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404

datowniki | numeratory

DATOWNIK / NUMERATOR TRODAT
• datownik 4810 i numerator 4836 Trodat z serii Printy w eleganckiej obudowie wyprodu-

kowanej z odzyskanego plastiku oraz przy zmniejszonej emisji CO2;
• przydatne w każdym biurze do stemplowania korespondencji firmowej, 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 25,47 31,33
524322 a POL 25,47 31,33
Numerator 4836 – wysokość cyfr 3,8 mm.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

524143 a 33,90 41,70

oprawa wytrzymuje
minimum

100 000 odbić!

PRINTY

NUMERATOR 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 96,41 118,58
020676 a 7-cyfrowy 106,67 131,20
020190 a 8-cy fro wy 123,07 151,38
020329 a 12-cy fro wy 258,48 317,93

DATOWNIK Z HASŁAMI TRODAT 4817
• datownik Trodat 4817 z 12 gotowymi hasłami: Zapłacono”; „Gotówka”; „Druki”; „Po-

lecony”; „Express”; „Oryginał”; „Anulowano”; „Przelew”; „Kopia”; „Pilne”, „Wpłynęło”; 
„Poufne”; 

• datownik samotuszujący z serii Printy w eleganckiej obudowie z tworzywa ABS, wypro-
dukowany z materiałów odzyskanych oraz przy zmniejszonej emisji CO2; 

• przydatny szczególnie do stemplowania dokumentacji firmowej; 
• data w wersji ISO; 
• wysokość czcionki 3,8 mm.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

524103 a 72,61 89,31

B6, B6K

B8K

oprawa wytrzymuje
minimum

1 mln odbić!

NUMERATOR AUTOMATYCZNY REINER
• numerator w mocnej obudowie; 
• z plastikowym ergonomicznym uchwytem;
• z metalową czcionką; 
• przydatny w księgowości do archiwizacji 

dokumentów ścisłego zarachowania; 
• automatyczna zmiana numeru
• na ostatnich 5 pierścieniach posiada opcję 

powtarzania numeru; 
• opcje na każdym pierścieniu: 10 cyfr i puste 

pole; 
• wysokość 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 423,96 521,47
B6; ilość cyfr 6; obudowa metalowa; ilość powtórzeń 0,1-6,12 i 20 razy.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

520248 a 468,48 576,23
B8K; ilość cyfr 8; obudowa plastikowa; ilość powtórzeń 0,1-3,6 razy.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

520249 a 530,49 652,50
R343 czarny, wydajny, skondensowany, tusz olejowy, tubka 5 ml.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

520250 a 88,33 108,65

NUMERATOR CLASSIC LINE COLOP
• trwały, stabilny automat szkieletowy Classic 

Line, wzmocniony metalową konstrukcją;
• idealny do intensywnego użytkowania; 
• duża powierzchnia karteczki 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 160,86 197,86
820008 a 2008 - ośmiopozycyjny 208,25 256,15
820171 a 2010 – dziesięciopozycyjny 215,22 264,72
Datownik
Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

820005 a 2100/4 data w wersji cyfrowej 159,60 196,31
820172 a 2100/4 data w wersji polskiej 159,60 196,31
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405

pieczątki

Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

524610 a 5200 123,14 151,46
524609 a 5204 147,24 181,11
524608 a 5203 141,73 174,33
524607 a 5206 155,73 191,55
524418 a 5208 202,61 249,21
524571 a 5274 160,45 197,35
524606 a 5205 141,83 174,45
524417 a 5211 232,57 286,06
524616 a 5212 297,85 366,36
524611 a 5215 185,51 228,18

Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

524605 a 4910 27,09 33,32
524411 a 4911 27,75 34,13
524412 a 4912 34,66 42,63
524413 a 4913 38,56 47,43
524617 a 4914 58,83 72,36
524414 a 4915 66,77 82,13

Nr katalog. Model Cena netto Cena brutto

524614 a 9411 29,57 36,37
524613 a 9412 35,94 44,21
524612 a 9413 40,19 49,43
524615 a 9430 50,79 62,47

PROFESSIONAL PRINTY MOBILE

 

Pieczątki Professional posiadają
obudowę ze stali nierdzewnej
oraz mają dodatkowo elementy 
amortyzujące drgania, wibracje.

Ergonomiczna główka zapewnia
przyjazne użytkowanie, a stopki 
antypoślizgowe powodują, 
że pieczątka nie ślizga się podczas 
stemplowania.

Pieczątki Printy z zatyczką
i  rewolucyjnym systemem 
wymiany wkładki. 
Idealne do każdego biura.

Pieczątki kieszonkowe dla mobilnych 
z klipem. Idealne dla przedstawicieli 
handlowych, lekarzy, architektów, 
kurierów, agentów ubezpieczeniowych, 
taksówkarzy.

21 3PRZYGOTUJ PROJEKT  
ODBICIA SAMEMU  
LUB ZOSTAW TO NAM

WYBIERZ  
WIELKOŚĆ I RODZAJ 
PIECZĄTKI

SKONTAKTUJ SIĘ 
Z PRZEDSTAWICIELEM  
HANDLOWYM, KTÓRY  
SŁUŻY POMOCĄ 

Twój sposób na pieczątkę

Wielkość pieczątki Wielkość pieczątki

Wielkość pieczątki

Mobile Printy 9412 – 47x18 mm
Mobile Printy 9411 – 38x14 mm
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BEZ NIEZATUSZOWANYCH  
POWIERZCHNI W ODBICIU

Mobile Printy 9413 – 58x 22 mm
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tusze do stempli | poduszki

TUSZ DO STEMPLI COLOP
• wydajny tusz do pieczątek 

gumowych i polimerowych; 
• nasycone kolory sprawiają, że treść 

jest bardzo czytelna i wyraźna;
• optymalna gęstość gwarantuje idealnie 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 9,81 12,07
820013 a czerwony 9,81 12,07
820014 a niebieski 9,81 12,07
820015 a zielony 9,81 12,07
820016 a fioletowy 9,81 12,07

TUSZE DO STEMPLI 
METALOWYCH COLOP
• tusz na bazie oleju przeznaczony do 

stempli metalowych;
• bardzo wydajny, o nasyconych intensywnych kolorach; 
• wysoka jakość zapewnia najwyższą jakość odbicia;
• opakowanie 25 ml.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

820017 a czarny 14,54 17,88
820018 a czerwony 14,54 17,88
820019 a niebieski 14,54 17,88
820020 a zielony 14,54 17,88
820021 a fioletowy 14,54 17,88

WKŁADKI WYMIENNE DO PIECZĄTEK TRODAT
• oryginalne wymienne wkłady tuszujące do pieczątek 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 13,42 13,42 14,62 17,03
cena brutto 16,51 16,51 17,98 20,95

TUSZ DO PIECZĄTEK NORIS
110S
• uniwersalny tusz wodny do pieczątek ręcznych i samotuszujących z gumową i polimero-

wą płytką stemplującą;
• buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek oraz nakrętką w kolorze 

tuszu.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

520206 a czar ny 9,29 11,43
520207 a czer wo ny 9,29 11,43
520208 a nie bie ski 9,29 11,43
520209 a fio le to wy 9,29 11,43
520210 a zie lo ny 9,29 11,43

210
• tusz olejowy do pieczątek z metalową płytką stemplującą;
• buteleczka 25 ml z końcówką ułatwiającą nasączanie poduszek oraz nakrętką w kolorze 

tuszu.
Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

520211 a czar ny 19,23 23,65
520212 a czer wo ny 19,23 23,65
524092 a nie bie ski 19,23 23,65

PODUSZKI DO PIECZĄTEK TRODAT
• poduszki do pieczątek w eleganckim pudełku z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzyma-

łości;
• 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 15,77 16,59 34,31
Cena brutto 19,40 20,41 42,20
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urządzenia znakujące | datowniki | pieczątki

MINIDATOWNIK S120 GREEN LINE COLOP
• powstał na bazie tworzywa odzyskanego w procesie 

recyclingu; 
• produkt podkreśla pro-ekologiczną politykę producenta; 
• doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw dbających o 

wyposażenie biura w produkty eko, a także dla Klientów 
ceniących ochronę zasobów naturalnych;

• data w wersji cyfrowej.
Nr katalog. Cena netto Cena brutto

820099 a 28,52 35,08

DATOWNIK MINI PRINTER S120/S120WD COLOP
• charakterystyczna mała i lekka obudowa zapewnia komfort użytkowania;
• prosty system wymiany poduszki dodatkowo wpływa na wygodę obsługi;
• odpowiedni 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 27,93 34,35

820066 a S120 POL 28,52 35,08

820143 a S120 CYF 27,93 34,35

820004 a S120WD 75,24 92,55

PIECZĄTKA EDUKACYJNA COLOP
• stworzona z myślą o nauczycielach wychowania wczesnoszkolnego i 

przedszkolnego;
• niewielka, okrągła pieczątka o średnicy odbicia 22 mm to doskonałe 

narzędzie pracy w szkołach i przedszkolach;
• stemple świetnie prezentują kolorowe znaki graficzne.
Nr katalog. Rodzaj odbicia Cena netto Cena brutto

820235 a 49A 27,69 34,06
820236 a 55A 27,69 34,06
820237 a 56A 27,69 34,06
820238 a 57A 27,69 34,06
820239 a 59A 27,69 34,06
820240 a zestaw 12 szt. 332,31 408,74

URZĄDZENIE ZNAKUJĄCE COLOP E-MARK
• E-mark jest pierwszym na świecie mobilnym, elektronicznym, wielokolorowym, 

zasilanym przez baterię urządzeniem znakującym;
• to elektroniczne urządzenie znakujące, które oferuje wydruki w pełnym kolorze 

w niemal nieograniczonych wariantach;
• imponujące wydruki pieczęci z logotypami i zdjęciami;
• datownik, numerator, generator kodów QR i kreskowych w jednym urządzeniu;
• E-mark pozwala na oznaczanie, stemplowanie oraz automatyczne numero-

wanie;
• nadruki mogą być wykonywane na każdej chłonnej powierzchni, takiej jak: 

dokumenty, koperty, książki, torebki papierowe, taśmy tekstylne, kartony 
i wiele, wiele innych;

• E-mark oferuje niezliczoną ilość możliwości – prawdziwe narzędzie marketin-
gowe, biurowe i przemysłowe. 

Nr katalog. Kolor Cena netto Cena brutto

820266 a czarny 2.685,48 3.303,14
820267 a biały 2.685,48 3.303,14


