
–10–10–10–10–10–10%%%%%%%%%–10–10–10–10–10–10

Idealne do
kserowania!

90g papier
satynowany

Bogate
wyposażenie!

TYLKO
TERAZ!

Wszystkie
notesy
i koło-
notatniki!

www.avery-zweckform.poznan.pl

http://www.avery-zweckform.poznan.pl/


7010 A5 oprawa kartonowa jasnoszary linie 80

7014 A5 tworzywo sztuczne szary linie 90

7031 A5 tworzywo sztuczne czerwony kratka 90

7022 A5 oprawa twarda ciemnoszary linie 90

7012 A4 oprawa kartonowa jasnoszary linie 80

7016 A4 tworzywo sztuczne szary linie 90

7035 A4 tworzywo sztuczne czerwony kratka 90

7024 A4 oprawa twarda ciemnoszary linie 90

7011 A5 oprawa kartonowa jasnoszary kratka 80

7015 A5 tworzywo sztuczne szary kratka 90

7033 A5 tworzywo sztuczne niebieski kratka 90

7023 A5 oprawa twarda ciemnoszary kratka 90

7013 A4 oprawa kartonowa jasnoszary kratka 80

7017 A4 tworzywo sztuczne szary kratka 90

7037 A4 tworzywo sztuczne niebieski kratka 90

7025 A4 oprawa twarda ciemnoszary kratka 90

  Art.-Nr. Format Okładka Kolor Opis Liczba 
kartek

Co sprawia, że korzystanie z Notizio jest tak komfortowe?

podwójna spirala linijka do zaznaczania elastyczna gumka

regulowane przekładki 
indeksujące

kieszeń do przechowywania 
dokumentów

kieszeń do przechowywania 

7018 A5 oprawa miękka szary linie 80

7039 A5 oprawa miękka czerwony kratka 80 

7026 A5 oprawa twarda ciemnoszary linie 80 

7020 A4 oprawa miękka szary linie 80 

7043 A4 oprawa miękka czerwony kratka 80 

7028 A4 oprawa twarda ciemnoszary linie 80 

7019 A5 oprawa miękka szary kratka 80 

7041 A5 oprawa miękka niebieski kratka 80 

7027 A5 oprawa twarda ciemnoszary kratka 80 

7021 A4 oprawa miękka szary kratka 80 

7045 A4 oprawa miękka niebieski kratka 80 

7029 A4 oprawa twarda ciemnoszary kratka 80 

  Art.-Nr. Format Okładka Kolor Opis Liczba
kartek

7026 A5 oprawa twarda ciemnoszary linie 80 

7028 A4 oprawa twarda ciemnoszary linie 80 

7027 A5 oprawa twarda ciemnoszary kratka 80 

Zobacz jakie dodatki sprawiają, że korzystanie z Notizio jest tak komfortowe:

elastyczna, przyjemna 
w dotyku, miękka oprawa

uchwyt na długopis kieszeń do przechowywania 
dokumentów

tasiemka do zaznaczania 
zapewnia szybki dostęp do 

ważnych notatek

praktyczna elastyczna 
gumka
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http://www.avery-zweckform.poznan.pl/kolonotatniki-i-notatniki-notizio/notatnik-a4-w-kratke-notizio-7021-oprawa-z-tworzywa-z-gumka-80-kartek.html
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