 520 × 100 mm (S × W × G) 

1700014061 czarny
1 zestaw

1700014401 przezroczysty
1 zestaw

 FLEXIBOXX 
•   System prezentacji materiałów drukowanych w 

formacie A4 i pozycji pionowej/poziomej
• Pojemność 24 mm
• Możliwość zwiększenia wytrzymałości do ok. 6 kg
• Idealne rozwiązanie dla informacji dostępnych w 

recepcji, w salonach wystawowych, poczekalniach 
i na targach 

 FLEXIBOXX 6 A4   
•   Zestaw stojaków na prospekty do materiałów 

formatu A4
• Zawiera moduł 6 stojaków na prospekty
• Wymiary: 240 × 690 × 135 mm (S × W × G) 

1709760010 biały 1 zestaw
1709760060 czarny 1 zestaw
1709760400 przezroczysty 1 zestaw

 FLEXIBOXX 12 A4  
•   Zestaw stojaków na prospekty do materiałów 

formatu A4
• Zawiera moduł 6 stojaków na prospekty
• Wymiary: 240 × 1115 × 135 mm (S × W × G) 

1709763010 biały 1 zestaw
1709763060 czarny 1 zestaw
1709763400 przezroczysty 1 zestaw

  FLEXIBOXX 12 A4 
LANDSCAPE FORMAT  
•   Zestaw stojaków na prospekty do materiałów 

formatu A4 w poziomie
• Zawiera moduł 12 stojaków na prospekty
• Wymiary: 348 × 1140 × 95 mm (S × W × G) 

1709781010 biały 1 zestaw
1709781060 czarny 1 zestaw
1709781400 przezroczysty 1 zestaw

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

Sortery i półki z tworzywa do 
przechowywania dokumentów

999110794   10 szary
1 szt.
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 Systemy pojemników DURABLE to uniwersalne wyposażenie do gospodaro-
wania odpadami oraz do transportowania i przechowywania surowców i 
materiałów w przemyśle i handlu. Produkty te są wytwarzane wyłącznie z wy-
sokiej jakości materiałów, takich jak tworzywa sztuczne o dużej wytrzymałości, 
czy blacha stalowa. Występując w różnych kolorach, kształtach i rozmiarach, 
pojemniki te stanowią w wielu obszarach zastosowania idealne rozwiązanie 
kwestii przechowywania. 

 DURABIN 
•   Plastikowe pojemniki do zbierania i sortowania 

odpadów
• Okrągłe lub prostokątne 
• Różne kolory 
• Łatwe oznakowanie poszczególnych kategorii 

odpadów różnymi kolorami pokryw 

 DURABIN TROLLEY 60  
•   Wózek wykonany z lakierowanego na biało metalu 

z czterema kółkami obrotowymi
• Na pojemnik na śmieci i surowce wtórne DURA-

BIN 60
• Wymiary: 470 × 180 × 260 mm (S × W × G) 

1801666010 biały 1 szt.

  DURABIN 60 
•  Prostokątny
• Pojemność 60 litrów
• Z uchwytami ułatwiającymi transport
• Uchwyt w dnie ułatwiający opróżnianie
• Szczeliny do zaczepiania worków na śmieci 
• Dopuszczony do kontaktu z żywnością (zgodnie 

z dyrektywą unijną 1935/2004/EU), we wszystkich 
kolorach z wyjątkiem czarnego

• Wymiary: 590 × 600 × 282 mm (S × W × G) 

  DURABIN LID 60 
•  Pokrywa do DURABIN 60 z uchwytem 

ułatwiającym zdejmowanie
• Dopuszczona do kontaktu z żywnością (zgodnie 

z dyrektywą unijną 1935/2004/EU), we wszystkich 
kolorach z wyjątkiem czarnego

• Wymiary: 501 × 58 × 272 mm (S × W × G) 

  DURABIN FLIP 40 
•  Pojemnik z pokrywą na śmieci i surowce wtórne
• Uchylna klapka.
• Pojemność: 40 litrów. 
• Wymiary: 320 × 747 × 366 (S × W × G) 

  DURABIN FLIP LID SQUARE 40 
•  Pokrywa z klapką uchylną do DURABIN SQUARE 40
• Wymiary: 330 × 170 × 330 mm (S × W × G) 

1800496054 szary 1 szt.

1800497020 zielony 1 szt.
1800497030 żółty 1 szt.
1800497040 niebieski 1 szt.
1800497221 czarny 1 szt.

1801574011 biały 1 szt.
1801574012 zielony 1 szt.
1801574013 żółty 1 szt.
1801574014 niebieski 1 szt.
1801574018 czerwony 1 szt.
1801574051 szary 1 szt.

1809798010 biały 1 zestaw

 Bezpieczne do stosowania 
z żywnością, zgodnie z 
dyrektywą UE 1935/2004/WE 

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zdejmowalna nakładka z uchylną 
pokrywą ułatwia opróżnianie
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 DURABIN TROLLEY 90  
•   Wózek wykonany z lakierowanego na biało metalu 

z czterema kółkami obrotowymi
• Na pojemnik na śmieci i surowce wtórne DURA-

BIN 90
• Wymiary: 395 × 180 × 385 mm (S × W × G) 

1801668010 biały 1 szt.

 TROLLEY 
•   Wózek transportowy z 4 kółkami obrotowymi
• Do przewożenia ciężkich i/lub ustawionych jeden 

na drugim pojemników magazynowych
• Ładowność do 250 kg
• Wymiary: 400 × 160 × 600 mm (S × W × G) 

1809693180 czerwony 1 szt.
1809693060 czarny 1 szt.

  DURABIN 90 
•  Kwadratowy
• Pojemność 90 litrów
• Z uchwytami ułatwiającymi transport
• Dopuszczony do kontaktu z żywnością (zgodnie 

z dyrektywą unijną 1935/2004/EU), we wszystkich 
kolorach z wyjątkiem czarnego

• Wymiary: 520 × 610 × 490 mm (S × W × G) 

  DURABIN LID 90 
•  Pokrywa do DURABIN 90 z uchwytami 

ułatwiającymi zdejmowanie
• Dopuszczona do kontaktu z żywnością (zgodnie 

z dyrektywą unijną 1935/2004/EU), we wszystkich 
kolorach z wyjątkiem czarnego

• Wymiary: 507 × 60 × 470 mm (S × W × G) 

1800474050 szary 1 szt.

1800475020 zielony 1 szt.
1800475030 żółty 1 szt.
1800475040 niebieski 1 szt.
1800475221 czarny 1 szt.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Do standardowych pojemników trans-
portowych zgodnie z Eurokod 400 x 600
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 KOSZE NA ŚMIECI Z POKRYWĄ SAMOGASZĄCĄ 
•   Okrągłe kosze na odpady papierowe z pokrywą samogaszącą, wyko-

nane z aluminium lub blachy stalowej
• Pokrycie z odpornej na zarysowania żywicy epoksydowej lub wyk-

onanie ze stali nierdzewnej 
• Pokrywy samogaszące odcinają dopływ tlenu i gaszą ogień
• Atest TÜV 

 KOSZ NA ŚMIECI SAFE 15 
•   Pojemność: 15 litrów
• Wymiary: 357 × 260 mm (H × Ø) 

3305 01 czarny, 10 szary, 23 srebrny

1 szt.

 KOSZ NA ŚMIECI SAFE 30 
•   Pojemność: 30 litrów
• Wymiary: 492 × 315 mm (H × Ø) 

3306 01 czarny, 10 szary
1 szt.

  KOSZ NA ŚMIECI SAFE 60  
•   Pojemność: 60 litrów
• Wymiary: 662 × 375 mm (H × Ø)  

3307 01 czarny, 10 szary
1 szt.

 KOSZ NA ŚMIECI STAINLESS STEEL 
OKRĄGŁY 15  
•  Okrągły kosz na śmieci ze stali nierdzewnej z pokrywą 

samogaszącą
• Najwyższej jakości, szczotkowana stal nierdzewna
• Pojemność: 15 litrów
• Wymiary: 357 × 260 mm (H × Ø) 

3376 23 srebrny
1 szt.

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

Bezpieczne odpady do zastosowania w obszarach 
produkcyjnych i magazynowych. Pokrywa samogasząca - 

odcina dopływ tlenu i gasi wszelkie płomienie
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3307 01 czarny, 10 szary
1 szt.

 KOSZE NA ŚMIECI Z POPIELNICĄ 
•   Kosze na odpady papierowe ze zintegrowaną popielnicą
• Ochrona przeciwpożarowa dzięki wypełnieniu piaskiem, mokrym 

wkładem lub zastosowaniem pokrywy samogaszącej 
• Pokrycie koszy z wysokiej jakości żywicy epoksydowej lub wykonanie 

ze stali nierdzewnej 
• Niektóre modele posiadają wyciągany wkład cynkowy dla 

łatwiejszego opróżniania
• Idealne do użytku w palarniach i przy wejściach 

  KOSZ NA ŚMIECI STAINESS STEEL 
Z POPIELNICĄ OKRĄGŁY   
•  17-litrowy kosz na śmieci wykonany ze szczotkowanej 

stali nierdzewnej z 2-litrową popielnicą
• Wyjmowany pojemnik wewnętrzny i wkładka druciana 

zapewniają łatwe czyszczenie
• Dostarczany z 1,5 kg piasku do napełnienia popielnicy
• Wymiary zdejmowanej popielnicy: 60 × 240 mm (H × Ø)
• Wymiary otworu na śmieci: 190 × 125 mm (S × W)
• Wymiary pojemnika wewnętrznego: 380 × 220 mm 

(H × Ø)
• Wymiary produktu: 620 × 260 mm (H × Ø) 

3373 23 srebrny
1 szt.

  KOSZ NA ŚMIECI METALOWY OKRĄGŁY Z 
POPIELNICĄ  
•   17-litrowy, metalowy kosz na śmieci z 2-litrową popielnicą
• Kosz na śmieci z wyjmowanym, ocynkowanym wkładem 

pozwalającym na łatwe opróżnianie i czyszczenie
• Aluminiowa popielnica z drucianym wkładem, dostarczana z 1,5 kg 

piasku do napełnienia 
• Wymiary zdejmowanej popielnicy: 60 × 240 mm (H × Ø)
• Wymiary otworu na śmieci: 190 × 125 mm (S × W)
• Wymiary pojemnika wewnętrznego: 380 × 220 mm (H × Ø)
• Wymiary produktu: 620 × 260 mm (H × Ø) 

3330 01 czarny, 23 srebrny, 58 antracytowy
1 szt.

  KOSZ NA ŚMIECI Z POPIELNICĄ SAFE OKRĄGŁY   
•  17-litrowy, metalowy kosz na śmieci z 2-litrową popielnicą i 

samogaszącą pokrywą
• Samogasząca pokrywa aluminiowa odcina dopływ tlenu do popielnicy 

i tłumi ogień
• Wyjmowany pojemnik wewnętrzny i popielnica pozwalają na łatwe 

opróżnianie i czyszczenie
• Wymiary pokrywy samogaszącej: 60 × 240 mm (W × Ø)
• Wymiary otworu na śmieci: 150 × 125 mm (S × W)
• Wymiary pojemnika wewnętrznego: 380 × 220 mm (W × Ø)
• Wymiary produktu: 630 × 250 mm (W × Ø) 

3332 01 czarny, 23 srebrny, 58 antracytowy
1 szt.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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  KOSZ NA ŚMIECI Z METALU  
•  Kosze na odpady papierowe, wykonane z blachy 

stalowej lub stali nierdzewnej
• Idealne do użytku w biurach i hotelach
• Wzory prostokątne lub klasycznie okrągłe
• Niektóre modele posiadają dodatkową ozdobną 

perforację ze wzorem otworów o dwóch 
szerokościach  KOSZ NA ŚMIECI 

METALOWY OKRĄGŁY 15  
•  Okrągły kosz na śmieci
• Wykonany ze stali z odporną na zarysowania powłoką 

epoksydową
• Pojemność: 15 litrów
• Wymiary:315 × 260 mm (H × Ø) 

3301 01 czarny, 10 szary, 
23 srebrny, 58 antracytowy

1 szt.

  KOSZ NA ŚMIECI METALOWY 
OKRĄGŁY 15/P 165  
•  Okrągły kosz na śmieci
• Z ozdobną perforacją o szerokości 165 mm
• Wykonany ze stali z odporną na zarysowania 

powłoką epoksydową
• Pojemność: 15 litrów
• Wymiary:315 × 260 mm (H × Ø) 

3310 01 czarny, 10 szary, 23 srebrny, 
58 antracytowy

1 szt.

 KOSZ NA ŚMIECI STAINLESS 
STEEL OKRĄGŁY 15/P 165  
•   Okrągły kosz na śmieci
• Najwyższej jakości, szczotkowana stal nierdzewna
• Z ozdobną perforacją o szerokości 165 mm
• Pojemność: 15 litrów
• Wymiary: 315 × 260 mm (H × Ø)  

3381 23 srebrny
1 szt.

POPIELNICA ŚCIENNA METALOWA 2.5 
•   Wykonany z metalu z powłoką epoksydową
• Pojemność: 2,5 litra
• Wymiary: 205 × 275 × 80 mm (S × W × G)  

3333 01 czarny
1 szt.

POPIELNICA ŚCIENNA METALOWA 4  
•  Wykonany z metalu z powłoką epoksydową
• Wyjmowany wewnętrzny pojemnik
• Pojemność: 4 litry
• Wymiary: 310 × 450 × 107 mm (S × W × G) 

3334 23 srebrny
1 szt.

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

KOSZ NA ŚMIECI STAINLESS STEEL OKRĄGŁY 15 
•  Okrągły kosz na śmieci
• Najwyższej jakości, szczotkowana stal nierdzewna
• Produkt przyjazny dla środowiska: wykonany w minimum 

70% z surowca recyklingowanego i nawet w 100% 
nadający się do recyklingu

• Pojemność: 15 litrów
• Wymiary: 315 × 260 mm (H × Ø)

 3372    23 srebrny
1 szt.
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3381 23 srebrny
1 szt.

 KOSZE NA ŚMIECI Z PEDAŁEM 
•  Dostępne w różnych rozmiarach (5, 12 lub 20 litrów)
• Wykonanie z lakierowanej proszkowo lub nierdzewnej stali
• Wyjmowany pojemnik wewnętrzny z rączką
• Worek utrzymywany na miejscu przez gumowy pierścień
• Ciche zamykanie pokrywy
• Plastikowy pierścień podstawy przyczynia się do zwiększenia 

stabilności i chroni przed korozją
• Zawias pokrywy ze zintegrowanym uchwytem transportowym 

 STOJAKI NA PARASOLE 
•   Eleganckie stojaki na parasole wysokiej jakości z dekoracyjnym 

perforowanym paskiem
• Idealne do sklepów, biur, hoteli i domów. 
• Pojemność 28,5 litra
• Wymiary: 620 × 260 mm (wys × Ø) 

 STOJAK NA PARASOLE METALO-
WY OKRĄGŁY 28.5  
•   Wykonany z metalu z powłoką epoksydową  

 3350 01 czarny, 23 srebrny, 58 antra-
cytowy

1 szt.

 STOJAK NA PARASOLE STAIN-
LESS STEEL OKRĄGŁY 28.5  
•   Wykonany ze stali nierdzewnej 

3371 23 srebrny
1 Stück 

Produkt # Kolor Opakowanie

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM STAINLESS STEEL OKRĄGŁY 5, 5-litrowy pojemnik wewnętrzny. 
Powłoka chroniąca przed odciskami palców. Wymiary: 260 x 290 mm (D X H); Ø 205 mm 3400 23 srebrny 1 szt.

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM STAINLESS STEEL OKRĄGŁY 12, 12-litrowy pojemnik wewnętrzny. 
Powłoka chroniąca przed odciskami palców. Wymiary: 310 x 400 mm (D X H); Ø 250 mm 3401 23 srebrny 1 szt.

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM STAINLESS STEEL OKRĄGŁY 20, 20-litrowy pojemnik wewnętrzny. 
Powłoka chroniąca przed odciskami palców. Wymiary: 360 x 455 mm (D X H); Ø 292 mm 3402 23 srebrny 1 szt.

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM STAL NIERDZEWNA OKRĄGŁY 30, 30-litrowy pojemnik wewnętrzny.
Powłoka ochronna. Wymiary: 350x655 mm (SxW), o 290 mm 3403 23 srebrny  1 szt.

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM METALOWY OKRĄGŁY 5
5-litrowy pojemnik wewnętrzny. Wymiary: 260 x 290 mm (D X H); Ø 205 mm 3410 58 antracytowy 1 szt.

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM METALOWY OKRĄGŁY 12
12-litrowy pojemnik wewnętrzny. Wymiary: 310 x 400 mm (D X H); Ø 250 mm 3411 58 antracytowy 1 szt.

KOSZ NA ŚMIECI Z PEDAŁEM METALOWY OKRĄGŁY 20
20-litrowy pojemnik wewnętrzny. Wymiary: 360 x 455 mm (D X H); Ø 292 mm 3412 58 antracytowy 1 szt.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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1951-23 1953-23 1955-23

 KEY BOX 
•   Piękne aluminiowe skrzynki na klucze z zamkiem bębenkowym lub pokrętłem zamykającym
• Dostępne w różnych rozmiarach
• Bezpieczne przywieszanie i szybki dostęp do zawieszek na klucze dzięki specjalnej szynie
• Indywidualne dostosowanie dzięki regulowanej długości przyczepienia 

w zestawie 6 zawieszek KEY CLIP z widocznymi etykietami oraz 
zestaw montażowy

• Karta z opisem zawartości skrzynki do wydrukowania
• Bezpłatne wzory etykiet dla wkładów do zawieszek KEY CLIP 

oraz karty z opisem zawartości skrzynki do pobrania pod 
adresem www.durable.pl 

Oznaczenie Produkt # Rodzaj Wymiary Kolor Opakowanie
KEY BOX 18 1951  18 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 silver 1 szt.
KEY BOX 36 1952 36 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 silver 1 szt.
KEY BOX 48 1954 48 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm   23 silver 1 szt.
KEY BOX 54 1953 54 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm   23 silver 1 szt.
KEY BOX 72 1955 72 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm   23 silver 1 szt.

 ZAWIESZKI KEY CLIP  
•   Zawieszka na klucz z widoczną etykietą, klucz chowa się za zawieszką 
• Łatwe otwieranie okienka na etykietę bez zdejmowania kółka na klucz 
• Pasuje do wszystkich modeli skrzynek KEY BOX i tablicy KEY BOARD
• Darmowe szablony do drukowania opisów na etykietach do pobrania ze strony www.

durable.eu 
1957 00 mix kolorów, 01 czarny, 03 czerwony, 04 żółty, 07 granatowy
6 szt. w woreczku

 W komplecie 6 zawieszek na klucze 
KEY CLIP 

 Łatwo otwierane okienko do opisania 

 Klucze są umieszczone na płasko 

 Zawsze przejrzyste okienko do opisania 

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

SKRZYNKI NA KLUCZE / 
APTECZKI

Utrzymanie porządku w miejscu pracy ułatwia szybkie znalezienie 
odpowiedniej rzeczy. Rozwiązania DURABLE w postaci skrzynek 
na klucze i apteczek.

 1949   27 różne kolory
Op. 24 szt.
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1969-23 1977-23 1967-23

 SKRZYNKI NA KLUCZE KEY BOX CODE  
•   Piękne aluminiowe skrzynki na klucze z zamkiem szyfrowym
• Szyfr można wybrać samodzielnie spośród nawet 1000 kombinacji
• Dostępne w różnych rozmiarach
• Bezpieczne przywieszanie i szybki dostęp do zawieszek na klucze dzięki specjalnej szynie
• Indywidualne dostosowanie dzięki regulowanej długości przyczepienia 

w zestawie 6 zawieszek KEY CLIP z widocznymi etykietami 
oraz zestaw montażowy

• Karta z opisem zawartości skrzynki do wydrukowania
• Bezpłatne wzory etykiet dla wkładów do zawieszek KEY CLIP 

oraz karty z opisem zawartości skrzynki do pobrania 
pod adresem www.durable.pl 

Oznaczenie Produkt # Rodzaj Wymiary Kolor Opakowanie
KEY BOX CODE 18 1969  18 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 srebrny 1 szt.
KEY BOX CODE 36 1966 36 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 srebrny 1 szt.
KEY BOX CODE 48 1976 48 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 srebrny 1 szt.
KEY BOX CODE 54 1977 54 KEY CLIP  302 × 280 × 118 mm 23 srebrny 1 szt.
KEY BOX CODE 72 1967 72 KEY CLIP  302 × 400 × 118 mm 23 srebrny 1 szt.

 APTECZKI   
•   Aluminiowe apteczki pierwszej pomocy.
• Różne rozmiary
• Z wyposażeniem lub bez
• Zależnie od rozmiaru, zgodne z normą DIN 13157 (dla przedsiębiorstw administra-

cyjnych lub handlowych do 50 pracowników, produkcyjnych lub przetwórczych do 20 pra-
cowników lub placów budowy do 10 pracowników) lub DIN 13164 (do użytku prywatnego)

• W zestawie samoprzylepny biały krzyż na zielonym tle, zamek bębenkowy z dwoma 
kluczami i zestaw montażowy 

 FIRST AID BOX L  
•   Zawiera 3 wysuwane obrotowo pojemniki 
• Dostarczana bez zawartości
• Może być wyposażona w zestaw pierwszej pomocy 

FIRST AID KIT L zgodny z normą DIN 13157
• Wymiary: 302 × 400 × 118 mm (S × W × G) 

1973 23 srebrny
1 szt.

 FIRST AID SET L   
•    Apteczka pierwszej pomocy z zamkiem 

bębenkowym
• Zawiera 3 wysuwane obrotowo pojemniki 
• W komplecie zestaw opatrunkowy zgodny z normą 

DIN 13157
• Wymiary: 302 × 400 × 118 mm (S × W × G) 

1974 23 srebrny
1 zestaw

 W komplecie 6 zawieszek na klucze 
KEY CLIP 

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.

Skrzynki wyposażone są w wyso-
kiej jakości zamek szyfrowy
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 TABLET HOLDER   
•   Do wszystkich formatów tabletów o rozmiarach 7“-13“
• Symetryczne otwieranie uchwytu
• Łatwe wkładanie i wyjmowanie tabletu
• Obrót 360°, pionowo i poziomo – z punktami przystankowymi co 90°
• Zabezpieczenie przed kradzieżą oraz skuteczne zabezpieczenie 

przed bocznym wyciągnięciem tabletu 
• Wyprowadzenie kabla: otwór w uchwycie do łatwego podłączenia tabletu do ładowarki 

 TABLET HOLDER TABLE  
•  Uchwyt do tabletu z podstawą stołową
• Wykonany z aluminium, blachy stalowej i ABS 
• Z regulacją kąta nachylenia od 0° do 88° 
• Z antypoślizgową podstawą
• Zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez przewód 

zabezpieczajacy
• Wymiary: 155 × 242 × 183 mm (S × W × G)  

8930 23 srebrny
1 szt.

 TABLET HOLDER TABLE CLAMP 
•   Uchwyt do tabletu z ruchomym ramieniem i 

zaciskiem do tabletu
• Promień ramienia: 365 mm; zakres obrotu: 180°
• Kąt pochylenia uchwytu: -6° to +46°; zakres 

obrotu: 170°
• Wysokość kolumny pionowej: 295 mm
• Zakres zacisku stołowego: grubość blatu maksy-

malnie 40 mm
• Wymiar: 100 × 440 × 210 mm (S × W × G) 

8931 23 srebrny
1 szt.

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

 TABLET HOLDER
Nowoczesna komunikacja w miejscu pracy powinna być elastyczna i 
mobilna. Wzrost liczby urządzeń mobilnych, takich jak tablety, zmienia 
środowisko naszej pracy. 

Tablety pozwalają na elastyczną pracę i są idealne do prezentacji. Dlatego 
potrzebne są stylowe uchwyty, aby zapewnić pewne i bezpieczne miejsce 
do ich przechowywania. Seria wytrzymałych i stylowych uchwytów na tablet 
oferuje zaawansowane technologicznie funkcjonalności do zastosowania 
w każdym środowisku pracy.
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 TABLET HOLDER WALL 
•   Solidny uchwyt ścienny do tabletu
• Bezpieczny i płaski montaż na ścianie
• Uniwersalny i elastyczny
• Łatwy montaż
• Wymiary: 95 × 225 × 170 mm (S × W × G) 

8933 23 srebrny
1 szt.

 TABLET HOLDER FLOOR   
•   Stojak podłogowy z uchwytem do tabletu do elastycznego wykorzystania
• Wysoka stabilność
• Wielopoziomowe zabezpieczenie przed kradzieżą poprzez blokadę 

ramienia uchwytu i dodatkowe zabezpieczenie poprzez blokadę za 
pomocą specjalnego klucza

• Zawiera elastyczną regulację kąta nachylenia ramienia: 0 ° do 88 ° 
• Kanał na kabel z nasadką regulowaną w całym zakresie wysokości
• Kabel USB w zestawie
• Wymiary: 270 × 1215 × 270 mm (S × W × G) 

8932 23 srebrny
1 szt.

  TABLET HOLDER WALL ARM  
•   Solidny uchwyt do tabletu z ruchomym ramieniem
• Bezpieczny i płaski montaż na ścianie
• Uniwersalny i elastyczny
• Wygodne korzystanie z tabletu dzięki możliwości indywi-

dualnego ustawienia uchwytu
• Kąt pochylenia uchwytu: -6° do +46°, zakres obrotu: 170 ° 
• Promień ramienia: 365 mm; zakres obrotu: 180 °
• Wymiary: 95 × 225 × 170 mm (S × W × G)  

8934 23 srebrny
1 szt.

 TABLET HOLDER WALL PRO   
•  Wytrzymały uchwyt do tabletu na ścianę 

ze zmiennym kątem obrotu 
• Bezpiecznie przylega do ściany  
• Wszechstronne zastosowanie  
• Łatwy w montażu 
• Kąt pochylenia uchwytu: 0° do 88° 
• Wymiary: 80 × 65 × 270 mm (szer. × wys. × gł.) 

8935 23 srebrny
1 sztuka

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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Przyłbice ochronne 
z wymiennymi osłonami

Produkt Nr art. Nr koloru/kolor Opakowanie
Przyłbica ochronna 3431 10 popielaty 1 szt.
Wymienne osłony do przyłbic ochronnych 3432 19 przezroczysty Op. 10 szt.

• Dezynfekcja umożliwia wielokrotne użycie 
przyłbicy

• Możliwość regulacji rozmiaru z użyciem zatrzas-
ków z tyłu głowy

• W razie potrzeby można podnieść przyłbicę.
• Optymalna cyrkulacja powietrza zapobiega zapa-

rowaniu, dzięki czemu przyłbica jest idealna dla 
osób noszących okulary

• Możliwa jest wymiana ochrony twarzy bez zdejmo-
wania opaski z głowy

• Plakietka z imieniem do przyklejenia umożliwia 
oznaczenie własnej przyłbicy

PRZYŁBICA OCHRONNA
Wysokiej jakości przyłbica ochronna z certyfi-
katem CE. Wyprodukowana w Europie. 
Wymienne osłony umożliwiają wielokrotne 
użycie opaski na głowę.

MADE IN
EU

DURABLE.EU
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Oznaczenia podłogowe

MADE IN
EU

DURABLE.EU

Znak wielokrotnego odklejania: „krzyżyk”. Wymiary (Szer. × Wys. × Dł.): 135 mm × ok. 0,2 mm × 193 mm 1049 03 czerwony Torba po 5 szt.
Znak wielokrotnego odklejania w kształcie stóp. Wymiary (Szer. × Wys. × Dł.): 90 mm × 0,2 mm × 240 mm 1047 04 żółty 5 par
Znak wielokrotnego odklejania: „zachowaj odstęp”. Wymiary: Ø 430 mm, grubość: 0,2 mm 1041 03 czerwony 1 szt.
Znak wielokrotnego odklejania: „dezynfekcja dłoni”. Wymiary: Ø 430 mm, grubość: 0,2 mm 1038 06 niebieski 1 szt.
Oznaczenie podłogowe wielokrotnego odklejania DURALINE® 50/05. Wymiary (Szer. × Wys. × Dł.): 50 mm × 0,5 mm × 15 m 1043 130 żółty/czarny 1 szt.

OZNACZENIA PODŁOGOWE
• Samoprzylepne znaki nakazu i zakazu wielokrotnego odklejania
• Do naklejania na posadzki w pomieszczeniach, np. w holu, recepcji, 

poczekalni, biurze lub supermarkecie
• Powierzchnia do przyklejenia musi być gładka, wytrzymała, czysta, 

niezakurzona i niezatłuszczona
• Zgodność z normą ASR A1.3 i DIN EN ISO 7010
• Zgodność z normą ASR A1.5/1,2 „Podłogi“ i klasa antypoślizgowości 

R9 według normy DIN 51130 (grupa R)

Produkt Nr art. Nr koloru/kolor Opakowanie

Na stronie durable.pl 
można znaleźć wiele 

innych produktów BHP.

W celu zapoznania się z pełną ofertą, odwiedź stronę durable.pl.
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Stanowisko do dezynfekcji

5893  02 biały
1 szt.

5891  02 biały
1 szt.

Wytrzymałe produkty z odpowiedniego do recyklingu aluminium 
lub blachy stalowej zapewniają doskonałą stabilność i umożliwiają 
stosowanie różnych rozmiarów dozowników. Podłogowe stano-
wiska do dezynfekcji, dostępne w zestawie z tablicą informacyjną 
lub bez, dają dużą elastyczność przestrzenną montażu. Wysokiej 
jakości stacje naścienne są odpowiednie do umieszczania dozow-
ników środków do dezynfekcji i mydeł w płynie. 

Higiena według DURABLE: maksymalna uniwersalność, 
trwałość i jakość.

ŚCIENNE STANOWISKO DO DE-
ZYNFEKCJI
• Wysokiej jakości, wytrzymałe stacje do umieszcza-

nia dozowników środków do dezynfekcji i mydeł w 
płynie, mocowane na ścianie.

• Proste, nieskomplikowane montowanie na ścianie. 
• Wymiary: 82 × 246 × 207 mm (Szer. × Wys. × Gł.)

PODŁOGOWE STANOWISKO DO 
DEZYNFEKCJI
• Wysokiej jakości, wytrzymałe stacje do umieszcza-

nia dozowników środków do dezynfekcji w postaci 
ruchomych stojaków.

• Proste, nieskomplikowane montowanie.
• Wymiary: 275 × 1192 × 275 mm (Szer. × Wys. × Gł.)

STANOWISKO DO DEZYNFEKCJI
• Długa dźwignia umożliwia higieniczną obsługę 

dłonią, przedramieniem lub łokciem. 
• Uniwersalna regulacja wysokości umożliwia stoso-

wanie butelek różnego rozmiaru.
• Zgodność z wszystkimi typowymi wielkościami 

butelek do 500 ml. 
• Elementy mocujące i instrukcja montażu w zestawie.
• Wysoka jakość i trwałość. Materiały: blacha stalowa 

powlekana proszkowo. 
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PODŁOGOWE STANOWISKO 
DO DEZYNFEKCJI Z TABLICĄ 
INFORMACYJNĄ
• Wysokiej jakości, wytrzymałe stacje do umie-

szczania dozowników środków do dezynfekcji w 
postaci ruchomych stojaków z aluminiową tablicą 
informacyjną. 

• Uniwersalna regulacja wysokości, umożliwiająca 
stosowanie butelek różnego rozmiaru do 750 ml.

• Uniwersalność i zgodność ze wszystkimi butelkami 
o wielkości do 88 × 88 × 215 mm

• Proste, nieskomplikowane montowanie. Elementy 
mocujące i instrukcja montażu w zestawie.

• Wysoka jakość i trwałość. Materiały: aluminium i 
blacha stalowa powlekana proszkowo. 

• Łatwa wymiana kartonowych wkładek, 
zapewniająca elastyczność opisu. 

• Informacje w formacie DIN A4 można umieszczać 
w pionie i w poziomie.

• Można zamówić osobno szablony z firmy DURA-
PRINT® w celu zapewnienia profesjonalnego opisu.

• Wymiary: 295 × 1464 × 275 mm (Szer. × Wys. × Gł.)“
5892  23 srebrny metaliczny
1 szt.

W ofercie szablony. Ponad 
20 różnych piktogramów 

w 24 językach.

Możliwość 
stosowania butelek 
różnego rozmiaru
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  SZAFKA BIUROWA 74/59 OPEN  
•   Otwarta z 3 stron.
• 6 półek na skoroszyty, papier, urządzenia biurowe 

itp. 
• Nośność górnej półki do 25 kg. 
• Wymiary: 528 × 748 × 592 mm (S × W × G) 

3113 02 biały, 10 szary, 47 buk
1 szt.

  SZAFKA BIUROWA 74/53 CLOSED  
•  Zamykana 2 parami dwuskrzydłowych drzwiczek.
• 2 regulowane półki.
• Nośność do 30 kg na półkę.
• Wymiary: 528 × 748 × 400 mm (S × W × G)  

3115 02 biały, 10 szary, 47 buk
1 szt.

  STOLIK DO KOMPUTERA SYSTEM 
75 FH   
•   Regulowana wysokość półki na monitor.
• Wysuwana półka na klawiaturę pozwala na 

wygodną pracę.
• 2 dodatkowe półki na drukarkę lub dokumenty.
• Elastyczna regulacja wysokości pozwala na pracę 

w pozycji siedzącej lub stojącej.
• Wymiary: 750 × 950-1150 × 534 mm (S × W × G) 

3720 10 szary
1 szt.

  STOLIK BIUROWY SYSTEM 48 
•   2 stałe półki.
• Wymiary: 600 × 477 × 432 mm (S × W × G) 

3710 10 szary, 124 srebrny/buk
1 szt.

 możliwość chowania/wysuwania 

 Półka do przechowywania i półka na 
klawiaturę o regulowanej wysokości 

ROZWIĄZANIA MAGAZYNOWE I LOGISTYCZNE 2020

Meble biurowe
Gama mebli DURABLE doskonale pasuje do każdego biura
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PL
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Al.Kasztanowa 10 · 72-005 Przecław
T +48 (0)91 432 40 70
F +48 (0)91 432 40 83
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SE
DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
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info@durable.se
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