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Droga Kolekcjonerko, Drogi Kolekcjonerze, 

Radość i pasja to dwa pojęcia, które w LEUCHTTURM kojarzymy od ponad 100 lat z naszymi akcesoriami. 
Już ponad 6 tysięcy artykułów nosi znak towarowy LEUCHTTURM, który stał się symbolem najwyższej 
przydatności i jakości. W tym roku jesteśmy również szczególnie dumni z naszych nowych produktów.  
 
Najpóźniej od wybuchu kryzysu finansowego złoto święci triumfy na całym świecie i staje się coraz bardziej 
popularne wśród oszczędzających. Ale do absolutnych bestsellerów należy też wiele srebrnych monet, takich 
jak kanadyjski Liść Klonowy czy Filharmonicy Wiedeńscy z Austrii. Temu właśnie tematowi, złotym i  
srebrnym monetom, poświęcamy w tym wydaniu katalogu znacznie więcej miejsca i cieszymy się, że 
możemy zaprezentować Państwu 4 nowe kasety VOLTERRA.  
 
  
Nowe kapsuły LEUCHTTURM ULTRA Perfect Fit są idealnym rozwiązaniem dla wielu popularnych 
monet. Ze względu na optymalne wymiary kapsuł, monety pasują w nie dokładnie i nie przemieszczają się. 
Dostępne są kapsuły dla wszystkich monet euro i najważniejszych monet kruszcowych. 
  
Stale rozwijamy nowe, przydatne i oryginalne produkty, aby wzbogacić Państwa hobby. Państwa opinia  
jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o dalsze wspieranie nas sugestiami, pomysłami usprawnień, a nawet  
krytycznymi uwagami.  
 
Człowiek potrzebuje pasji! Życzymy przyjemności przy wertowaniu naszego katalogu akcesoriów do monet.

Axel StürkenKurt Stürken Max Stürken
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AKCESORIA WEDŁUG RODZAJU KOLEKCJI 
Dla monet euro, monet z całego świata, srebrnych monet kruszcowych, 
sztabek złota, Pressed Penny, banknoty i dokumenty                      12 – 30 

SYSTEMY ALBUMOWE 
System NUMIS                                                                                          32 – 35 
System OPTIMA                                                                                      36 – 42 
System GRANDE                                                                                     43 – 47 
Karty ENCAP                                                                                                     48 
Płytki plastikowe SNAP                                                                                    49 
System FOLIO i System KANZLEI                                                    50 – 51 

KUFERKI & KASETY 
Kasety MB na monety                                                                              53 – 55 
Kasety XL na monety                                                                                         56 
Kuferki na monety                                                                              56 – 57, 59 
Kuferek na kasety, kasety LIGNUM na monety                               57 – 58 
Kasety SMART na monety                                                                              59 
Kufry na monety                                                                                        60 – 63 
Palety na monety (Format L)                                                                           64 
Skrytka na monety, kasety na monety TABLO                                          65 
Kuferek kolekcjonersk, archiwumBOXy & Intercept® Box            66 – 67 
Sejf KAVENT, LEUCHTTURM sejf książkowy                           68 – 69 
Kasety VOLTERRA na monety                                                           70 – 74 
Etui na monety VOLTERRA, NOBILE                                            75 – 78 
Etui na monety AIRBOX VIEW                                                                   79 

KAPSUŁKI NA MONETY, RAMKI I ICH       
POJEMNOŚĆ 
Okrągłe kapsuły ULTRA                                                                                  81 
Okrągłe kapsuły GRIPS, asortyment kapsuł na monety euro                 82 
Duże kapsuły GRIPS XL, duże kapsuły MAGIC CAPSULES   83 – 85 
Kwadratowe kapsuły QUADRUM Mini, QUADRUM,                            
QUADRUM XL                                                                                       86 – 87 
Spis kapsuł na monety                                                                              88 – 89 
Akcesoria do QUADRUM Mini, QUADRUM,                                           
QUADRUM XL                                                                                       90 – 92 
Kapsuły na INTERCEPT® oraz QUICKSLAB                               93 – 95 
Akcesoria do Slabs, koperty ochronne i stojaki na monety            96 – 98 
Akcesoria do holderów/XL                                                                  99 – 102 

AKCESORIA OPTYCZNE I POZOSTAŁE 
Lupy, lampa z lupą, mikroskopy                                                       104 – 122 
Statyw na smartfon STATIV, soczewka makro PHONESCOPE      123 
Lampy ultrafioletowe                                                                           124 – 125 
Czyszczenie i pielęgnacja                                                                    126 – 129 
Przyrządy pomiarowe i wagi                                                                          130 
Kasety kolekcjonerskie, starter-set START do kolekcjonowania monet,  
katalog EURO                                                                                                   131 
Cyfrowy mikroskop LCD DM5                                                                   132 

Oferta: Przedmioty kolekcjonerskie, kapsle do monet oraz holdery zostały  
zaprezentowane wyłącznie jako materiał ekspozycyjny i nie są dostępne w ofercie.  
Wymiary są przedstawione są w następującej  kolejności, jeśli nie podano inaczej: długość 
x wysokość x szerokość (lub głębokość). Szukasz modeli już nie produkowanych?  
Zadzwoń – możemy je jeszcze mieć na składzie. 

AKCESORIA WEDŁUG RODZAJU KOLEKCJI

SYSTEMY ALBUMOWE

KUFERKI & KASETY

KAPSUŁY I AKCESORIA 

AKCESORIA OPTYCZNE I POZOSTAŁE

PL • Dostępne od 01.09.2021 
Producent zastrzega sobie prawo zmiany cen.  
Wydrukowano w Niemczech.

Zachęcamy do korzystania z indeksu by lepiej poruszać się w  katalogu!  
Katalog akcesoriów jest podzielony na różne działy, a jednym z nich jest np. „Akcesoria 
optyczne”. Każdy dział ma teraz także przypisany własny kolor i tak np. wspomniane 
„Akcesoria optyczne” to kolor pomarańczowy. Kolejne strony danego działu mają  
swój kolor na swoim prawym brzegu. Dzięki temu od razu wiedzą Państwo, w jakim 
dziale się Państwo obecnie poruszają. Zachęcamy jednak, by w pierwszej kolejności 
 wykorzystać indeks do szybkiego odnalezienia właściwego działu, bez konieczności 
kartkowania kolejnych katalogów. To naprawdę pomaga!

Spis treści
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Kasety na monety VOLTERRA  
do złotych monet

Więcej informacji na str. 21 na każdą kasetę  € 44,95

NOWOŚĆ 
Do bezpiecznego  
i efektownego  
przechowywania 
złotych monet 3

• Za 30 złotych monet 
„Krugerrand” (1 uncja) 
w kapsułach 

 
• Za 30 złotych monet 

„Maple Leaf” (1 uncja) 
w kapsułach 

Kasety na monety VOLTERRA  
do srebrnych monet

Więcej informacji na str. 18 na każdą kasetę  € 44,95

NOWOŚĆ 
Do bezpiecznego  
i efektownego  
przechowywania  
srebrnych monet 3

• Do 12 srebrnych monet 
„Lunar III” w kapsułach 

 
• Do 11 srebrnych monet 

„Bestie Królowej” w 
kapsułach
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Pudełko LOGIK do przechowywania 
kapsuł/ramek na monety QUADRUM

Więcej informacji na str. 91 oraz 100 € 16,95

Pudełka LOGIK do przechowywania 
sztabek złota w opakowaniu  
blistrowym/coincards

Więcej informacji na str. 19 na pudełka  € 19,95

NOWOŚĆ 
Na 40 sztabek  
złota w blistrach  
lub coincards 3 
Nowoczesne  
wzornictwo 3

NOWOŚĆ 
Na 80 kapsuł  
QUADRUM lub 160 
ramek na monety 3 
Nowoczesne  
wzornictwo 3

Nowość
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Koperty ochronne na ordery,  
medale i odznaczenia

Więcej informacji na str. 98 Pakiet 50 od  € 13,95

NOWOŚĆ 
Krystalicznie  
przezroczysta,  
sztywna folia PCW 3 
W 100 % bez  
plastyfikatorów! 3

Nowość

NOWOŚĆ 
5 wymiennych  
soczewek 3 

2 opcje noszenia 3 

Zintegrowana  
lampa LED 3

Okulary powiększające 
TAKE 5

Więcej informacji na str. 117 € 24,95
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Etui na monety AIRBOX VIEW  
na 1 kapsułę QUADRUM 
 
Z okienkiem podglądowym i podstawką

Więcej informacji na str. 79 € 5,95

NOWOŚĆ 
Z okienkiem  
podglądowym 3 
Z funkcją  
podstawki 3

Nowość

Z  
funkcją 

pod-
stawki
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Kompletny album z 5 czarnymi obwolutami COMPART (Nr. kat. 305 080) na łącznie 210 używanych kapsli.  
W komplecie 5 przekładek.  Album może zostać powiększony przy pomocy dodatkowych  obwolut (łączna pojemność:  
9 obwolut = 378 kapsli). Każda  obwoluta mieści łącznie 42 używane kapsle i zapewnia ochronę przed  zadrapaniami. 
Obwoluty  łatwo uzupełniane od tyłu. Barwna ilustracja przedstawiająca różnorodność kapsli z całego świata. Zamek 
4-ringowy. Wymiar zewnętrzny: 280 x 325 x 80 mm (GRANDE). 
 

Nr.kat. 363 949                                                                                                                                                                                                   € 34,95

Karty ENCAP 
Na nowe i używane kapsle. 

Nr. kat. 308 075
(2-pak) 

€ 5,95

Zamów również!

Karty COMPART 
Na kapsle używane. 

Nr. kat. 305 080
(5-pak) 

€ 21,95

Album na kapsle

Nowość
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FITPERFECT

Nowe kapsuły ULTRA Perfect Fit są idealnym rozwiązaniem dla wielu popularnych monet. Dostępne są kapsuły dla 
wszystkich monet euro i najważniejszych monet kruszcowych. 
Ze względu na optymalne wymiary kapsuł monety pasują w nie dokładnie i nie przemieszczają się - prawdziwie Perfect 
Fit! Kapsuły wykonane są z wysokiej jakości poliakrylu (PMMA), dzięki czemu są szczególnie odporne na zadrapania i 
doskonale eksponują monety. 

Cena pakietu 10x  € 4,95

Okrągłe kapsuły na monety ULTRA Perfect Fit

1 eurocent                                                                                                                                 16,25 mm               22,5 mm              365 285 
2 eurocenty                                                                                                                               18,75 mm               25 mm                 365 286 
5 eurocenty                                                                                                                               21,25 mm               27,5 mm              365 287 
10 eurocenty                                                                                                                            19,75 mm               26 mm                 365 288 
20 eurocenty                                                                                                                            22,25 mm               28,5 mm              365 289 
50 eurocenty                                                                                                                            24,25 mm               30,5 mm              365 290 
1 euro                                                                                                                                         23,25 mm               29 mm                 365 291 
2 euro                                                                                                                                         25,75 mm               32 mm                 345 007 
Niemieckie monety kolekcjonerskie o nominale 5 euro                                              27,25 mm               33 mm                 365 293 
Niemieckie monety kolekcjonerskie o nominale 10 euro (od 2019 r.)                    28,75 mm               35 mm                 365 294 
Niemieckie monety kolekcjonerskie o nominale 20 euro                                            32,5 mm                  37,5 mm              345 040 
50 pensów GB                                                                                                                         27,3 mm                  36,4 mm              365 296 
Srebrny Klonowy Liść 1 oz                                                                                                  38 mm                     44 mm                 365 297 
Monety srebrne 39 mm (Krugerrand, Britannia, Somalia Elephant)                       38,73 mm               45 mm                 365 298 
Monety srebrne 40,6 mm (American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangaroo)        40,6 mm                  47 mm                 365 299 
Złoty Klonowy Liść 1 oz                                                                                                      30 mm                     35 mm                 365 300 
Złoty Krugerrand 1 oz                                                                                                          32,6 mm                  39 mm                 365 301 
Srebrne Bestie Królowej 2 oz                                                                                               38,61 mm               45 mm                 364 945

Zastosowanie                                                                                              Wewnętrzna      Zewnętrzna     Nr.kat. 
                                                                                                                    Ø kapsuł             Ø kapsuł

gładki rant

Nowość

NOWOŚĆ

Dostępne również w opakowaniach  
po 100 sztuk.
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Etui na monety LUXOR na 1, 2, 3, 4, 5 lub 12 kapsuł QUADRUM.  
 
Idealne dopasowanie - to właśnie uosabia etui na monety LUXOR. Precyzyjne wykończenie sprawia, że znikają szczeliny, 
uwaga i skupia się na stylowej czarnej powierzchni. Aksamitna powłoka od wewnątrz dopełnia szlachetnego wyglądu.

Etui na monety LUXOR

Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Wgłębienie                          Forma                             Wymiary zewnętrzne             Nr.kat.                       Cena  

1 x QUADRUM                                                                          90 x 90 x 30 mm                             365 461                        € 9,95 
2 x QUADRUM                                                                          160 x 90 x 30 mm                          365 462                        € 12,95 
3 x QUADRUM                                                                          220 x 90 x 30 mm                          365 463                        € 13,95 
4 x QUADRUM                                                                          285 x 90 x 30 mm                          365 464                        € 14,95 
5 x QUADRUM                                                                          340 x 90 x 30 mm                          365 465                        € 15,95 
12 x QUADRUM                                                                       293 x 233 x 30 mm                        365 466                        € 25,95

Nowość

6  

różnych  

wersji

NOWOŚĆ

Dalsze akcesoria do kapsuł na  
monety QUADRUM znajdą Państwo 
w dalszej części katalogu.



Akcesoria według 
rodzaju kolekcji: 
 
Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo naszą szeroką ofertę akcesoriów według rodzaju kolekcji. 
Mamy np. akcesoria do monet euro, monet z całego świata, monet srebrnych i złotych, sztabek złota, 
a także Pressed Pennies i banknotów. Wszystkie artykuły są optymalnie dopasowane do  
poszczególnych obszarów kolekcjonerskich i gwarantują optymalną ochronę Pani/Pana kolekcji.
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Album VISTA na monety 2 euro
Wysokiej jakości klaser w formacie OPTIMA do wygodnego przechowywania monet 2 euro. Klaser mieści do 9 kart na 
monety VISTA na maksymalnie 180 monet 2 euro. Stylowa okładka ze skóry ekologicznej ze  wspaniałym tłoczeniem na 
okładce i grzebiecie zapewniają atrakcyjny wygląd. Pasują do niego wszystkie karty VISTA oraz obwoluty OPTIMA.  
W komplecie z futerałem. Wymiar zewnętrzny: 250 x 280 x 65 mm.

Album na monety z kartami VISTA     
Zawartość: 4 karty VISTA na łącznie 80 sztuk  monet 2 euro, wykonane z 
twardego kartonu,  posiadające wsadowe okienka. W komplecie  kolorowe  
naklejki z flagami.  
Nr.kat. 341 017                                                                                                        € 44,95 
Klaser do samodzielnego uzupełniania    
Klaser bez zawartości do indywidualnego uzupełniania maksymalnie  
9 kartami na monety VISTA lub 15 obwolutami na monety OPTIMA. 
Nr.kat. 344 852                                                                                                         € 34,95

Z  

futerałem

2 Euro Kolekcja  
Specjalna PRESSO
Kolekcjonerski album wykonany z wysokiej jakości  
kartonu, zawierający 57 precyzyjnie wyciętych miejsc na 
monety 2 Euro.  Wymiar: 255 x 280 mm. 
 

Nr.kat. 302 574                                    € 14,95

Album kieszonkowy ROUTE 2 euro
Ten poręczny kieszonkowy album do przecho-
wywania 48 monet o nominale 2 euro jest  
idealny w podróży i na giełdy monet. 6 arkuszy 
monet z wkładkami z twardego PCV bez plasty-
fikatora na 8 monet każdy o nominale 2. Z wy-
ściełaną, ciemnoniebieską okładką i eleganckim 
srebrnym tłoczeniem na pokrywie. Wymiary 
całkowite: 120 x 165 mm. 
Nr.kat. 350 454                                             € 12,95
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✗

Monety obiegowe euro

Z  

futerałem

SUPER 

OFERTA

Oryginał

Album  + futerał  
Tom 1 + 2               Nr. kat. 341 042           € 89,90   € 79,95

• Bułgaria 
• Czechy 
• Cypr 
• Estonia

• Litwa 
• Łotwa 
• Malta 
• Polska

• Rumunia 
• Słowacja 
• Słowenia 
• Węgry

• Austria 
• Belgia 
• Finladia 
• Francja

• Niemcy 
• Grecja 
• Włochy 
• Irlandia

• Luksemburg 
• Holandia 
• Portugalia 
• Hiszpania

Album VISTA na monety euro  

Album na monety, 2 tomy dostępne w formacie OPTIMA, 
do przechowywania wszystkich* monet obiegowych     
(1 cent do 2 euro). Szykowna oprawa z  tworzywa skóropo-
dobnego z miłym dla oka  tłoczeniem na wieku oraz tylu. 
Zawartość tomu:      6 kart na  monety VISTA ze stabilnego 
kartonu wraz okienkiem z PVC (komplet na 12 państw 
strefy euro – po 2 na stronę. Stabilny zamek 4-ringowy. 
 Kolor: niebieski. Format zewnętrzny: 245 x 270 x 55 mm.   
 
Tom 1 
Na „pierwsze” 12* krajów strefy euro. 
 
 
 
 
 

Album tom 1  
wraz a futerałem 

Nr. kat. 341 040                             € 44,95 
 
 
 
Tom 2 
Na 12* nowych i przyszłych państw strefy euro.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Album tom 2  
wraz a futerałem 
Nr. kat. 341 041 

€ 44,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* z wyjątkiem małych państw: Monako, San Marino, 
Watykan oraz Andora.
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Album NUMIS na monety euro
Kompletny album niebieski 4-ringowy klaser wykonany ze skóry ekologicznej, z 7 kartami (NUMIS EURO) na  
21 kompletnych zestawów monet obiegowych euro wraz z kolorowymi  flagami z możliwością etykietowania (także na 
nowe kraje strefy euro, np. Słowenia, Cypr, Malta, Łotwa itd.). Przekładki w białym kolorze. Srebrne tłoczenie znaku Euro 
na pierwszej stronie albumu. Wymiar zewnętrzny: 215 x 230 x 48 mm. 

Album bez futerału  
Nr.kat. 329 334 € 27,95 
Album w futerałem 
Nr.kat. 338 772 € 34,95

Obwoluty  
uzupełniające  
NUMIS EURO 
patrz dział  
systemy   
albumowe.

12 obwolut, każda na jeden zestaw obiegowych monet 
euro (8 monet). Kolorowe tłoczenie na okładce.  
Wymiar zewnętrzny: 120 x 165 mm. 

Nr.kat. 330 102 € 12,95

ROUTE Euro na  
12 zestawów obiegowych 
monet euro

Album na monety PRESSO Euro Coin Collection
Kolorowy album z doskonałą grafiką wykonany ze stabilnego kartonu  posiadający 
 wymiarowe wycięcia na obiegowe monety euro (od 1 centa do 2 Euro).  
Uwzględniono  wszystkie kraje strefy euro z wyłączeniem państw miast Monako, 
San Marino,  Watykanu i Andory. Wymiar zewnętrzny (po zamknięciu): 255 x 
280 mm. 
Nr.kat. 346 511                                                                                                                € 29,95
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✗

Monety obiegowe euro

Pasujący futerał 
Do ochrony przed kurzem, brudem i innymi  czynnikami 
 zewnętrznymi. Zapewnia utrzymanie  pierwotnego 
kształtu i pionową stabilność. Pasuje do wszystkich klase-
rów OPTIMA i albumów Classic. Oprawa z tworzywa 
sztucznego, kolor:  niebieski.  Wymiar  zewnętrzny: 250 x 
280 x 65 mm. 
Nr.kat. 329 363                             € 13,95

Karty VISTA na monety euro
Zawartość opakowania: 2 ciemnoniebieskie karty VISTA na 
monety ze złotym nadrukiem. Do przechowywania kart na 
 monety euro polecamy klaser Classic Euro VISTA lub też 
 „neutralne“ klasery OPTIMA Classic (patrz wyżej) oraz do 
szczegółowego opisu i oznaczania komplet EURO-naklejek 
(zob. niżej). Cena za opakowanie według tabeli.

Do opisu neutralnych kart na monety. Napisy do wszystkich krajów euro oraz 
niemieckich mennic, numery tomów (I–XII) i roczników (1999–2024).  
Komplety flag 24 krajów euro, państw-miast San Marino, Watykanu, Monako 
i Andory oraz 2 flagi Europy. 

Nr.kat. 321 082                                                                                   a komplet   € 4,50

Komplet naklejek EURO

Klaser Classic Euro 
Klaser OPTIMA o książkowej oprawie. Stylowa okładka z tworzywa 
 skóropodobnego ze wspaniałym tłoczeniem na okładce i grzbiecie. 
 Możliwość przechowywania monet we wszystkich obwolutach na  
monety  VISTA (obwoluty dostępne osobno). Klaser mieści do  
9 obwolut VISTA (zob.  niżej) lub 15 obwolut OPTIMA (patrz dział systemy 
albumowe).  Wymiar  zewnętrzny: 245 x 270 x 55 mm. 

Nr.kat. 326 196                                               € 27,95  
Klaser z futerałem (komplet) 

Nr.kat. 341 306                     

€ 41,90                                                  € 36,95

Nasz 

bestseller

Zastosowanie Karta Liczba monet na arkuszu Nr.kat. Cena 
Na zestawy monet obiegowych po 8 sztuk 2 16 315 537 € 7,95 
Na monety 2 euro 2 20 312 494 € 7,95 

TOP-
Seller

TOP-
Seller

Nr.kat. 315 537 Nr.kat. 312 494
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Srebrne monety – 
to klasa sama w sobie!  

„Młodszy brat złota” przez długi czas pozostawał w cieniu najbardziej znanego metalu szlachetnego na świecie, ale srebro 
jest obecnie klasą samą w sobie. Większość monet kruszcowych, które już w złocie stały się bestsellerami, jest teraz  
dostępna również w srebrze - nawet Krugerrand, który ukazał się w złocie w 1967 roku i dopiero w 2018 roku został  
ponownie odkryty jako moneta kruszcowa w srebrze. Ponadto do absolutnych bestsellerów należą kanadyjski Liść  
Klonowy, Filharmonicy Wiedeńscy z Austrii i australijski Kangur. 
W porównaniu ze złotem srebro ma znacznie większy dystans do nadrobienia i jest tak popularne wśród inwestorów 
głównie dlatego, że jest dostępne nawet dla osób o ograniczonym budżecie. Uncja jest miarą wszystkiego w inwestowaniu 
w srebro. Istnieją też sztabki srebra. Zróżnicowane opodatkowanie umożliwia sprzedaż monet wybitych poza Unią  
Europejską po szczególnie niskich cenach. Inwestorzy otrzymują najwięcej srebra za swoje pieniądze w klasycznych  
uncjach inwestycyjnych, ponieważ monety bulionowe o wadze jednej uncji są produkowane w dużych ilościach, a dopłata 
za ich wybicie jest wyjątkowo niska. Srebro nie jest nieznanym metalem w świecie monet - od wielu tysiącleci monety 
obiegowe były bite w srebrze, metal szlachetny dawał pewność i stabilność. Dopiero od lat 70-tych XX wieku kraje na 
całym świecie zaczęły oszczędzać na dodatkowych kosztach i stawiać na metale nieszlachetne. Rezultat: waluty takie jak 
euro czy dolar amerykański tracą wiarygodność, nie tylko z powodu masowego druku banknotów. Z kolei moneta  
wykonana ze srebra jest rozpoznawalna na całym świecie, niezależnie od waluty, w której została wybita. 
Aby kolekcjonerzy i inwestorzy długo mogli cieszyć się swoimi srebrnymi monetami, LEUCHTTURM oferuje szeroką 
gamę akcesoriów - przy odpowiednim przechowywaniu i z innymi pomocami srebrne monety pozostają optymalnie 
chronione i idealnie przygotowane na świetlaną przyszłość.
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NO- 
WOŚĆ

NO- 
WOŚĆ

Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Kasety na monety VOLTERRA na ulubione srebrne monety

Wkładka z czarną, weluropodobną powierzchnią z maks. 20 okrągłymi otworami. Stylowy, srebrny nadruk z motywem 
srebrnej monety na wieku i jego satynowej poduszce, poza nr. kat. 318 214. Bezpieczny i dyskretny zamek magnetyczny. 
Wymiar  zewnętrzny: 305 x 30 x 245 mm.

Monety Ø         Zastosowanie                                                                                      Przegródki            Nr.kat. 

37 mm                       Na 20 srebrnych jednouncjówek „Wiener Philharmoniker” w kapsułach                                      20 (42,6 mm Ø)              350 448 

38 mm                       Na 20 srebrnych jednouncjówek „Maple Leaf” w kapsułach                                                       20 (44,2 mm Ø)              348 034 

39 mm                       Na 20 srebrnych jednounc jówek „Somalia Elephant” w kapsułach                                              20 (45 mm Ø)                 357 306 

39 mm                       Na 20 srebrnych jednouncjówek „Afryka Płd. Krugerrand“ w kapsułach                                      20 (45 mm Ø)                 361 478 

39/40 mm                 Na 20 srebrnych jednouncjówek „Britannia” w kapsułach                                                           20 (45 mm Ø)                 360 891 

40 mm                       Na 20 srebrnych monet „Chiny Panda” w oryginalnych kapsułach (wykonanie 1 uncja i 30 g)    20 (45,4 mm Ø)              344 580 

40,6 mm                    Na 20 srebrnych jednounc jówek „Australian Koala” w oryginalnych kapsułach                           20 (45,4 mm Ø)              347 920  

40,6 mm                    Na 20 srebrnych jed nouncjówek „Australian Kookaburra” w oryginalnych kapsułach                  20 (45,4 mm Ø)              346 441  

40,6 mm                    Na 20 srebrnych jednounc jówek „Australian Kangaroo” w kapsułach                                         20 (47,5 mm Ø)               355 190 

41 mm                       Na 20 srebrnych jednouncjówek „American Eagle” w kapsułach                                                 20 (47,5 mm Ø)               348 033 

40,6 mm                    Na 12 srebrnych monet „Lunar III” w kapsułach                                                                          12 (45 mm Ø)                 364 640 

38,61 mm                  Na 11 srebrnych monet 2 oz „Bestie Królowej”                                                                           10 (45 mm Ø)                 364 641 

Wysokiej jakości kasety na monety doskonale nadają 
się do kolekcjonowania poszukiwanych srebrnych  
jednouncjówek American Eagle, Maple Leaf, Wiener  
Philharmoniker, Kookaburra, Koala, Kangaroo,  
Somalia Elefant, Britannia lub Panda (wykonanie  
1 uncja i 30 g) w (oryginalnych) kapsułach.

za kasetę 

 

€ 44,95
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NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Kasety na monety VOLTERRA do Lunar III i Bestii Królowej

Kaseta na monety VOLTERRA na 60 srebrnych monet o Ø 40–41 mm
Ta wysokiej jakości kaseta na monety w kolorze mahoniu służy na przykład 
do przechowywania do 60 srebrnych monet (40-41 mm Ø) w kapsułach. 3 
wkładki z niebieską, weluropodobną powierzchnią i 20 okrągłymi otworami 
(47 mm Ø) na monety w kapsułach. Pokrywa wyściełana satyną. Szczególną 
stabilność zapewniają panele o drewnianej konstrukcji i pozłacane zawiasy. 
Nierzucające się w oczy magnetyczne zamknięcie. Wymiary zewnętrzne:  
330 x 55 x 270 mm. 
Nr.kat. 318 214                                                                 € 79,95

Nr.kat. 364 640

Opis produktu 
znajduje się na  
poprzedniej  
stronie.                        
 
za kasetę 

€ 44,95

Lunar III: Fakt, że dana seria monet jest emitowana kilka razy jest  
absolutnym wyjątkiem w świecie monet. Jednak seria Lunar z Australii 
stała się takim sukcesem, że mennica w Perth wydała teraz trzecią serię 
ze zwierzętami z chińskiego kalendarza księżycowego. Serię Lunar III 
zapoczątkowała w 2020 roku mysz. „Lunare” z Australii są bite w  
złocie, srebrze i platynie i stały się poszukiwanymi przedmiotami  
kolekcjonerskimi ze względu na ich ściśle limitowaną edycję.

Queen’s Beasts (Bestie Królowej):  Kto by pomyślał, że właśnie seria 
monet z brytyjskimi zwierzętami heraldycznymi odniesie sukces?  
Bestie Królowej z Mennicy Królewskiej szturmem zdobyły świat  
kruszców - w latach 2016 –2021 wypuszczono w sumie jedenaście  
monet, których tematyka dotyczy wybranych domów szlacheckich.  
Tymczasem kolekcjonerzy i inwestorzy na całym świecie są w  
królewskiej gorączce, badając brytyjską genealogię na wspaniale  
zaprojektowane monety ze złota, srebra i platyny.

Nr.kat. 364 641
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Pudełko MB na 9 sztabek złota 
w opakowaniu blistrowym
Pudełko MB służy do przechowywania 9 wytłoczonych sztabek 
złota w opakowaniu blistrowym. Z szufladą w kolorze dymu  
i aksamitną, czarną wkładką.  Mogą być układane w stosy i  
łączone w dowolny sposób z innymi pudełkami MB. Nadaje  
się do większości bankowych skrytek depozytowych. Wymiar 
zewnętrzny: 236 x 20 x 303 mm. 

Nr.kat. 362 883                                                                            € 22,95

NOWOŚĆ

Dlatego właśnie warto zbierać złote monety! 
Waluty, władcy i narody przychodziły i odchodziły, ale złoto pozostało – jako wieczna waluta 
żółty metal zyskał sławę i inspiruje nie tylko kolekcjonerów na całym świecie, ale także  
inwestorów szukających „bezpiecznej przystani”. Najpóźniej od wybuchu globalnego kryzysu 
finansowego złoto święci triumfy także w Niemczech i staje się coraz bardziej popularne wśród 
oszczędzających. 
Narodziny nowoczesnego inwestowania w metale szlachetne datuje się na rok 1967. W tym czasie Republika Południowej 
Afryki odważyła się na eksperyment o niepewnym wyniku i wprowadziła do obiegu złotą monetę bez nominału - i Krugerrand 
stał się światowym sukcesem. W międzyczasie, springbok jest symbolem par excellence dla inwestycji w metale szlachetne. A 
wiele krajów, takich jak Kanada (Liść Klonu), USA (Amerykański Orzeł) czy Austria (Wiedeńscy Filharmonicy), niewiele 
ustępuje Krugerrandowi. Wszystkie należą do tak zwanych „monet bulionowych”, które są bite specjalnie dla inwestorów, ale 
mają status oficjalnej waluty. Ta cecha daje dodatkowe zaufanie. Obok monet bulionowych dużą popularnością cieszą się  
jednak także złote monety kolekcjonerskie – a teraz są tu w czołówce również Niemcy, gdzie do 2001 roku złote monety były 
numizmatycznym tabu. Ze wspaniałymi motywami i gramaturą monet w każdej kategorii cenowej mennica niemiecka  
zachwyca zarówno inwestorów, jak i kolekcjonerów. Bez względu na to, czy złota moneta trafi do kolekcji, czy do depozytu 
metali szlachetnych, wysokiej jakości akcesoria są niezbędne do długotrwałego zachowania wartości. To dlatego, że zarówno 
monety bulionowe, jak i historyczne przedmioty kolekcjonerskie powinny być nieskazitelne, aby osiągnąć najlepszą cenę  
na aukcji lub przy zakupie. Dlatego też zaleca się bezpieczne przechowywanie i konserwację zarówno współczesnego  
Krugerranda, jak i złota cesarskiego, tak aby złoto mogło nadal spełniać swoją funkcję ochrony waluty w przyszłych latach i 
przez następne pokolenia. Pasujące akcesoria do popularnych złotych monet znajdą Państwo na następnych stronach.

Pudełka LOGIK do przechowywania sztabek złota w opakowaniu  
blistrowym/Coincards Czarne pudełka mieszczące do 40 sztabek złota  

w opakowaniu blistrowym lub coincards (85 x  
54 mm). Sortowanie kolekcji do stałych przegró-
dek. Wgłębienie na palec w pokrywie ułatwia  
otwieranie pudełka.Formacie  

pionowym 
Wymiar  zewnętrzny: 
300 x 65 x 95 mm 

Nr.kat. 365 162

Formacie poziomym 
Wymiar  zewnętrzny: 300 x 100 x 60 mm 

Nr.kat. 365 163

skrzynka  
pro       € 19,95

Solidność zapewnia 
trwałą ochronę.  
Nowoczesne  
wzornictwo.

Oba pudełka mają pokrywę  
(nie pokazano tutaj, patrz strona 91).

NOWOŚĆ
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Etui NOBILE na 1 sztabkę złota w opakowaniu blistrowym
To elegenckie etui o wyglądzie skóry służy do umieszczenia wytłoczonej sztabki złota w opakowaniu blistrowym. Solidna 

obudowa metalowa pokryta czarną, drobnoziarnistą, wyściełaną imitacją skóry. Wkładka z czarną, weluropodobną  

powierzchnią i prostokątnym otworem (86 x 54 mm). Pokrywa wyściełana białą satyną. Wraz z białą, satynową kopertą 

na certyfikat.

Etui VOLTERRA na  
1 sztabkę złota w  
opakowaniu blistrowym
To elegenckie etui służy do przechowywania  

wytłoczonej sztabki złota w opakowaniu blistrowym. 

Pokrywa wyściełana czarną satyną, podstawa z  

prostokątną wnęką (86 x 54 mm) i weluropodobną 

powierzchnią. Wraz z białą, satynową kopertą na  

certyfikat. Wymiar  zewnętrzny: 120 x 34 x 90 mm.

Blistrowe  
opakowanie  
w formacie  
pionowym 
Wymiar  zewnętrzny: 
88 x 35 x 118 mm 
 
Nr.kat. 361 400

każde etui  € 9,95

Blistrowe  
opakowanie  
w formacie  
poziomym 
Wymiar  zewnętrzny: 
118 x 35 x 88 mm 
 
Nr.kat. 361 401

Flader koloru  
mahoniowego 
Nr.kat. 362 498

Czarnego  
koloru 
Nr.kat. 362 497

każde etui  

€ 22,95

Kaseta VOLTERRA na  
8 sztabek złota w  
opakowaniu blistrowym
Ta elegencka kaseta służy do przechowywania 8 wytłoczonych 

sztabek złota w opakowaniu blistrowym. Wyściełana pokrywa 

i 1 weluropodobna wkładka w kolorze czarnym. Flader koloru 

mahoniowego. Wymiar zewnętrzny: 305 x 30 x 245 mm. 

Nr.kat. 362 499                                                                            € 44,95

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Kaseta na monety  
VOLTERRA  
„Maple Leaf Gold” 
Na 30 złotych monet Liść Klonu (1 uncja) w kapsułach. 
Z 30 okrągłymi otworami (Ø 35 mm).   

Nr.kat. 365 159                           € 44,95

Kaseta na monety  
VOLTERRA  
„Krugerrand Gold” 
Na 30 złotych monet Krugerrand (1 uncja) w        
kapsułach. Z 30 okrągłymi otworami (Ø 39 mm).  

Nr.kat. 363 743                           € 44,95 

Wysokiej jakości czarne kasety do przechowywania ulubionych złotych monet w kapsułach. Wkładka z czarną,  
weluropodobną powierzchnią i 30 okrągłymi otworami. Szlachetna, złota poszewka i poduszka z nadrukowanym  
motywem monet. Pokrywa wyściełana czarną satyną. Bezpieczne i nierzucające się w oczy zamknięcie na magnes.  
Wymiary zewnętrzne: 305 x 30 x 245 mm. Kapsuły nie są w zestawie. 

Kaseta na monety VOLTERRA na złote monety

Stylowy nadruk na wieku

Stylowy nadruk na wieku

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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ROUTE 48  
na 48 monet 
8 obwolut, każda na 6 monet  
o średnicy do 33 mm. Wymiar 
zewnętrzny: 150 x 105 mm. 

Nr.kat. 314 775  

  € 8,95

Kieszonkowe albumy na monety ROUTE
Poręczny format kieszonkowych albumów gwarantuje łatwość przenoszenia go w kieszeni bądź aktówce, więc doskonale 
nadaje się w drogę lub na giełdę. W komplecie oprawione na stałe przeźroczyste obwoluty z kieszonkami z twardego  
(bez zmiękczaczy) PCV (poza nr. kat. 325 026). Watowana, granatowa oprawa ze srebrnym tłoczeniem na okładce.

ROUTE 96  
na 96 monet 
8 obwolut, każda na 12 monet  
o średnicy do 33 mm. Wymiar  
zewnętrzny: 155 x 205 mm. 
 

Nr.kat. 335 392              € 11,95

Album kieszonkowy COINS
Do przechowywania maksymalnie 48 monet z całego świata. Album posiada 
8 oprawionych na stałe obwolut z przeźroczystymi okienkami wsadowymi 
(bez  zmiękczaczy), każda na 6 monet o średnicy do 33 mm.  Stylowe wzor-
nictwo zapewnia atrakcyjny wygląd.  Wymiar zewnętrzny: 115 x 150 mm.  

Nr.kat. 344 961 

€ 11,95
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Kieszonkowy album na 48 Pressed Pennies

Kieszonkowy album na 96 Pressed Pennies

Ten kieszonkowy album mieści 48 Pressed Pennies. Album zawiera 8 koszulek na monety 
w twardej oprawie z wkładkami z twardego PCV bez plastyfikatora na każdorazowo  
6 monet o średnicy do 33 mm. Kolorowa laminowana okładka. Wymiary zewnętrzne  
105 x 150 mm. 

Nr.kat. 342 625 

€ 15,95

Ten kieszonkowy album mieści 96 Pressed Pennies. Album zawiera 8 koszulek 
na monety w twardej oprawie z wkładkami z twardego PCV bez plastyfikatora 
na każdorazowo do 12 monet do 33 mm średnicy. Wyściełana okładka  
w kolorze czarnym, tłoczenie w kolorze miedzi. Wymiary zewnętrzne:  
205 x 155 x 20 mm. 

Nr.kat. 355 642       € 19,95

Pressed Pennies
Na wystawie światowej w Chicago 1892/93 po raz pierwszy przedstawiono maszynę, która 

mogła toczyć monety w kształcie elipsy. Owe wydłużone monety szybko zaczęto nazywać 

„Elongated Coins” lub „Pressed Pennies”, w Niemczech także „monetami pamiątkowymi”. 

Obecnie przy wielu atrakcjach turystycznych na całym świecie można znaleźć takie automaty, 

w których można sobie samemu na pamiątkę wybić monetę. Kolor wrzuconych monet staje 

się kolorem monety pamiątkowej.  

Nasze kieszonkowe albumy na Pressed Pennies są idealnymi towarzyszami podróży. W ten 

sposób z biegiem lat powstaje uroczy „pamiętnik z podróży” składający się z pamiątkowych 

monet. 

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com
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✗

85 mm

33/8„263 mm
101/4

195 mm
75/8

„

„

128 mm 5„

Albumy na banknoty

Nr.kat. 319 560Nr.kat. 322 789 Nr.kat. 336 139Nr.kat. 318 444

€ 58,54 
€ 49,95

Na   

oficjalne  

doku- 

menty

Czarne przekładki   
Nr.kat. 336 139    € 3,95

Do uzupełniania: obwoluty VARIO 
Wysoko przeźroczyste obwoluty w formacie VARIO (216 x 280 mm). Na oficjalne dokumenty: wszystkie obwoluty zostały 
wykonane z poliestru (bezkwasowego i bez zmiękczaczy), który poza doskonałą  prezentacją zapewnia także najwyższy  
poziom ochrony eksponatów. Ceny za opakowanie (5 sztuk). 

Karty przeźroczyste 

Nr.kat. 318 444     € 5,95 
Nr.kat. 322 789     € 5,95 
Nr.kat. 319 560     € 5,95 

Kompletny system VARIO został przedstawiony w dziale systemów  
albumowych katalogu akcesoriów filatelistycznych.

Klaser VARIO F    Wymiar zewnętrzny: 255 x 320 mm. 
(bez kart)                       W komplecie pasujący futerał.

Czerwony               Nr.kat. 303 338 
Niebieski                Nr.kat. 316 322 
Zielony                   Nr.kat. 308 017 
Brązowy                 Nr.kat. 325 853 
Czarny                   Nr.kat. 327 499

€ 37,95

Czerwony               Nr.kat. 327 926 
Niebieski                Nr.kat. 336 056 
Czarny                   Nr.kat. 336 106

Album na banknoty z klaserem VARIO F
Widoczna przednia i odwrotna strona banknotów. 10 przeźroczystych kart VARIO (zob. poniżej) na  banknoty, maksymalny 
format 190 x 80 mm. Dostępne inne rozmiary uzupełniające. Pojemność: do 50 koszulek na monety VARIO. 11 przekładek 
 VARIO z czarnej  folii (zob. poniżej). Klaser VARIO z wytrzymałym zamkiem 4-ringowym. Fakturowana oprawa. W komplecie 
pasujący futerał.Wymiar zewnętrzny: 255 x 325 x 60 mm.
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✗

Albumy na banknoty

€ 32,95

Białe przekładki 
(10 szt.) 
Nr.kat. 336 293 
Cena za paczkę € 4,95

•NUMIS 1C 
Nr.kat. 304 653  
na zestawy monet 

•NUMIS 2C 
Nr.kat. 338 575 
do dużych banknotów

Czarne przekładki 
(10 szt.) 
Nr.kat. 357 701 
Cena za paczkę € 4,95

•NUMIS 3C  
na banknoty 
Nr.kat. 316 522

Karty NUMIS 
Wymiar: 193 x 217 mm. Zestaw NUMIS 1C–3C 
zawiera: 10 kart bez białych przekładek. 

Cena za paczkę (10 kart) € 7,95

Album na banknoty 
NUMIS

Kompletny album Classic-Design z pasują-
cym  futerałem.  Klaser o książkowej oprawie 
wykonanej ze skóry ekologicznej.  Posiada  
zamek 4-píeršcíeníowy, 10 przeźroczystych 
kart  NUMIS 2C oraz 10 przeźroczystych 
kart NUMIS 3C (zob.  poniżej). Kolor:  
niebieski. Wymiar  zewnętrzny: 235 x 240 x 
60 mm. 
Nr.kat. 317 859                                                       

€ 43,85                             € 39,95
Albumy i obwoluty na banknoty są także dostępne w  formacie OPTIMA, patrz dział z systemem OPTIMA.

Zielony                   Nr.kat. 333 443 
Czerwony               Nr.kat. 336 281 
Niebieski                Nr.kat. 328 848 
Czarny                   Nr.kat. 360 983

VARIO Classic – okładka pierścieniowa

VARIO Classic –  
okładka pierścieniowa 
Oprawa książkowa ze skóry ekologicznej. Pojemność:  
do 60 obwolut VARIO (zależnie od grubości  
wkładów), solidny zamek 4-pierścieniowy typu D.  
Kolory: zielony, czerwony oraz  niebieski. Z dopasowa-
nym futerałem. Wymiar zewnętrzny: 257 x 316 x 63 mm.
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Album BILLS na 300 banknotów
Wysokiej jakości album ze 100 na stałe oprawionymi obwolutami na 300 
banknotów. Wyjątkowa ochrona dzięki obwolutom wykonanym w 100% 
bezkwasowo i bez zmiękczaczy. Wewnętrzny format obwolut: 168 x 90 
mm. Kolorowy nadruk z  motywami banknotów z całego świata zapewnia 
wizualną atrakcyjność. Praktyczny i odporny dzięki trudnościeralnej opra-
wie. Wymiar zewnętrzny: 245 x 300 x 60 mm. 
Nr.kat. 309 759                                                                                                   € 39,95

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

Wysokiej jakości albumy posiadają 100 kart oprawionych na stałe mieszczących 300 banknotów.  Wyjątkowa ochrona 
dzięki obwolutom wykonanym w 100% bezkwasowo i bez zmiękczaczy. Wewnętrzny format obwolut: 184 x 97 mm.  
Kolorowy nadruk z  motywami banknotów z całego świata zapewnia wizualną atrakcyjność. Praktyczny  
i odporny dzięki trudnościeralnej oprawie. Wymiar zewnętrzny: 245 x 330 x 50 mm. Dostępne w dwóch  
wariantach. 
Nr.kat. 345 089 € 44,95

Album na 300 banknotów

Na   

oficjalne  

doku- 

menty

Na   

oficjalne  

doku- 

menty
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123 mm

204 mm

86 mm

170 mm
75 mm

158 m

Albumy na banknoty, obwoluty na banknoty

BASIC 204 
Na banknoty do wielkości 
204 x 123 mm. Wymiar  
zewnętrzny: 212 x 131 mm. 
Nr.kat. 341 222

€ 11,95
Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

Kieszonkowe albumy ROUTE Banknotes – 
doskonałe w drogę 

Poręczne albumy kieszonkowe z 20 przeźroczystymi kartami oprawionymi na stałe, dzięki czemu łatwo można oglądać awers i 
rewers banknotów. Poręczny format gwarantuje łatwość przenoszenia go w kieszeni bądź aktówce, więc doskonale nadaje się w 
drogę lub na giełdę. Watowana oprawa. Złote tłoczenie na okładce. Kolor: ciemnoniebieski. 

Na banknoty do 210 x 125 mm 
Wymiar zewnętrzny: 230 x 20 x 155 mm. 
Nr.kat. 347 372 € 9,95

Na banknoty do 182 x 92 mm  
Wymiar zewnętrzny: 205 x 25 x 120 mm. 
Nr.kat. 313 845 € 8,95

Karty ochronne na  
banknoty BASIC 
Do przechowywania Państwa banknotów do 
 wielkości 204 x 123 mm (szer./wys.). Karty są 
zgrzane z trzech stron (dół, lewa, prawa) i otwarte  
z góry, dzięki czemu wkładanie i wyjmowanie 
 banknotów odbywa się bez  problemów. Nie 
 dochodzi do złamania   banknotów podczas pracy. 
 Całkowicie  przeźroczysta karta gwarantuje 
 obustronne  oglądanie banknotów. Materiał: twarde 
PVC. Opakowanie zawiera 50 szt. Dostępne  
4 formaty.

BASIC 158 
Na banknoty do wielkości  
158 x 75 mm. Wymiar 
zewnętrzny: 166 x 81 mm. 
Nr.kat. 344 903  
€ 9,95 

BASIC 140 
Na banknoty „Euro-Souvenir“ 
 do 140 x 80 mm. Wymiar 
zewnętrzny: 146 x 84 mm.. 
Nr.kat. 359 380  
€ 9,95 

BASIC 170 
Na banknoty do wielkości 
170 x 86 mm. Wymiar  
zewnętrzny: 176 x 90 mm. 
Nr.kat. 341 221  

€ 11,95 

50-
pak.
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Album na 420 banknotów „Euro Souvenir”

Banknotów „Euro Souvenir”
W 2015 r. wprowadzono koncepcję banknotu „Euro Souvenir”. 

Banknoty „Euro Souvenir” są dostępne w bankomatach, 

w kasie lub w sklepach z pamiątkami w wielu  

muzeach, parkach rozrywki czy atrakcjach 

turystycznych. Obecnie są one oferowane  

w wielu krajach i są poszukiwane przez  

kolekcjonerów. Pamiątkowe banknoty „Euro  

Souvenir” są produkowane w drukarniach, w których 

drukuje się również prawdziwe banknoty euro. Posiadają 

one pewne zabezpieczenia typowe dla banknotów i są  

drukowane na papierze zabezpieczającym. Każdy banknot  

zawiera następujące cechy zabezpieczające: Znaki wodne,  

metalowe paski w papierze, odczuwalny relief, hologram,  

mikrodruk, przezroczysty rejestr, farba fluorescencyjna i niewidzialna, litery seryjne i numer kontrolny. Ze względu 

na dobór użytych cech (w szczególności kolor liliowy) nie można ich pomylić ze środkami płatniczymi. Oferujemy 

szeroką gamę akcesoriów do przechowywania banknotów „Euro Souvenir”. 

Album na banknoty z 70 stabilnymi, przezroczystymi koszulkami w twardej oprawie, które pomieszczą do  

420 banknotów „Euro Souvenir” (przy obustronnym użyciu). Tuleje wykonane z tworzywa sztucznego niezawierającego 

plastyfikatorów zapewniają pewny chwyt i ochronę przed zanieczyszczeniami. Kolorowa laminowana okładka z różnymi 

motywami pierwszych banknotów „Euro Souvenir”. Wymiary zewnętrzne: 180 x 255 x 55 mm. 

Nr.kat. 349 260 € 34,95

Na   

oficjalne  

doku- 

menty

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com
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Banknot dostępny osobno

Wyłącznie w LEUCHTTURM: 
Oficjalny album na 200 banknotów „Euro Souvenir” 

Kieszonkowy album ROUTE na 
40 banknotów „Euro Souvenir”

Obwoluty BASIC 140 na  
banknoty „Euro Souvenir”

Album na 200 banknotów „Euro Souvenir“ posiada 50 oprawionych na stałe kart, każda na 4 banknoty. Przezroczyste 
 kieszenie są na stałe połączone z kartami. Obok każdej kieszeni nadrukowano linie do opisu. Kolorowa i laminowana 
okładka. W komplecie jeden banknot „Euro Souvenir“ w limitowanym nakładzie. Wymiar zewnętrzny: 230 x 220 x 
50 mm. 

Nr.kat. 358 046                                                                € 29,95

Ochronne obwoluty na banknoty „Euro Souvenir” i wszystkie 
inne banknoty w formacie do 140 x 80 (szer. x wys.). Są zgrzane 
z trzech stron (dół i oba krótkie boki). Umożliwiają obustronne 
oglądanie banknotów. Materiał: twarde i przezroczyste PVC 
– całkowicie bezkwasowy i bez zmiękczaczy. Wymiar ze-
wnętrzny: 146 x 84 mm. 50-pak. 

Nr. kat. 359 380                                                        50-pak  € 9,95

Kieszonkowy album z 20 oprawionymi na stałe przezroczy-
stymi obwolutami mieści 40 banknotów „Euro Souvenir” 
(przy obustronnym wykorzystaniu stron). Wykonane z twor-
zywa bez zmiękczaczy chronią kolekcję przed zanieczyszcze-
niami. Poręczny format, doskonały w drogę. Watowana grana-
towa okładka ze srebrnym tłoczeniem. Wymiar zewnętrzny: 
150 x 95 x 20 mm. 
Nr. kat. 349 259                                                               € 7,95

Oficjalny album
W 

komplecie

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

Na   

oficjalne  

doku- 

menty

Na   

oficjalne  

doku- 

menty

Na   

oficjalne  

doku- 

menty
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A4

Album na dokumenty w formacie A4 
Wysokiej jakości album na dokumenty do przechowywania np. 
arkusików znaczków, akcji i historycznych papierów warto-
ściowych, świadectw,  aktów oraz innych wkładów w  
formacie A4. W komplecie ze stabilnymi, oprawionymi na stałe 
i przezroczystymi obwolutami, do stylowego  przechowywania 
i prezentacji Państwa  dokumentów. Wymiar obwoluty:  
300 x 212 mm. Wysokiej jakości wykonanie z obszyciami na 
brzegach oraz stylowym, skóropodobnym wykończeniem.  
Kolor: czarny. Z 50 koszulkami. Na maks. 100 dokumentów 
(dwustronne użycie). Prosty grzbiet. Wymiar zewnętrzny:  
255 x 330 x 55 mm. 
 

Nr. kat. 363 224                                         € 34,95

NOWOŚĆ

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

np. na akcjeDoku- 

menten- 

echt



Systemy albumowe 
na monety + banknoty 

Systemy albumów LEUCHTTURM doskonale nadają się do przechowywania  monet, banknotów, 

historycznych papierów wartościowych oraz wielu innych.  Nasze albumy to nie tylko konieczna 

ochrona, ale także reprezentacyjny sposób na  przechowywanie Państwa kolekcji. Wszystkie produkty 

są idealnie dostosowane do właściwego  zabezpieczenia Państwa eksponatów.  

LEUCHTTURM oferuje Państwu szeroki wybór albumów wg rozmiaru, wzornictwa i wykonania. 

Równolegle każdy system to także szeroka gama akcesoriów  uzupełniających, np. kart i obwolut.  

Posortowane od najmniejszego oto systemy albumowe do Państwa dyspozycji: NUMIS, OPTIMA, 

VARIO, GRANDE, FOLIO und KANZLEI. 
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€ 22,95
Czerwony               Nr.kat. 310 704 
Zielony                   Nr.kat. 300 115 
Niebieski                Nr.kat. 337 964

€ 27,95
Czerwony               Nr.kat. 338 789 
Zielony                   Nr.kat. 338 788 
Niebieski                Nr.kat. 338 787

Album na monety z futerałem Album na monety bez futerałuWymiar zewnętrzny:  
220 x 240 x 60 mm

Czerwony               Nr.kat. 327 836 
Zielony                   Nr.kat. 301 280 
Niebieski                Nr.kat. 313 617

Czerwony               Nr.kat. 312 262 
Zielony                   Nr.kat. 330 847 
Niebieski                Nr.kat. 317 360

Album na monety NUMIS Classic
Album na zestawy w Classic-Design, w komplecie 5 obwolut NUMIS oraz 5 białych przekładek. Album  posiada  
książkową oprawę ze skóry ekologicznej oraz zamek 4-ringowy. Kolory: niebieski,  czerwony oraz zielony. Możliwość 
uzupełnienia aż do 15 obwolut NUMIS. W komplecie z pasującym futerałem. Wymiar zewnętrzny: 235 x 240 x 60 mm. 

€ 34,95

Okładka (bez kart)  
Załączony futerał. Ten album 
można wyposażyć wedle  
„życzenia” w  koszulki i karty 
NUMIS . Objętość do 15 kart 
na monety NUMIS. 

€ 27,95

Album na monety wykonany z tworzywa sztucznego, z  
zamkiem 4-ringowym, w komplecie z obwolutami,  każdej po 
1 szt. NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX, 5 białymi przekładkami 
oraz zadrukowaną białą przekładką jako stroną tytułową. 
Srebrne tłoczenie na grzbiecie i okładce.  Dostępne kolory: 
czerwony,  zielony i niebieski. Wymiar zewnętrzny: 215 x 
230 x 48 mm.

Album na monety NUMIS
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Na   

oficjalne  

doku- 

menty

•NUMIS 66   
Nr.kat. 321 507 
do 66 mm Ø

•NUMIS 1C 
Nr.kat. 304 653 
na zestawy             
monet do              
165 x 219 mm

•NUMIS 3C 
Nr.kat. 316 522 
na banknoty do 
165 x 70 mm

•NUMIS 55 
Nr.kat. 330 456 
do 55 mm Ø

•NUMIS 44 
Nr.kat. 315 584 
do 44 mm Ø

•NUMIS 34 
Nr.kat. 338 571 
do 34 mm Ø

•NUMIS MIX 
Nr.kat. 323 010 
do ró˝nych Ø

•NUMIS EURO 
Nr.kat. 338 425 
na 3 komplety  
monet Euro  
z miejscem  
na nalepki  
informacyjne

•NUMIS K50 
Nr.kat. 310 444 
na monet w      
holderach  
(5 szt.) 
 
€ 6,50

•NUMIS SORT     Nr.kat. 338 347 
Zestaw obwolut NUMIS 
Po jednej sztuce NUMIS 44, 34, 25,  
17, MIX za opakowanie € 8,50

•NUMIS 25 
Nr.kat. 323 463 
do 25 mm Ø

•NUMIS 17 
Nr.kat. 301 127 
do 17 mm Ø

•NUMIS 2C 
Nr.kat. 338 575 
na banknoty           
i karty pocztowe 
do 165 x 107 mm

Karty NUMIS
NUMIS 17–66 
Wysoko przeźroczyste obwoluty na 
monety z  kieszeniami wykonanymi z 
materiału bezkwasowego oraz  
bez zmiękczaczy, do bezpiecznego prze-
chowywania monet. Wymiar 
 obwoluty: 193 x 217 mm. Białe  
kartonowe  przekładki.  Opakowanie  
zawiera 5 sztuk. 
 Cena za paczkę € 8,50

NUMIS 1C–3C 
Na oficjalne dokumenty: wykonane 
z poliestru. Wymiar  obwoluty: 187 x 
224 mm. Bez białych kartonowych 
przekładek. 10 sztuk w opakowaniu. 
 
Cena za paczkę € 7,95

Białe i czarne przekładki  
W formacie NUMIS. 10 sztuk w opakowaniu. 
Białe – Nr.kat. 336 293 
Cena za paczkę 
€ 4,95 
Czarne 
Nr.kat. 357 701 
Cena za paczkę 

€ 4,95



34 System NUMIS

Segregator ringowy NUMIS, Metallic Edition 
Genialny połysł: Klasyczny segregator ringowy NUMIS w Metallic Edition do przechowywania np. monet i banknotów. 
Nadaje się do wszystkich koszulek NUMIS. Pojemność: do 15 koszulek na monety NUMIS. Segregator jest pusty.  
Mechanizm ringowy 4-D. Oprawa ze sztucznej skóry w modnych kolorach metallic. Razem z pasującą kasetą ochronną.  
Wymiar zewnętrzny: 235 x 230 x 55 mm.

Cena za szt. 

€ 27,95
Złoty                       Nr.kat. 361 110 
Srebrny                   Nr.kat. 361 111 
Brązowy                 Nr.kat. 361 112

Segregator ringowy NUMIS, Metallic Edition

Z  

futerałem

Uwaga: Nasze nowe segregatory ringowe w Metallic Edition  
dostępne są również w formatach OPTIMA i GRANDE. Więcej  
informacji na www.leuchtturm.com lub u lokalnego sprzedawcy.

NOWOŚĆ
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Z  

futerałem

Praw- 
dziwa 
skóra

Czarny                   Nr.kat. 320 592 
Ciemnobrązowy     Nr.kat. 311 809

Album na monety  
NUMIS World Collection 
Album do bezpiecznego przechowywania 143 monet  
z całego świata. Zawartość: 5 różnych kart NUMIS  
(1x NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX). Zróżnicowany  
podział kart  gwarantuje elastyczność w doborze 
 właściwego miejsca dla monet o różnym  pochodzeniu – 
wyłącznie  według Państwa uznania! Wykonany ze  
stylowego tworzywa skóropodobnego. Album  posiada 
ciekawe  tłoczenia na okładce oraz  grzbiecie. Stabilność 
zapewnia solidny zamek 4-ringowy. Wymiar  
zewnętrzny: 230 x 220 x 50 mm. 
 
 
 

Nr.kat. 324 055 € 29,95

Stylowy klaser ze skóry do przecho-
wywania monet, banknotów, kart 
pocztowych itp.  
 
Klaser bez zawartości. Pojemność:  
do 15 obwolut na monety NUMIS. 
Solidny zamek 4-ringowy. 
 
W komplecie z pasującym  futerałem. 
Wymiar zewnętrzny: 235 x 240 x  
60 mm. 
 

€ 59,95

Klaser ze skóry  
NUMIS Classic
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Album na monety OPTIMA Classic
Na Państwa bezcenną kolekcję monet.  Wyjątkowo pięknie monety prezentują się w oprawie z  tworzywa skóropodobnego 
w kolorach czarny, czerwony, niebieskim oraz zielonym. Solidny zamek 4-ringowy typu D. Wymiar  zewnętrzny: 245 x 
270 mm. Z 10 kartami OPTIMA: 2 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 4 x OPTIMA 34 + 2 strony tytułowe. Na maksymalnie  
15 kart do monet OPTIMA. Wymiar  zewnętrzny: 250 x 280 x 65 mm.

Czerwony               Nr.kat. 331 276 
Zielony                   Nr.kat. 320 397 
Niebieski                Nr.kat. 321 845 
Czarny                   Nr.kat. 313 506

Album na monety w komplecie z futerałem

€ 44,95

W  

komplecie  

10  

obwolut

Czerwony               Nr.kat. 318 816 
Zielony                   Nr.kat. 330 141 
Niebieski                Nr.kat. 313 389 
Czarny                   Nr.kat. 324 423

Zestaw OPTIMA Classic   (Okładka pierścieniowa z futerałem)

€ 29,95
Czerwony               Nr.kat. 308 665 
Zielony                   Nr.kat. 318 866 
Niebieski                Nr.kat. 329 363

Futerał OPTIMA-Classic.  Wymiar: 250 x 280 x 65 mm

Czerwony               Nr.kat. 326 586 
Zielony                   Nr.kat. 335 950 
Niebieski                Nr.kat. 329 644 
Czarny                   Nr.kat. 307 682

€ 13,95

Okładka  
OPTIMA Classic
Oprawa książkowa ze skóry ekologicznej, 
pojemność: do 60 obwolut OPTIMA  
(zależnie od grubości wkładów), solidny 
mechanizm 4-pierścieniowy typu D.  
Kolory: czerwony, zielony, niebieski i 
czarny. Wymiar: 245 x 270 x 55 mm. 

€ 24,95
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245 mm

180 mm

77 mm

120 mm

System OPTIMA

Na   

oficjalne  

doku- 

menty

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

OPTIMA 1C 
Nr.kat. 319 037 
Do zestawów  monet

OPTIMA 3C 
Nr.kat. 317 839 
Do banknotów

OPTIMA 2C 
Nr.kat. 309 942 
Do dużych  banknotów

Obwoluty OPTIMA na banknoty 
Na oficjalne dokumenty: 100% bezkwasowe  
i bez zmiękczaczy. Format: 202 x 252 mm.  
Cena za opakowanie (10 sztuk)                                € 7,95

OPTIMA 20–65 

Wysoko przeźroczyste obwoluty do monet w formacie  OPTIMA (202 x 252 mm), bezkwasowe i bez  zmiękczaczy, 
do bezpiecznego przechowywania oraz prezentacji monet. W 8 wariantach podziału, o  pojemności od 6 do 54 monet. 
Do bardziej wyrazistego podziału służą czarne  przekładki OPTIMA.  

Cena za opakowaniu  (5 sztuk) € 8,50

Karty na monety OPTIMA

OPTIMA 65    
Nr.kat. 316 001 
na 6 monet 

o Ø do 65 mm 

Wewn´trzny wymiar 

kieszeni: 78 x 78 mm

OPTIMA 42 
Nr.kat. 338 032 
na 15 monet o Ø  

do 42 mm  

Wewnętrzny wymiar 

 kieszeni: 48 x 46,5 mm

OPTIMA 27 
Nr.kat. 306 013 
na 35 monet o 

 Ø do 27 mm 

Wewnętrzny wymiar 

 kieszeni: 31,5 x 32,7 mm

OPTIMA 20 
Nr.kat. 315 033 
na 54 monety  

o Ø do 20 mm 

Wewnętrzny wymiar 

 kieszeni: 24 x 25 mm

OPTIMA K50 
Nr.kat. 309 197 
Doskonały wybór dla  

holderów w formacie  

50 x 50 mm. (5 sztuk) 

€ 6,95

OPTIMA ZWL 
Nr.kat. 335 313 
czarne przekładki 

 

(10 sztuk) 

€ 4,95

Zestaw  
obwolut Mix 
OPTIMA SORT 
Nr.kat. 340 973 
Zawartość:  

1 x OPTIMA 42, 27,  

20 oraz 2 x OPTIMA 34.  

€ 8,50

OPTIMA 34 
Nr.kat. 319 236 
na 24 monety o 

 Ø do 34 mm 

Wewnętrzny wymiar 

 kieszeni: 39,5 x 38,5 mm

OPTIMA EURO 
Nr.kat. 308 740 
40 kieszonek na  

5 kompletnych 

zestawów Euro
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245 mm

180 mm

120 mm

77 mm

System OPTIMA

• Nr.kat. 361 475 • Nr.kat. 361 476 • Nr.kat. 361 477

Na   

oficjalne  

doku- 

menty

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

Przezroczyste koszulki plastikowe LEUCHTTURM OPTIMA EASY z różnymi przegródkami, idealne do przecho-
wywania np. banknotów, kart w formacie A6 i dokumentów każdego rodzaju w formacie do 245 x 180 mm (> A5).  
Koszulki pasują do wszystkich segregatorów ringo-
wych  LEUCHTTURM OPTIMA. Kieszonki  
naprawdę zapewniają ochronę przez całkowite przy-
krycie zbiorów. 100% szczelne (nieplastyfikowane, 
bez kwasów). Materiał: PP (polipropylen). Wymiar 
zewnętrzny: 252 x 202 mm. 50-pak. 
 
 
Cena za opakowanie 
(50 sztuk) tylko  € 16,95

Koszulki kolekcjonerskie OPTIMA EASY po specjalnej cenie!

50-
pak.

Dokumenty w A5 
1 kieszonka

Dokumenty w A6 
2 kieszonki

Do banknotów 
3 kieszonki

Oprócz sprawdzonych segregatorów ringowych Classic OPTIMA oferujemy 
Państwu teraz Segregatory ringowe OPTIMA EASY - cenowo atrakcyjną alterna-
tywę. Nadają się  do wszystkich koszulek OPTIMA (za wyjątkiem OPTIMA XL). 
Pojemność: do 50 koszulek OPTIMA lub 12 koszulek do monet OPTIMA.  
Segregator jest pusty. Wymiar zewnętrzny: 270 x 220 x 40 mm. 

Nr. kat. 355 226             € 14,95

Dla naszych ekonomicznie myślących kolekcjonerów:  
segregatory ringowe OPTIMA EASY

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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75 mm

Z  

futerałem

Niespo- 

tykana 

pojemność

Czerwony               Nr.kat. 301 654 
Zielony                   Nr.kat. 311 417 
Niebieski                Nr.kat. 322 659 

Zestaw OPTIMA Classic GIGANT     (Klaser i futerał)

€ 39,95

Ciemnobrązowy     Nr.kat. 341 937 
Czarny                   Nr.kat. 341 940

Klaser w komplecie z futerałem

€ 59,95

Praw- 
dziwa 
skóra

Duża pojemność: do 80 obwolut OPTIMA lub 20 ob-
wolut na monety OPTIMA. Książkowa oprawa ze skóry 
ekologicznej. Solidny zamek 4-píeršcíeníowy. Kolory: 
zielony, czerwony oraz niebieski. W komplecie z pasują-
cym  futerałem. Wymiar ewnętrzny: 260 x 282 x 83 mm.

Klaser OPTIMA Classic GIGANT

Klaser Classic OPTIMA  
ze skóry 
Wysokiej jakości klaser ringowy z naturalnej  
skóry (Classic-Design) do przechowywania monet, 
znaczków, banknotów, kart pocz towych oraz wielu  
innych. Pojemność: do 60 obwolut OPTIMA lub  
15 obwolut na monety OPTIMA. Solidny zamek  
4-pierścieniowy typu D.  Dostępne kolory: czarny, 
ciemnobrązowy. W komplecie pasujący futerał (skóra 
ekologiczna). Wymiar zewnętrzny: 255 x 290 x 70 mm. 

Okładka bez kart.

Okładka bez kart.
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Možliwe 

 indywiduale 

 etykietowanie

Pudełko Classic OPTIMA
Wysokiej jakości album o wzornictwie  Classic do bezpiecznego i reprezentacyjnego przechowywania  monet, banknotów, 
znaczków oraz innych wkładów. Zintegrowany i zamykany futerał do ochrony przed kurzem i  zabrudzeniami. Oprawa 
książkowa z  tworzywa skóropodobnego. Zamek 4-pierścieniowy.  Pojemność: do 60 obwolut lub 15 obwolut OPTIMA 
na monety. Kolor: czarny. Wymiar zewnętrzny: 250 x 275 x 55 mm. Album bez obwolut. 

Nr.kat. 310 766 € 37,95

Ze zintegrowanym futerałem

Zamykany na kluczyk

Klaser Classic OPTIMA
Nasz ulubiony album Classic OPTIMA jest teraz dostępny z  okienkiem na 
opis. Indywidualna etykieta pozwala zaprowadzić porządek oraz zapewnia 
przejrzystość Państwa kolekcji. Późniejsza zmiana etykiety możliwa jest  
poprzez prostą wymianę papierowej wkładki. Sama wkładka chroniona jest 
dodatkowo poprzez przeźroczystą folię.  Maksymalna pojemność: 15 obwolut 
OPTIMA. Oprawa imitująca książkę. Solidny zamek 4-pierścieniowy typu 
D. W komplecie  pasujący futerał. Wymiar zewnętrzny: 250x 280 x 65 mm. 
 
 
Nr.kat. 321 054  

€ 32,95
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Czarny                   Nr. kat. 359 515 
Beżowy                  Nr. kat. 359 517 
Pomarańczowy       Nr. kat. 359 518 
Niebieski                Nr. kat. 359 520

€ 29,95

OPTIMA PUR set Okładka pierścieniowa z futerałem

Album OPTIMA PUR 
Dla czystej kolekcjonerskiej pasji: album pierścieniowy  
OPTIMA PUR do przechowywania pocztówek, listów, 
kart z autografami, biletów, monet, znaczków, banknotów 
i innych. Album mieści wszystkie obwoluty  OPTIMA i 
OPTIMA XL. Pojemność: do 60 obwolut OPTIMA lub 
15 obwolut na monety OPTIMA. Zawartość dostępna 
osobno. Solidny zamek pierścieniowy typu 4-D. Oprawa o 
subtelnym wyglądzie płótna posiada przezroczyste tłocze-
nie i prosty grzbiet. Dostępne w czterech nowoczesnych  
kolorach. Z futerałem. Wymiar zewnętrzny: 252 x 282 x  
64 mm.

Struktura płócienna

Bez 
PVC
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✗

System OPTIMA

SUPER 

OFERTA

W  

komplecie  

5  

obwolut

Nowy 

design

Album na monety  
OPTIMA COINS 
Album z graficznym motywem w komplecie z 5 obwolutami 
OPTIMA na monety do przechowywania 152 monet o średnicy od 
20 do 42 mm (1 x OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34).  
Obwoluty wykonane bez zmiękczaczy. Atrakcyjny wygląd dzięki  
kolorowym  motywom monet.  Stabilny zamek 4-ringowy. Pojemność: 
do 15 obwolut na monety OPTIMA. Wymiar zewnętrzny: 240 x  
270 mm. 
Nr.kat. 340 920 € 24,95

Album na monety World Money
Kompletny album w formacie OPTIMA, wykonany ze 
 stylowego ciemnoniebieskiego  tworzywa skóropodob-
nego. Tłoczenia na okładce oraz grzbiecie. Zawartość: 
5 różnych kart OPTIMA na 152 monety (po 1 szt. kart 
OPTIMA 42, 27, 20 oraz 2 x OPTIMA 34). Na  
maksymalnie 15 kart OPTIMA. Wymiar zewnętrzny: 
245 x 270 x 55 mm. Pasujące futerały patrz poprzednie 
strony. 
Album bez futerału  
Nr.kat. 323 813 € 32,95 
Album z futerałem  
Wymiar zewnętrzny: 250 x 280 x 65 mm. 
Nr.kat. 344 959                 zamiast  € 46,90 € 39,95
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Na holdery...Na obwoluty ENCAP...Do dokumentów A4...

Oprawa książkowa ze skóry ekologicznej z mechanizmem 4-pierścieniowym. Pojemność: do 60 obwolut. Poza  
obwolutami GRANDE mieści także klasyczne koszulki w formacie A4 (obwoluty kolekcjonerskie GRANDE EASY  
w formacie A4, Leitz, itp.). 
 
Z tego powodu klasery GRANDE idealnie nadają się do 
przechowywania banknotów, kart Numis, bloczków oraz 
różnych wkładów w formacie A4.  Dostępne kolory: czarny, 
czerwony, zielony i  niebieski. Format zewnętrzny (futerał): 
295 x 335 x 70 mm. W komplecie pasujący futerał.

Klaser GRANDE Classic

Czarny                   Nr.kat. 330 249 
Czerwony               Nr.kat. 300 787 
Zielony                   Nr.kat. 317 159 
Niebieski                Nr.kat. 301 687

Klaser Classic w komplecie z futerałem

€ 34,95

A4
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53 mm

2

2

51 
mm

System GRANDE

€ 6,50
€ 6,95

Na   

oficjalne  

doku- 

menty

* Nie dotyczy M 12 K oraz M 20 K. Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

•6 S       
Nr.kat. 331 156

•7 S       
Nr.kat. 314 011

•8 S       
Nr.kat. 329 179

Nr.kat. 331 602•5 S       
Nr.kat. 312 953

•2 CT    Nr.kat. 337 553 
•2 ST     Nr.kat. 333 959

•3 C      Nr.kat. 308 439 
•3 S      Nr.kat. 305 160

Zakr΄tki, znaczki Zakr΄tki, znaczki Zakr΄tki, znaczki

•3/2 C   
Nr.kat. 316 604

•3/3 C   
Nr.kat. 323 456

•4 C      Nr.kat. 316 329 
•4 S      Nr.kat. 312 682

Przekładki

•4 CT    Nr.kat. 360 753

Do znaczków i  

arkuszy

Karty GRANDE Przeźroczyste (paczka 5 szt.) 
Karty GRANDE Czarne (paczka 5 szt.)

€ 7,95Karty GRANDE Duży holder do monet (paczka 5 szt.) 
Karty GRANDE Holder do monet (paczka 5 szt.)

€ 4,95Czarne przekładki  Nr. kat. 331 602 
foliowe (paczka 5 szt.)

Do dokumentów A4

•1 C      Nr.kat. 321 709 
•1 S      Nr.kat. 333 555

Do banknotów A5

•2 C      Nr.kat. 336 439 
•2 S      Nr.kat. 324 690

Do kart pocztowych Do banknotów

Duży holder do monet 

(67 x 67 mm)

•M 12 K    
Nr.kat. 326 120

Holder do monet 

(50 x 50 mm)

•M 20 K   
Nr.kat. 324 851

Podkładki pod piwoa
Karty do gry  

Trading cards Do banknotów

Coin Cards, karty CombiBar, 

wizytówki, karty telefoniczne

LEUCHTTURM oferuje także obwoluty GRANDE, które doskonale pasują 

do albumów tej samej serii. Dzięki całkowitemu zakryciu eksponatów wysoko 

przezroczyste zgrzewane paski zapewniają im optymalne bezpieczeństwo.  

Na oficjalne dokumenty: w 100% bezkwasowe i bez zmiękczaczy*. W ofercie 

dostępne także czarne przekładki do bardziej wyrazistego podziału. Wymiar 

zewnętrzny: 242 x 312 mm.    

• Przeźroczyste tło     • Czarne tło

Karty GRANDE
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• Nr. kat. 358 072 • Nr. kat. 358 073 • Nr. kat. 358 074 • Nr. kat. 358 075 • Nr. kat. 358 077• Nr. kat. 358 076

Do dokumentów A4 
1 kieszonka

Do dokumentów A5 
2 kieszonki

Do banknotów 
3 kieszonki

Do banknotów 
4 kieszonki

Karty do gry 
Trading cards 
9 kieszonki

Do kart pocztowych 
4 kieszonki

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

Obwoluty GRANDE EASY wykonane z tworzywa sztucznego doskonale nadają się do przechowywania np.  banknotów, 
kart pocztowych, kart kolekcjonerskich i do gier oraz wszelkiego rodzaju dokumentów w popularnych  formatach A4 i A5. 
Obwoluty pasują do wszystkich albumów GRANDE, a także do wszystkich popularnych segregatorów biurowych z  
4-pierścieniowym zamkiem. Kieszonki dają pewną ochronę włożonym eksponatom. Nadają się do przechowywania  
oficjalnych dokumentów (100% bezkwasowe i bez zmiękczaczy).  Materiał: PP (polipropylen). Wymiar zewnętrzny:  
312 x 242 mm. 50-pak. 
Cena za opakowanie (50 sztuk) tylko  € 22,95

Obwoluty kolekcjonerskie GRANDE EASY  
w super cenie!

50-
pak.

Na  

oficjalne 

doku- 

menty
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Individuelle 

Beschriftung 

möglich

90 mm

Czarny                   Nr.kat. 306 703 
Czerwony               Nr.kat. 318 152 
Zielony                   Nr.kat. 337 958 
Niebieski                Nr.kat. 301 901

GRANDE Classic set (Okładka pierścieniowa z futerałem)

€ 44,95

Okładka Classic  
GRANDE GIGANT

Nasze popularne klasery Classic GRANDE  
są  dostępne także z okienkiem do opisu. Dzięki 
 indywidualnemu opisowi wprowadzą Państwo do 
swojej kolekcji porządek i przejrzystość.  
Zmiana opisu jest możliwe poprzez prostą  
wymianę papierowej wkładki. Książkowa oprawa. 
Solidny zamek 4-ringowy typu D. W komplecie 
pasujący futerał. Wymiar zewnętrzny: 295 x 335 x 
70 mm.

Okładka Classic GRANDE GIGANT dzięki grzbietowi o grubości 90 mm zapewnia niespotykaną pojemność. Komfortowo 
mieści, do 80 kart. Wykonana wg najlepszych tradycji introligatorskich. Odpowiednia do kart GRANDE jak również 
 wszystkich standardowych  koszulek segregatorowych w formacie A4 (Leitz, itp.). Pasuje także do banknotów, kart NUMIS 
czy wszelkich dokumentów w formacie A4. Na 80 kart GRANDE, mocny 4-pierścieniowy mechanizm, skóropodobna 
okładka. Kolory: niebieski, zielony, czerwony i czarny. W komplecie pasujący futerał. Wymiary okładki: 302 x 335 x 105 mm. 

Okładka Classic                 
GRANDE SIGNUM

Okładka Classic GRANDE SIGNUM z futerałem
Czarny                   Nr.kat. 338 605 
Czerwony               Nr.kat. 338 604 
Niebieski                Nr.kat. 302 901

€ 37,95

Możliwe 

 indywidualne 

 etykietowanie

A4

System GRANDE
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Album GRANDE PUR 
Dla czystej kolekcjonerskiej pasji w formacie A4: album pierścieniowy GRANDE PUR do przechowywania pocztówek, 
listów, kart z autografami, biletów, monet, znaczków, banknotów i innych. Album mieści wszystkie obwoluty GRANDE 
i GRANDE EASY. Pojemność: do 60 obwolut. Poza wspomnianymi album może służyć również do przechowywania  
klasycznych „koszulek” w formacie A4. Zawartość dostępna 
osobno. Solidny zamek pierścieniowy typu 4-D. Oprawa o 
subtelnym wyglądzie płótna posiada przeźroczyste tłoczenie 
i prosty grzbiet. Dostępne w czterech nowoczesnych  
kolorach.   Z futerałem. Wymiar zewnętrzny: 285 x 335 x  
64 mm.

Czarny                   Nr. kat. 359 527 
Beżowy                  Nr. kat. 359 529 
Pomarańczowy       Nr. kat. 359 530 
Niebieski                Nr. kat. 359 532

GRANDE PUR set Okładka pierścieniowa z futerałem

€ 34,95

Bez 
PVC

Struktura płócienna
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ENCAP: Koszulki na monety w kapsułach

Pasują do 

wszystkich  

klaserów 

GRANDE!

17  

wariantów  

wykonania

Pasujące holdery znajdą Państwo w dziale „Kapsuły, holdery i pozostałe akcesoria”

                          Odpowiedni dla kapsli 
Artykuł              do monet LEUCHTTURM:            Zastosowanie, np. Podział         Nr. kat. 
ENCAP 22/23            Średnica wewnętrzna od 22 do 23 mm        20 eurocentów, 1 euro, £ 1 (od 2017) 48 kieszonek        343 208    
ENCAP 24/25            Średnica wewnętrzna od 23,5 do 26 mm    50 centów, 2 euro, 1 Sfr. 48 kieszonek        343 210    
ENCAP 26/27            Średnica wewnętrzna od 26 do 27 mm        2 euro, niem. 5 euro, 2 DM, 2 Sfr. 35 kieszonek        325 214 
ENCAP 28/29            Średnica wewnętrzna od 28 do 30 mm        Niem. 10 euro (od 2019), 5 euro Austria 35 kieszonek        343 211    
ENCAP 30/31            Średnica wewnętrzna od 30 do 31 mm        US Half $ Kennedy 30 kieszonek        343 212    
ENCAP 32/33            Średnica wewnętrzna od 32 do 33 mm        Niem. 10 (do 2015) i 20 euro, 10 DM, 5 Sfr., 10 + 20 Sfr. 30 kieszonek        329 237 
ENCAP 34/35            Średnica wewnętrzna od 34 do 35 mm        3 euro Austria „Talar ze zwierzętami”, 100 peset 24 kieszonek        343 213    
ENCAP 36/37            Średnica wewnętrzna od 36 do 37 mm        5 rubli, 5 CHF, 5 peset 24 kieszonek        343 214    
ENCAP 38/39            Średnica wewnętrzna od 38 do 40 mm        monety pamiątkowe 2000 peset, 20 kieszonek        343 215    
                                                                                                       hiszp. monety pamiątkowe 10 euro 
ENCAP 40/41            Średnica wewnętrzna od 40 do 41 mm        Orzeł, Amerykański Srebrny Orzeł 20 kieszonek        343 216    
ENCAP 44/45            Średnica wewnętrzna od 44 do 45 mm        Srebrne 50 euro, srebrne $ 2 Australia, $ 10 Kanada 15 kieszonek        346 717    
ENCAP 46/47            Średnica wewnętrzna od  46 do 47 mm       Na medale, talary, monety/kapsuły o średnicy do Ø 47 mm 12 kieszonek       359 437    
ENCAP EURO             Zestaw kapsli do monet euro                        Monety obiegowe euro (1 cent do 2 euro) 40 kieszonek        327 928 
ENCAP Q                    Kapsuły na monety QUADRUM                   Monety o średnicy od 14 do 41 mm 20 kieszonek        334 778 
ENCAP Q Mini            Kapsuły na monety QUADRUM Mini            Münzen von 10 bis 29 mm Ø 20 kieszonek       360 060 
ENCAP SLAB               US „Slabs”/QUICKSLAB                              US „Slabs” (PCGS/NGC)/QUICKSLAB   9 kieszonek        320 310 
ENCAP CHAMP          Średnica wewnętrzna od 32,5 mm               Kapsle od szampana 42 kieszonek        308 075

Monety 2 Euro  
w kapsułach

Przekładki do kart ENCAP 
Czarne przekładki do optycznego  
lub tematycznego podziału kolekcji.  
5 sztuk w opakowaniu. 
Nr.kat. 304 817 (5 sztuk) € 3,50

Na monety 10 (do 2015), 20 i  
25 euro oraz 10 DM w kapsułach

Kaseta na zestawy obiegowych 
monet euro w kapsułach

Na kapsuły QUADRUM do monet  Na kapsuły na monety Slab  
(PCGS, NGC, QUICKSLAB)

Karty ENCAP to system przechowywania 
kapsuł z monetami w albumach. Wykonane 
są z wysokiej jakości wytrzymałego i  
przezroczystego tworzywa sztucznego  
(poliester). Karty można przechowywać  
we wszystkich albumach GRANDE  
(patrz dział Systemy albumowe) lub w  
standardowych biurowych segregatorach z  
4 pierścieniami. Wymiar zewnętrzny: 240 x 
282mm.  
Łatwa i bezpieczna obsługa: Otworzyć 
kartę, włożyć kapsułę, domknąć kartę. Kilka 
zatrzasków bezpiecznie trzyma kartę  
zamkniętą. 
Cena za paczkę (2 karty)           € 5,95
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2- 
pak.

Pasujące holdery znajdą Państwo w dziale „Kapsuły, holdery i pozostałe akcesoria”

Płytki SNAP na 20 kapsuł QUADRUM na monety 
Zebrać – wcisnąć – gotowe!

Płytki SNAP na 20 kapsuł QUADRUM na monety. Wykonane ze sztywnego przezroczystego poliestru. Dzięki małym 
wgłębieniom wzdłuż krawędzi kapsuły na monety są skutecznie blokowane. Nadają się do wszystkich segregatorów 
GRANDE i  segregatorów biurowych z 4 ringami.  

Wymiar zewnętrzny: 238 x 286 mm. 

                                           Podwójny  
Nr.kat. 361 439                                                      pakiet      € 4,95

Warstwy pośrednie dla płytek SNAP 
Czarne przekładki do optycznego lub  
tematycznego podziału kolekcji.  
5 sztuk w opakowaniu. 
Nr.kat. 304 817 (5 sztuk) € 3,50

NOWOŚĆ

Nadaje się do wszystkich  
segregatorów GRANDE!
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360 mm

260 mm

System FOLIO

39,7 cm !

Wys 176 mm

•FOLIO 1C              
Nr. kat. 317 575

•FOLIO 2C              
Nr. kat. 317 693

FOLIO ZWL 
Nr. kat. 313 914

Album FOLIO

Na wyjątkowo duże dokumenty 

do formatu 260 x 360 mm

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

Stylowy album pierścieniowy w komplecie z futerałem, oprawa książkowa.  
Wysokiej  jakości czarna okładka ze skóry ekologicznej z zamkiem ringowym 
typu D. Mieści do 50 obwolut, w zależności od grubości wkładów. Do  
wygodnego i reprezentacyjnego  przechowywania aktów, banknotów, papierów 
wartościowych, bloczków znaczków i wielu innych. Wymiar zewnętrzny:  
345 x 396 x 75 mm. 

Nr. kat. 324 006                                                                                                  € 59,95

Przeźroczysta okładka z tworzywa sztucznego odpowiednia 
do przechowywania historycznych świadectw w formacie  
„Folio” (210 x 330 mm), amerykańskim formacie świadectw 
„Legal” (216 x 356 mm) i świadectw, paragonów oraz  
pocztówek. 2 różne rodzaje przegródek.  
 
Obwoluty przechowywane w pasującym do nich albumie.  
Na oficjalne dokumenty: wszystkie obwoluty są wykonane  
z poliestru (bezkwasowego i bez  zmiękczaczy), który poza 
idealną prezentacją zapewnia także najlepszą ochronę  
Państwa eksponatów!  
 
Wymiar zewnętrzny: 290 x 365 mm. 

Cena za paczkę (5 szt.) € 11,95 

Przekładka FOLIO ZWL 
Dla optycznego rozróżnienia proponujemy czarne przekładki. 
Wymiar: 290 x 365 mm. 

Cena za paczkę (5 szt.) € 9,95

Dopasowane karty

Do   • kart pocztowych   • historycznych walorów 
       • listów                    • arkusików • archiwów 
       • certyfikatów         • i wiele więcej

Na  

oficjalne 

doku- 

menty
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420 mm

330 mm

210 mm

330 mm

System KANZLEI

•KANZLEI 1C               
Nr. kat. 307 390

•KANZLEI 2C               
Nr. kat. 304 329

ZWL                               
Nr. kat. 313 446

Dalsze informacje dotyczące właściwości naszych kart oraz ich zastosowania znajdują się na naszej stronie internetowej www.leuchtturm.com

46 cm !

Na  

oficjalne 

doku- 

menty

Size 
XXL

Wysokiej jakości okładka pierścieniowa do 
bezpiecznego i odpowiedniego przechowywa-
nia bardzo dużych dokumentów do formatu 
330 x 420 mm, np. dokumentów A3. Mocna i 
trwała okładka z 4-pierścieniowym zamkiem. 
Wysoka jakość wykonania, czarna skóropo-
dobna okładka. Pojemność do 60 kart. W 
komplecie pasujący futerał.Wymiar 425 x 470 
x 80 mm. 

Nr. kat. 319 263 € 79,95

Album KANZLEI

Bezbarwna obwoluta z tworzywa do  przecho-
wywania historycznego formatu aktów 
 „Folio”  (210 x 330 mm), amerykańskiego 
 formatu aktów „Legal” (216 x 356 mm) oraz 
aktów, dokumentów, pocztówek, a także 
banknotów. 5 różnych wariantów hawidów. 
Obwoluty przechowywane w pasującym do 
nich albumie. Na oficjalne dokumenty: 
wszystkie obwoluty są wykonane z poliestru 
(bezkwasowego i bez zmiękczaczy), który 
poza idealną prezentacją zapewnia także naj-
lepszą ochronę Państwa eksponatów! Wymiar 
 zewnętrzny: 360 x 430 mm. 
Cena za paczkę (5 szt.) € 14,95 

Do optycznego oddzielenia zbiorów polecamy 
czarne foliowe przekładki. 
Cena za paczkę (5 szt.) € 12,95

Karty KANZLEI



Kuferki & kasety 

W celu bezpiecznego i długiego przechowywania Państwa wyjątkowej kolekcji  polecamy stosowanie 

 praktycznych kaset LEUCHTTURM, solidnych kuferków,  stylowych kaset z drewna, czy też gustownych 

etui. Prezentujemy Państwu bardzo szeroki wybór asortymentu, aby można było wybrać wariant najbardziej 

dopasowany do Państwa wymagań.  

I tak na przykład nasze kasety do monet to sprawdzony system z ponad 50 różnorodnymi wkładami, który 

może być dowolnie rozbudowywany, komponowany i  piętrowany. Kuferek na monety to najbezpieczniejszy 

sposób na transport Państwa monet, aby bez uszczerbku trafiły do celu. Wysokiej jakości wykonanie  

kaset  VOLTERRA z drewna, ich duży przekrój wariantów oraz tematyczne tłoczenie (np. srebrne  

„jednouncjówki“ Panda) to doskonały plan na nietuzinkowe przechowywanie Państwa cennej kolekcji  

monet. Należy dodać, że także zbiór naszych reprezentatywnych etui może zaskoczyć wyjątkowością  

niejednego kolekcjonera. Tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi stronami…
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Kasety do monet MB –  
Czy istnieje lepszy sposób na  prezentację Państwa monet?

LEUCHTTURM oferuje około 50 różnych kaset na monety w różnych kolorach, formacie i  

przegródkami. Kasety do monet mogą być dowolnie komponowane i piętrowane, a ich wkłady są  

pokryte  aksamitem. Dodatkowo, nasze kasety do monet MB mieszczą się w większości skrytek  

bankowych. Wymiar zewnętrzny: 236 x 20 x 303 mm. Dzięki atrakcyjnemu wzornictwu połączonemu  

z dobrze przemyślanymi rozwiązaniami, LEUCHTTURM oferuje Państwu idealną możliwość  

prezentacji dobrze chronionej kolekcji. 

 
 
Cena za kasetę 
 
€ 22,95

•  Szuflada w kolorze dymu 

•  Aksamitna wkładka w kolorze ciemnoczerwonym 

•  Można łączyć z ekstra wysokimi  kasetami XL! 

•  Pasuje do prawie wszystkich bankowych skrytek 

depozytowych

Wskazówka: Na zdjęciu  pokazano zestaw złożony z 4 kaset. 
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50 x 50 mm

17 – 19 mm Ø 22 – 23,25 mm Ø 25 – 26 mm Ø

34 + 35 mm Ø32,6 + 33 mm Ø 36 + 37 mm Ø 38 – 39 mm Ø

19,75 – 21,5 mm Ø 24 – 24,5 mm Ø

1 2 3 4 5

10 12 13
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11

20

40 – 41 mm Ø

14

50 x 50 mm

21

67 x 67 mm

22

27 – 28 mm Ø

6

28,75 + 29 mm Ø

7

32 + 32,5 mm Ø

9

38 x 38 mm

19

44 + 45 mm Ø

46 + 47 mm Ø

17

42 + 43 mm Ø

15 16

30 – 32 mm Ø

8

 Cena za kasetę 

€ 22,95

Kasety MB na monety  
w kapsułach

Zadymiona,          Zadymiona, 
czerwony wkład  czarny wkład              
Nr.kat.                  Nr.kat.

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Różne Ø

Nasz poradnik o kasetach na  
monety znajdą Państwo na  

www.leuchtturm.de  
pod zakładką  

„Service und Beratung“

• Przegródki na wszystkie kapsuły 
   LEUCHTTURM. 

• Podwójna ochrona                                 
bezcennych  monet. 

• Wgłębienia ułatwiające                         
sprawne  wyjmowanie.

Kaseta zadymiona,  
czerwony wkład

Kaseta zadymiona,  
czarny wkład

NO-
WOŚĆ

                                                                                                                                                                                                                                                 
 Rys.      Średnica     Przegródki       Zastosowanie                                                                                                                                         
    1          17 – 19            63 przedziałów    2 eurocenty, US Pennies, US Dimes, 1/10 Oz. Chiny Panda/($5) USA American Eagle złoto + platyna           306 702                 — 
    2          19,75 – 21,5   48 przedziałów    5 eurocenty, 10 eurocenty, niem. 5 euro, 100 euro złoto, US Nickels, 10 / 20 Sfr. złoto Vreneli, 10 Mk          319 906                 —                
    3        22 – 23,25      48 przedziałów   1 euro, 20 eurocenty, 20 Mk KR złoto, US-niklowe, £ 1 (od 2017)                                                                      309 351                 — 
    4        24 – 24,5         42 przedziałów    50 eurocenty, 25-centówki USA, Kanada Quarters, 1 Sfr., 1 DM, 5 guldenów                                                    335 987                 — 
    5        25 – 26            35 przedziałów   2 euro, 1/2 Oz. Kanada Maple Leaf złoto                                                                                                                335 354                 —                 
    6        27 – 28            35 przedziałów   Niem. 5 euro, 100 euro złoto w oryg. kapsule, 100 $ Kanada złoto, 2 Sfr.,                                                                  326 819                 — 
                                                                            Susan B. Anthony $, Sacagawea $, US Quarters, 2 DM, 2 Mk Weimar,                                                                            
                                                                  2 zloty, 1US $, US small $                                                                                                                                                                                             
    7          28,75 + 29      35 przedziałów   Niem. 10 euro (od 2019), Austria 5 euro 2 Mk KR, 20 OES, 5 DM, 5 M GDR                                                 325 360                 — 
    8          30 – 32            30 przedziałów   US Half $ Kennedy, 30 Drachm srebrny, 10 Mk, 1 rublówka, 5 Sfr., 10 M GDR                                                  —                             359 439 
    9        32 + 32,5         30 przedziałów   Niem. monety 10 (do 2015)/20 euro w oryg. kapsułach, 3 euro Słowenia,                                                       315 873                 —                
                                                                  10 Mk, 1 rublówka, 5 Sfr., 1 Oz. Chiny Panda złoto 
  10       32,6 + 33        30 przedziałów    Niem. monety 10 (do 2015)/20 euro, 1 Oz. Krugerrand złoto, 10 DM, 10 + 20 Sfr., 20 M GDR                     331 986                 359 440 
  11       34 + 35           24 przedziałów   3 euro Austria „Talar ze zwierzętami”, 1 Oz. Libertad złoto (od 1991), 100 Sfr. złoto Vreneli, 100 peset,          301 417                 359 441 
                                                                  monety okolicznościowe 50 OES, 20 $ USA „Double Eagle“                                                                                                                                               
  12       36 + 37             20 przedziałów    5 rublówka, 5 Sfr., 5 Ptas., 5 lirów, 5 drachm, 1 Oz. Austr. Philharmoniker złoto                                                   327 498                 359 442    
  13       38 – 39            20 przedziałów   5 Mk KR, 500 OES, US Morgan $, US srebrny $, 5 $ Kanada Maple Leaf,                                                           302 859                 359 443     
                                                                  1 Oz. Elefant złoto + srebrny, 1 Oz. Lunar II złoto, 2 Oz. Queen’s Beasts srebrny 
  14       40 – 41            20 przedziałów   2000 Ptas., hiszp. 10 euro, US srebrny Eagles, US srebrny $ large/Liberty                                                             312 454                 359 444     
  15       42 + 43            20 przedziałów   Scudi Złoto Włochy, 50 franków Francja, ECU Royaux, medale, talary                                                                —                             359 445     
  16       44 + 45            12 przedziałów   50 euro srebrny, $ 2 srebrny Australia, $ 10 Kanada                                                                                              —                             359 446     
  17       46 + 47            12 przedziałów   Na medale, Konventionstaler, Reichtaler, Doppeltaler                                                                                            —                             359 447     
  18       Różne            40 przedziałów   Zestaw monet Euro od 1 Centa to 2 Euro                                                                                                                                   309 885                 —                 
   19         38 x 38           30 przedziałów   Kapsuły na monety QUADRUM Mini                                                                                                                                      —                             360 057 
   20         50 x 50           20 przedziałów   Kapsuły na monety QUADRUM, Holderów 50 x 50 mm                                                                                                   310 511                 — 
  21         50 x 50           20 przedziałów   Kapsuły na monety QUADRUM, Holderów 50 x 50 mm                                                                                                   —                                  327 468 
  22         67 x 67           12 przedziałów   QUADRUM XL, Holderów XL, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62                                                                                       343 230                 — 

NO-
WOŚĆNO-

WOŚĆNO-
WOŚĆNO-

WOŚĆNO-
WOŚĆ

NO-
WOŚĆ

NO-
WOŚĆ

NO-
WOŚĆ

NO-
WOŚĆ

Kasety MB na monety
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19 x 19 mm 

210 x 270 mm 

24 x 24 mm 28 x 28 mm 30 x 30 mm 35 x 35 mm 38 x 38 mm 

48 x 48 mm 50 x 50 mm 

1 2 3 4 5 6

9 13 14

64 x 64 mm 

11 12

67 x 67 mm 42 x 42 mm 

8

38 x 38 mm

7

10

Kasety MB na monety

Kaseta zadymiona,  
czarny wkład

Różne

                                                                                                                                                                                                          
 Rys.    Średnica             Przegródki           Zastosowanie                                                                                                                                                    Nr.kat.  
    1        19 x 19 mm             99 przedziałów         Pozostałe monety Kaiserreich, Weimar, III Rzesza, US Pennies, US Dimes                                                                         333 127  
    2        24 x 24 mm             80 przedziałów         50 eurocenty, 1 euro, Cesarstwo, Weimar,  III Rzesza,                                                                                                                         316 663 
                                                                                          £ 1 (od 2017), 25-centówki USA, US-niklowe                                                                                       
    3        28 x 28 mm             48 przedziałów         Niem. 100 euro złoto w oryg. kapsule, 2 euro, niem. 5 euro, 2 DM, 20 OES, 2 Mk, 2 Sfr., US small $,                            337 801 
                                                                                          Susan B. Anthony $, Sacagawea $                                                                                                                                                          
    4        30 x 30 mm             48 przedziałów         Niem. 10 euro (od 2019), Austria 5 euro, 5 DM, półdolarówka, 1/2 $ Kennedy                                                                        322 045  
    5        35 x 35 mm             35 przedziałów         Niem. 10 (do 2015)/20 EURO okolicznośćiowe, 3 euro Austria „Talar ze zwierzętami”, 315 905 
                                                                             1 oz Libertad złoto (od 1991), 100 Sfr. złoto Vreneli, 10 DM, Krugerrand, Nugget                 
    6        38 x 38 mm             30 przedziałów         Liść klonu, 500-szylingówka, 5 Mk, srebrne franki, srebrny 1 dolar                                                                                                   326 654  
    7        38 x 38 mm             30 przedziałów         Kapsuły na monety QUADRUM Mini                                                                                                                                                      360 057*  
    8        42 x 42 mm             24 przedziałów         20 dolarówki: orzeł, kookaburra (Australia), Panda (Chiny), Calgary srebrny $ small,                                                                307 311 
                                                                                          srebrny $ small, US srebrny $ large/Liberty                                                                                             
    9        48 x 48 mm             20 przedziałów         Na du˝e monety lub medale                                                                                                                                                                           306 945  
  10       50 x 50 mm             20 przedziałów         Kapsuł do monet QUADRUM, Holderów/holderów US 2x2"                                                                                                          310 511  
  10       50 x 50 mm             20 przedziałów         Kapsuł do monet QUADRUM, Holderów/holderów US 2x2"                                                                                                          327 468* 
  11       64 x 64 mm             12 przedziałów         Na du˝e monety lub medale, polskie lustrzanki w kwadratowych pudełkach                                                                                  331 404 
  12       67 x 67 mm             12 przedziałów         QUADRUM XL, Holderów XL, GRIPS 62, GRIPS XL 21–62                                                                                                       343 230 
    —        86 x 54 mm             9 przedziałów           9 sztabek złota w opakowaniu typu blister (ilustracja na str. 19)                                                                                                          362 883* 
  13       Różne                       45 przedziałów         Doskonały prezent dla poczàtkujàcego kolekcjonera                                                                                                                              316 902   
  14        210 x 270 mm        —                                   Bez przegródek                                                                                                                                                                                                   314 034  
                                                                                                                                                                                                                                                                             * Z czarnym wykończeniem

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

• Przegródki na wszystkie monety obiegowe. 
• Idealne na monety o różnej wielkości. 
• Proste kąty ułatwiające wyjmowanie. 

• Doskonałe także do kapsuł. 

Kasety MB na monety z kwadratowymi przegródkami

Nasz poradnik o kasetach na  
monety znajdą Państwo na  

www.leuchtturm.de  
pod zakładką  

„Service und Beratung“

 Cena za kasetę 

€ 22,95

Kaseta zadymiona,  
czerwony wkład

NO-
WOŚĆ
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270 mm
10 5/8„

210 mm
8 1/4„

86 mm
3 3/8„

64 mm
2 1/2„

105 mm
4 1/8„

86 mm
3 3/8„

86 mm
3 3/8„

Kasety XL na monety, kuferki na monety

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

CARGO MB 10  
Aluminiowy kuferek na monety mieści do 10 kaset MB lub 
6 kasety XL. Wykończenie welurowe w ciemnoczerwonym 
kolorze, z zamkiem (2 kluczyki), solidna i wygodna składana 
rączka, metalowe okucia i okienko na opis. Wymiar  
zewnętrzny: 265 x 225 x 320 mm. Wskazówka: Kasety na 
monety dostępne osobno. 

Nr.kat. 309 030 € 89,95

CARGO MB 5  
Aluminiowy kuferek na monety mieści do 5 kaset 
MB lub 3 kasety XL. Wykończenie welurowe w 
ciemnoczerwonym kolorze, z zamkiem (2 kluczyki), 
solidna i wygodna składana rączka, metalowe okucia 
i okienko na opis. Wymiar zewnętrzny: 265 x 130 x 
320 mm. Wskazówka: Kasety na monety dostępne 
osobno. 

Nr.kat. 310 776                            € 69,95

Kuferek na monety CARGO MB 
Kuferek na monety wykonany z aluminium mieszczący kasety MB na monety. Ciemnoczerwone  welurowe wykończenie, 
z zamkiem (2 kluczyki), solidna i wygodna rączka, metalowe okucia. Kasety na monety  dostępne osobno.

Dowolny komponowany 
indywidualnie przez 
użytkownika układ  
przedziałów dzięki 
ruchomym  
6 ogranicznikom. 
Nr.kat. 322 066 

Bez podziału.             
Nr.kat. 303 584

Kasety XL na monety o wysokości wkładu do 22 mm  oferują miejsce 
większym eksponatom i mieszczą np.  ordery, zegarki, biżuterię,  
slaby, banknoty w rolkach its. Nadają się także do przewożenia w  
kuferkach na  monety (zob. niżej). Możliwość łączenia ze wszystkimi 
 kasetami MB! Wymiar zewnętrzny: 236 x 33 x 303 mm.                             

Cena za kasetę € 34,95

Kasety XL do monet

Prostokątne 
miejsca 3 x  
3 na „Slabs” do 
 formatu 63 x  
85 mm lub 
QUICKSLAB.           
Nr.kat. 335 666

2 x 3 prostokątne  
przegródki o  rozmiarze:            
Nr.kat. 331 319

Wskazówka: 
Na zdjęciu 
pokazano  
zestaw złożony 
z 4 kaset. 
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Walizka na monety CARGO MB  
i szafka na pudełka na monety

Zamykana (2 klucze)

Do 10 pudełek  
MB na monety  

lub 6 pudełek XL

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Wysokiej jakości kontener do bezpiecznego 
przechowywania maksymalnie 10 kaset MB  
do monet lub 6 kaset XL do monet. Kolorze  
mahoniowym (półmat). Elegancki wygląd  
o walorach dekoracyjnych. Wnętrze wyko  
czone jasnym filcem. Zamek (2 kluczyki).  
Wymiar zewnętrzny:  
343 x 230 x 260 mm. 
 
Nr.kat. 301 415                                                                             

€ 119,95* 
* Cena nie obejmuje kaset na monety

Kuferek CARGO MB 10 
Deluxe 
Kuferek na monety ze skóry ekologicznej na 10 
kaset do monet MB lub 6 kaset do monet XL. 
Wnętrze wykończone czerwonym welurem. 
Zamykany (2 kluczyki). Okienko do opisu i so-
lidny składany uchwyt do przenoszenia. Meta-
lowe zamki. 4 nóżki. Wymiar zewnętrzny: 328 x 
263 x 263mm. Kasety dostępne osobno. 
 
 
Nr.kat. 303 239                                             € 99,95

Do 10 pudełek  
MB na monety  

lub 6 pudełek XL

Kontener na kasety do monet



58 Kasety LIGNUM do monet

Piętro-

walne

Nr.kat. 323 232 
20 pól do holderów  
do monet i kapsuł  
QUADRUM

Nr.kat. 302 281 
35 przedziałów  
do 35 mm Ø

Nr.kat. 327 395 
48 przedziałów do  
30 mm Ø do 10 Euro  
(od 2019), kapsli z  szampana

Nr.kat. 316 286 
35 pola  
do 32 mm Ø  do  
2 Euro kapsuły

Nr.kat. 327 219  
20 przedziałów  
do 48 mm Ø

Dostępne z następującymi 5 podziałami:

Możliwość układania  
w stosy według potrzeb/  

Tutaj:  
3 pudełka na monety LIGNUM 

Z okienkiem na napis

Z ciemnoczerwoną aksamitną wkładką

Flader koloru mahoniowego

Kasety LIGNUM do monet 
o strukturze drzewa mahoniowego 

Stylowe kasety do monet z ciemnoczerwonymi  aksamitnymi wkładami. Stylowy wygląd drewna  dopełnia  wyjątkową 
formę prezentacji monet.  Piętrowane, matowo-jedwabista powierzchnia wykończona, z okienkiem na opis. 5 wariantów 
 przegródek. Wymiar zewnętrzny: 255 x 30 x 324 mm. Pasuje do popularnych  głębokości szaf. 
 
                                                       Cena za kasetę  

                                                                                  € 34,95

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.
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Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Kasety SMART na monety 

Kolekcja monet nabiera prawdziwego blasku dopiero przy odpowiedniej  

prezentacji. LEUCHTTURM oferuje pudełka na monety o jednolitym  

wzornictwie i przemyślanym wyglądzie. Dla optymalnej ochrony zbioru zalecamy 

kapsuły na monety LEUCHTTURM. 

Piętro-

walne

Dostępnych 5 wariantów 
przegródek:

Nr.kat. 325 527 

48 przegródek – max. 

Ø 24 mm (1 Euro,  

50 Cent, 1 DM)

Nr.kat. 307 053 

12 przegródek –  

max. Ø 50 mm 

(holder do monet  

i kapsuły do mo

Nr.kat. 334 107 

20 przegródek –  

max. Ø 41 mm 

(niem. 10 i 20 Euro, 

10 DM w kapsułach)

Nr.kat. 302 460 

35 przegródek –  

max. Ø 27 mm 

(2 Euro, niem.  

5 Euro)

Nr.kat. 338 077 

30 przegródek –  

max. Ø 33 mm (niem. 

10 i 20 Euro, 10 DM,  

2 Euro, niem. 5 Euro  

w  kapsułach)

CARGO S 10
Aluminiowy kuferek na 10 kaset SMART do monet. 
 Zawartość: ciemnoniebieskie, welurowe wykończenie, 
zamek (2 kluczyki), miejsce na  etykietę,  wytrzymała,  
wygodna i składana rączka, metalowe okucia. Cena nie 
obejmuje  kaset na  monety. 
 
Wymiar zewnętrzny: 280 x 203 x 214 mm.  
 
Nr.kat. 315 842 

€ 59,95

Wskazówka:  

grafika pokazuje 

 zestaw składający  

się z 3 kaset.

Zalety kaset SMART do monet: 

•  Pasują do wszystkich  popularnych skrytek  
bankowych 

•  Przeźroczysta rama z  ciemnoniebieskimi tackami 

•  Niebieskie, aksamitne wkłady 

•  5 różnych przegródek   

•  System piętrowy  

• Wymiary zewnętrzne: 195 x 19 x 250 mm

Cena za kasetę do monet € 16,95

Kasety na monety SMART i kuferki na monety



60 Kuferek na monety (format S)

Proszę wybrać spośród  
4 różnych tac w formacie S 
(patrz poniżej)

CARGO S6 (bez palet) 
Mała walizka na monety (pusta) do indywidualnego wyposażenia w tacki formatu S. Wyściełana pokrywa walizki. W 
całości podszyta czarnym welurem. Zamykane (2 klucze). Metalowe okucia narożne. Kolor: Srebro. Wymiary zewnętrzne: 
292 x 97 x 213 mm.

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Palety (format S) 
Palety o niebieskim weluropodobnym wykończeniu, do przechowywania monet. Prostokątne pola  ułatwiają  
wkładanie monet lub kapsuł. Pasują do kuferków. Nr kat. 311 927.  Wymiar: 237 x 192 mm. 
 

 
2-pak  € 6,95

24 prostokątnych miejsc na  
monety/kapsuł  o średnicy  
do 33 mm (np. 2 euro i niem.  
5 euro w  kapsułach) 
Nr.kat. 336 508

20 prostokątnych miejsc na 
monety/kapsuł o średnicy  
do 41 mm (np. niem.  
10 i 20 euro w kapsułach) 
Nr.kat. 318 864

12 prostokątnych miejsc 
na monety/kapsuł   
o średnicy do 48 mm 
Nr.kat. 329 178

12 prostokątnych miejsc  
(50 x 50 mm)  
na holdery i kapsuły  
QUADRUM 
Nr.kat. 343 108

Nr.kat. 311 927             
 
€ 27,95 



61Kuferek na monety (format S)

€ 34,95

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

EDYCJA SPECJALNA

Na 144 monety/ 
kapsuł do 33 mm 
W komplecie z 6 paletami, każda na  
24 monety/kapsuł o średnicy do  
33 mm (np. monety 2 euro w 
 kapsułach). 
Czarno-srebrny                            Nr.kat. 360 209 
Srebrny                                       Nr.kat. 301 163 
 
 
 

Na 120 monety/ 
kapsuł do 41 mm 
W komplecie z 6 paletami, każda na  
20 monet/kapsuł o średnicy do  
41 mm (np. monety 10 i 20 euro w 
kapsułach). 
Czarno-srebrny                            Nr.kat. 360 208 
Srebrny                                       Nr.kat. 322 414 
 

Na 112 monety/        
kapsuł do 48 mm 
W komplecie z 2 paletami, każda na  
24 monety/kapsuł o średnicy do  
33 mm, z 2 kolejnymi paletami, każda 
na 20 monet/kapsuł o średnicy do  
41 mm oraz z 2 paletami, każda na  
12 monet/kapsuł o średnicy do  
48 mm. 
Czarno-srebrny                            Nr.kat. 360 207 
Srebrny                                       Nr.kat. 306 206

CARGO S6 (z tackami) 
Walizka na monety z 6 tackami w rozmiarze S. Dostępne w 2 różnych wersjach: Czarne/srebrne z winnoczerwonymi 
tackami lub srebrne z niebieskimi tackami. Poza tym wyposażenie jak walizka, puste (Nr.kat. 311 927, patrz poprzednia 
strona).

Cena za kuferek na monety
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Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Nadają się  

również na  

monety w  

kapsułach!

Państwa korzyści: 
• Metalowe wzmocnienia narożników 
• Z zamkiem 
• Wnętrze wykończone welurem

CARGO L6 
Kuferek na monety z 6 paletami na  
monety w formacie L. Wnętrzne 
 wykończone czarnym welurem. Na  
zamek (2 kluczyki). Metalowe wzmoc-
nienia narożników. Wymiar ze-
wnętrzny: 407 x 95 x 245 mm. 

Na monety/kapsuły do Ø 47 mm 
W komplecie 2 palety na 40 monet/kapsuł 
do Ø 33 mm każda, 2 palety na  
35  mo net/kapsuł do Ø 39 mm każda, oraz 
2 palety na 24 monety/kapsuł do Ø 47 mm 
każda. 
Nr.kat. 310 747                      € 49,95 
                                                              
 

 
 
 

Na monety/kapsuł do Ø 33 mm  
W komplecie 6 palet na 40 monet/kapsuł 
do Ø 33 mm każda (np. monety 2 euro w 
 kapsułach). 
Nr.kat. 343 105                      € 49,95 
Na kapsuły i holdery QUADRUM 
W komplecie 6 palet na 15 kapsuł/ 
holderów QUADRUM każda (50 x  
50 mm). 
Nr.kat. 343 225                      € 49,95 
 
Kuferek (bez palet) 

CARGO L6 (pusty): pomieści do  
6  palet w rozmiarze L.  
Nr.kat. 306 163                     € 34,95 

CARGO L12 (pusty): pomieści do 14 
palet w rozmiarze L. Pomieści także TAB 
PROTECTOR. Wymiar zewnętrzny 
(dł./szer./wys.): 410 x 155 x 250 mm.  

Nr.kat. 322 142                      € 49,95



63Kuferek na monety (format L)

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Nadają się  

również na  

monety w  

kapsułach!

Kuferek CARGO L6 
PRO na monety   
 
Kuferek CARGO L6 PRO na monety, jako  
wariant premium, łączy w sobie nowoczesne  
wzornictwo oraz przemyślaną funkcjonalność,  
spełniając największe wymagania użytkowników.  
Stabilna aluminiowa konstrukcja oraz metalowe 
wzmocnienia narożników  są gwarancją najwyższej  
jakości wykonania.  Zamek szyfrowy uniemożliwia  
niepowołanym dostępu do Państwa monet.  
Praktyczny i zdejmowalny pasek umożliwia  

wygodny i bezpieczny transport. Solidna  
konstrukcja wnętrza zapewnia bezpieczeństwo  

paletom oraz monetom, także  
podczas pionowego 

transportu. Wnę-
trze kuferka jest cał-
kowicie pokryte 
czarnym welurem, a 
wewnętrzna część 
wieka posiada dodat-

kowe obicie. Dzięki 
przyjaznemu wzornictwu 

użytkownik ma zapewniony do-
skonały dostęp do palet. Poręczny  

i atrakcyjny uchwyt. Kolor kuferka: czarny / srebrny. 
 Wymiar zewnętrzny: 409 x 102 x 255 mm. 
 
Na monety/kapsuły  do Ø 47 mm   
W komplecie 2 palety na 40 monet/kapsuł  każda do 
Ø 33mm, 2 palety na 35 monet/kapsuł każda do  
Ø 39 mm oraz 2 palety na 24 monety/kapsuły  każda 
do Ø 47 mm. 

Nr.kat. 342 051 € 69,95 
 
Kuferek na monety (bez palet) 
Pomieści do 6 palet w rozmiarze L  
(patrz następna strona). 
Nr.kat. 342 868                                € 49,95

Państwa korzyści: 
• Stabilna aluminiowa konstrukcja 
• Metalowe wzmocnienia narożników 
• Zamek szyfrowy 
• Odpinany, regulowany pasek na ramię 
• Palety zabezpieczone przed  

przesuwaniem

Zamek szyfrowy Stabilna rama aluminiowa

Odpinany, regulowany pasek na ramię Metalowe wzmocnienia 
narożników

WARIANT PREMIUM
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Tacki na monety (format L)

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

         Przegródki                                                                                                                              Paleta 
                                                                                                                                                        Nr.kat.  

   1        77 przedziałów, 22 x 22 mm                                                                                                                                                                    325 424 

   2        45 przedziałów do 31 mm Ø np. do kapsli z szampana                                                                                                             317 701 

   3        40 przedziałów, 33 x 33 mm np. na 2 euro i niemieckie 5 euro w kapsułach                                                                 302 392 

   4        35 przedziałów, 38 x 38 mm np. na kapsuły QUADRUM Mini                                                                                         360 059 

   5        35 przedziałów, 39 x 39 mm na niem. 10 + 20 euro w kapsułach                                                                                       331 597 

   6        24 przedziałów, 47 x 47 mm np. na srebrne monety Ø 40,6 mm w kapsułach                                                            324 301 

   7        15 przedziałów, 50 x 50 mm np. na holdery, kapsuły QUADRUM                                                                                  320 714 

   8        12 przedziałów, 67 x 67 mm np. na holdery, kapsuły QUADRUM XL                                                                         357 180 

   9        8 przedziałów, 64 x 86 mm na QUICKSLAB i eksponaty typu kieszonkowy zegarek                                           300 028 

 10       6 przedziałów, 95 x 95 mm (wys. 17 mm) np. na ordery, odznaczenia, medale, itp.                                                363 051 

 11       48 przedziałów na 6 kompletów Euro zestawów mennic z kapsułami lub bez                                                             309 571

Tacki na monety  
(format L)

Do naszych kuferków i kaset na monety mamy pasujące tacki w formacie L w różnych wersjach. Wszystkie tacki są  
wyposażone w kwadratowe przegródki i mają weluropodobną, niebieską powierzchnię. Wymiar zewnętrzny: 334 x  
220 mm.  

2-pak                                            € 9,95

NO-
WOŚĆ

NO-
WOŚĆ
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Ornamentowe tłoczenie

Ta wysokiej jakości skrytka o  stylowym wyglądzie drzewa  mahoniowego 

zapewnia miejsce 10 paletom w rozmiarze L. Wnętrze także posiada  

wygląd drzewa mahoniowego. Bezpieczny i dyskretny zamek  

magnetyczny. Zamykana (2 kluczyki). Wymiar zewnętrzny: 246 x  

226 x 372 mm.  

 

Możliwość  użycia naszej szerokiej gamy  

asortymentu palet w różnorodnych  

wariantach (patrz następna strona). 
 
Nr.kat. 344 974  

€ 119,95

Szafka na monety na maks. 10 tacek (format L)

Kaseta na monety z watowanej skóry ekologicznej dysponuje bardzo 

dużą pojemnością. Kaseta bez dodatkowego wyposażenia, które mogą 

Państwo skompletować według własnego uznania, mieści do 10 palet w 

formacie L. Wieko jest „łamane” w trzech miejscach i całkowicie  

rozłożone może służyć jako  bezpieczna podkładka do pracy z monetami. 

Ukośne wycięcie na froncie ułatwia wyjmowanie i wkładanie palet.  

2 zatrzaski w złotym kolorze. Wymiar zewnętrzny: 360 x 105 x 250 mm. 
Nr.kat. 347 347    € 39,95

Kaseta TABLO na 10 palet (format L)

Ciemnoniebieska kaseta na monety pasująca na 4 tacki w formacie L. 

Wykonane z wysokiej jakości skóry ekologicznej z ornamentowym  

tłoczeniem na wieku. Książkowa oprawa. 2 zatrzaski w kolorze  

mosiądzu. Wymiar zewnętrzny: 355 x 50 x 250 mm.

Kaseta na monety TABLO na maks. 4 tacki (format L)

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Rozłożone wieko służy jako podkładka do pracy z monetami.

Z 4 paletami na 128 monet do 
Ø 45 mm 
W komplecie 2 palety na 24 monety do Ø  
45 mm każda oraz 2 palety na 40 monet do  
Ø 33 mm każda. 

Nr.kat. 330 921 € 39,95 
Kaseta na monety bez palet 
Mieści 4 palety.  

Nr.kat. 323 212 € 29,95

Nadają się  

również na  

monety w  

kapsułach!
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EDYCJA 
SPECJALNA

EDYCJA 
SPECJALNA

Kuferek kolekcjonerski
CARGO MULTI XL 
Walizka kolekcjonerska przeznaczona do wygodnego i 
 bezpiecznego składowania  monet, płyt CD, kart do 
 wkładania,  pocztówek, opakowań bank notów.  Elastycznie 
dopasowywana do potrzeb przestrzeń daje możliwośç 
 przechowywania przedmiotów o wysokości do 168 mm i 
szerokości do 370 mm. Mieści do 1500 kart pocztowych,       
65 pudełek z CD lub 130 wąskich pudełek CD (slimcase). 
Dostępne 2 warianty kolorów: czarno-srebrny lub srebrny. 
Całkowity wymiar: (D/S/W): 400 x 225 x 315 mm. 

czarno-srebrny Nr. kat. 359 568 
srebrny Nr. kat. 316 530  

€ 59,95

Kuferek kolekcjonerski
CARGO MULTI 
Walizka kolekcjonera do wygodnego i bezpiecznego 
 przechowywania zestawów monet, obwolut z banknotami, 
pocztówek, kart ekspozycyjnych, płyt CD oraz innych 
 walorów kolekcjonerskich w formacie do 220 x 168 mm 
 (albumowe A5).  Elastyczny podział przestrzeni wewnętrz-
nej,  posiada zamknięcie (2 kluczyki) i całkowicie 
 zdejmowalne wieko. Pojemność: do 900 kart  pocztowych, 
 30 opakowań CD standard  (Jewelcase), 60 opakowań CD 
Slimcase. Dostępne 2 warianty kolorów: czarno-srebrny lub 
srebrny. Wymiar  zewnętrzny: 250 x 215 x 365 mm. 
czarno-srebrny                                                          Nr. kat. 359 569 
srebrny                                                                     Nr. kat. 317 821  

€ 49,95

A5

Doskonałe  

również do  

przechowywania  

CD, PC Cards,  

pocztówek !
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A5
C6

ArchiwumBOXy

15 lat 

ochrony 

przed proce-

sem starze - 

nia się*

Wnętrze wyłożone materiałem INTERCEPT®, by aktywnie  
chronić Państwa kolekcję przed  oksydacją i starzeniem.  
Doskonale nadaje się do ochrony monet, medali, papieru i płyt 
CD.  Mieści  zestawy monet, karty pocztowe, listy, karty 
 ekspozycyjne, dokumenty i inne w formacie do 180 x 160 mm. 
Wymiar zewnętrzny: 338 x 167 x 204 mm.  
Sposób działania skrzynki INTERCEPT®® bazuje na opatentowanej ponad 30 lat temu 
technologii INTERCEPT®®: cząsteczki miedzi zawarte w materiale na stałe wiążą się  
z korozyjnymi gazami i w bardzo krótkim czasie wytwarzają neutralną atmosferę,  
która chroni dokumenty i monety przed starzeniem lub nalotem (co najmniej 15 lat 
gwarantowanej ochrony!*). Skuteczność metody została potwierdzona licznymi  
uznanymi normami DIN, EN, ISO oraz ASTM. 

Nr.kat. 345 417 € 42,95 
* Zmniejszoną skuteczność materiału rozpoznają Państwo poprzez ciemnoszare do  

zielonkawego zabarwienie folii (nie monet!). W takim przypadku powinni Państwo 
wymienić produkt INTERCEPT®® na nowy.

INTERCEPT® Box L 180 na zestawy monet

ArchiwumBOXy LOGIK 
Czarne archiwumBOXy na karty pocztowe, listy, karty  
katalogowe, zestawy monet, banknoty oraz inne obiekty  
kolekcjonerskie. Elastyczny podział przestrzeni wewnętrz-
nej dzięki 3 przestawnym ściankom. Metalowy uchwyt oraz 
okienko na etykietę do oznaczenia zawartości. Nowoczesny 
design. Pojemność: około 700 pocztówek, 450 listów,  
500 kart ekspozycyjnych, 700 kart katalogowych,  
750 obwolut na banknoty, zestawy monet i inne. 
Na obiekty kolekcjonerskie w formacie  
do 220 x 168 mm (A5) 
Wymiar zewnętrzny: 230 x 173 x 270 mm. 
Nr.kat. 345 677 € 29,95 
Na obiekty kolekcjonerskie w formacie  
do 170 x 120 mm (C6) 
Wymiar zewnętrzny: 180 x 126 x 270 mm. 
Nr.kat. 347 923 € 27,95
ArchiwumBOXy LOGIK Mini 
Czarny Archiwum BOX na karty pocztowe, listy, karty  
katalogowe, zestawy monet, banknoty i inne eksponaty  
w formacie 220 x 168 mm (A5) lub 170 x 120 mm (C6). 
Nowoczesny design.  Solidny zamek magnetyczny.  
Pojemność: ok. 245 pocztówek, 140 listów, 175 kart  
ekspozycyjnych, 245 kart katalogowych, 260 obwolut na 
banknoty, monety itp. 
Na obiekty kolekcjonerskie w formacie  
do 220 x 168 mm (A5) 
Wymiar zewnętrzny: 232 x 177 x 97 mm. 
Nr.kat. 359 414 € 22,95 
Na obiekty kolekcjonerskie w formacie  
do 170 x 120 mm (C6) 
Wymiar zewnętrzny: 177 x 132 x 97 mm. 
Nr.kat. 359 415 € 19,95
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Sejf  
KAVENT
Mieści np. 
• segregator biurowy A4 
• 3 albumy pierścieniowe 

GRANDE w futerale 
• 7 stojących albumów  

NUMIS w futerałach  
• 13 kaset do monet MB 
• 8 kaset do monet  

VOLTERRA UNO  
• i wiele innych...

Chroń swoje skarby przed nieautoryzowanym dostępem i kradzieżą za pomocą sejfu LEUCHTTURM KAVENT.  
Jego korpus wykonany jest ze stali o grubości 2 mm, a drzwiczki ze stali o grubości 4 mm. Sejf zamykany jest kluczem  
dwuzabierakowym i systemem 2 solidnych stalowych rygli. 
 
Dzięki specjalnie dostosowanym wymiarom wewnętrznym sejf oferuje miejsce na np. segregator biurowy A4, 3 albumy  
pierścieniowe GRANDE w futerale, klasery, album skręcany PERFECT, album zaciskowy LUXUS, album pierścieniowy 
EXCELLENT i wiele innych. Miękka mata filcowa na spodzie wnętrza chroni Państwa skarby przed zadrapaniami  
i  podobnymi uszkodzeniami. Zarówno w tylnej ścianie, jak i w dolnej znajdują się po dwa otwory na śruby mocujące. 
 Umożliwiają one montaż na ścianie / ścianie szafy lub na podłodze / półce regałowej (w zestawie elementy montażowe).  
Do sejfu dołączone są 2 klucze dwuzabierakowe z indywidualnym numerem, pasujące wyłącznie do jednego konkretnego 
zamka. Waga: 13,5 kg. Wymiary otworu drzwi: 355 x 240 mm (dł. x wys.). Użyteczny wymiar wewnętrzny*: 425 x 290 
x 340 mm (dł. x wys. x gł.). Wymiar zewnętrzny: 430 x 295 x 360 mm (dł. x wys. x gł.). 
 

Nr. kat. 360 945 € 139,95 
 

* Należy pamiętać, że wymiary wewnętrzne w miejscu zamka i zawiasów drzwiczek są inne: głębokość w obszarze zawiasów przy otwartych drzwiczkach wynosi 313 mm. Głębokość w obszarze 
zamka wynosi 300 mm, gdy drzwi są zamknięte.                                                                                             

Korpus i drzwiczki  
z grubej stali

2 solidne rygle W komplecie filcowa 
mata na spodzie jako 
ochrona np. przed  
zadrapaniami

Zamek na klucz  
dwuzabierakowy
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Skrytka na 
Pani/Pana 
skarby. 
Książkowy sejf LEUCHTTURM  
to idealna skrytka na Pani/Pana  
kosztowności, dokumenty,  
gotówkę i biżuterię.

NOWOŚĆ

Tak nierzucający  
się w oczy jak album 
LEUCHTTURM.

Zamykany sejf  
stalowy na zamek 
bębenkowy.

Sejf książkowy na klucz 
Pssst, tajemnica: Książkowy sejf LEUCHTTURM to  
idealna skrytka na Pani/Pana kosztowności, dokumenty, 
gotówkę i biżuterię. Z zewnątrz wyglądający jak klaser 
LEUCHTTURM, posiada zamykany sejf stalowy z zam-
kiem bębenkowym. Dzięki wzorowi plastikowych stron 
książki, sejf wygląda zwodniczo prawdziwie i zupełnie nie 
rzuca się w oczy. Ze względu na niewielkie rozmiary, sejf 
książkowy można też łatwo zabierać ze sobą. Materiał: 
Oprawa ze sztucznej skóry, sejf ze stali (grubość): 0,8 mm). 
Zawarte w dostawie 2 indywidualnie ponumerowane  
klucze, pasujące wyłącznie do wbudowanego zamka.  
Kolor książki: Czarny ze złotym tłoczeniem. Format  
wewnętrzny sejfu: 229 x 137 x 40 mm. Zewnętrzny format 
książki: 240 x 155 x 55 mm. 

Nr.kat. 361 288                           € 24,95
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Wszystkie kasety na monety LEUCHTTURM są wyjątkowo stylowe i posiadają wysokiej jakości  wykończenie o  
strukturze drzewa mahoniowego. Wyjątkowej stabilności nadają palety o drewnianym obramowaniu oraz pozłacane  
zawiasy. Welurowe wkłady tylko polepszają stylowy wygląd. Linia tych kaset charakteryzuje się także satynową poduszką 
wieka. Część kaset na wieku i poduszce wieka  posiada tematyczny nadruk.  
 
Szeroki wybór kaset do monet LEUCHTTURM to ogromna ilość kombinacji przechowywania. Nasze  kasety różnią 
się między sobą projektem, wykonaniem oraz budową (jedno-, dwu-, trzy- i czteropoziomowa). Zróżnicowane przegródki 
umożliwiają przechowywanie małych i dużych monet oraz monet w kapsułach. Zachęcamy do wyboru z naszej szerokiej 
oferty wersji najbardziej odpowiadającej  Państwa wymaganiom. 

Kasety VOLTERRA DE LUXE do monet 
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Na 90 monet do       
39 mm Ø 

3 wkładki z 30 okrągłymi polami  
(39 mm Ø) na monety bez kapsuł  
albo z kapsułami do 39 mm Ø.  
Flader koloru mahoniowego.  
 
Wymiar zewnętrzny: 330 x 55 x 270 mm. 
 

Nr.kat. 326 786                       € 79,95

Na 35 monet do       
33,5 mm Ø 

1 wkładka z 35 okrągłymi polami  
(33,5 mm Ø) na monety bez kapsuł  
albo z kapsułami do 33,5 mm Ø.  
Na przykład monety 2 euro w kapsułach, 
niemieckie 5 euro w kapsułach lub złote 
monety 100 euro w oryginalnych  
kapsułach. W kolorze mahoniowym. 
 
Wymiar zewnętrzny: 305 x 30 x 245 mm. 
 

Nr.kat. 322 330                       € 44,95

Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.
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Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Na 60 monet do       
48 mm Ø 

3 wkładki z 20 okrągłymi polami  
(48 mm Ø) na monety bez kapsuł  
albo z kapsułami do 48 mm.  
Flader koloru mahoniowego. 
 
Wymiar zewnętrzny: 330 x 55 x 270 mm. 
 

Nr.kat. 308 474                       € 79,95

Na 98 monet do       
30, 39 lub 48 mm Ø 

3 wkładki na monety z kapsułami lub bez: 
- 1 x 48 pól kwadratowych (30 mm Ø) 
- 1 x 30 pól kwadratowych (39 mm Ø) 
- 1 x 20 pól kwadratowych (48 mm Ø) 
Flader koloru mahoniowego. 
 
Wymiar zewnętrzny: 330 x 55 x 270 mm. 
 

Nr.kat. 308 045                       € 79,95
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Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Na 20 kapsuł            
QUADRUM lub          
ramek na monety  
Monety Ø 14-41 mm, 1 wkład,  
20 kwadratowych miejscami (50 x 50 mm), 
kolor mahoniowy.  
Wymiar zewnętrzny: 305 x 30 x 245 mm. 
 

Nr.kat. 341 012                       € 44,95

Na 90 kapsuł  
QUADRUM Mini 

Monety Ø 10-29 mm, 3 wkłady, każdy z     
30 kwadratowymi miejscami (38 x 38 mm), 
kolor mahoniowy. 
Wymiar zewnętrzny: 330 x 55 x 270 mm. 
 

Nr.kat. 361 200                       € 79,95

Na 60 kapsuł           
QUADRUM lub          
ramek na monety 

3 wkładki po 20 kwadratowych pól              
(50 x 50 mm) do 60 kapsuł  QUADRUM 
lub ramek na monety 50 x 50 mm.  
 
Wymiar zewnętrzny: 330 x 55 x 270 mm. 
 
Flader koloru mahoniowego 
Nr.kat. 304 747 
 
Czarny 
Nr.kat. 347 919 
 
 

Każda kaseta                    € 79,95
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Na 12 kapsuł QUADRUM 
XL/ramek na monety XL  

Monety Ø 42-58 mm, 1 wkładka, 12 pól kwadratowych 
(67 x 67 mm), w kolorze mahoniowym. 
 
Wymiar zewnętrzny:  
305 x 30 x 245 mm. 
 
Nr.kat. 363 166                           

€ 44,95

Na 24 płytek 

Monety Ø 14–41 mm, 3 wkłady,  
każdy z 8 kwadratowymi miejscami  
(63 x 85 mm), kolor mahoniowy.  
 
Wymiar zewnętrzny: 330 x 55 x 270 mm. 
 

Nr.kat. 309 278                       € 79,95

NOWOŚĆ

Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Kaseta VOLTERRA VARIO 3 kolekcjonerska 

Do przechowywania np. orderów, zegarków,  minerałów, modeli 
 samochodów, figurek z „jajek  niespodzianek” oraz wielu innych. Idealna  
do przechowywania  holderów i kapsuł QUADRUM. Zmienny układ  
przegródek dzięki 2 sztywnym oraz 15 przestawnym wkładkom. Szerokość 
przegródki 60 mm,  długość zmienna od 10 do 310 mm, głębokość 40 mm. 
Szlachetne wzornictwo: struktura drewna w  kolorze  mahoniowym, wnętrze 
oraz wkładki  pokryte  welurem, a wewnętrzna część wieka  pokryta satyną – 
wszystko w kolorze czerwonego wina. 2 pozłacane zawiasy oraz 2  magnesy 
zapewniają  bezpieczne zamknięcie kasety. Wymiary: 330 x 65 x 270 mm. 
 
Nr.kat. 339 637 € 89,95

Różnorodne  

przegródki
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Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Etui VOLTERRA z okrągłymi miejscami na monety 
Wysokiej jakości etui na monety o strukturze drzewa mahoniowego z dyskretnym zamkiem magnetycznym. Satynowa  
poduszka wieka w kolorze czarnym, welurowa dolna część wkładu z miejscami na monety. Satynowa tasiemka do przechowywania 
certyfikatów.

Na 1 dużą monetę do 101 mm Ø 
Na 1 dużą monetę (53 do 101 mm Ø) w dużej kapsule 
XL 53-101 (art. nr 347 616, patrz str. 83). Wymiar  
zewnętrzny: 150 x 150 mm. 
Nr.kat. 358 791                                  € 32,95

Na 1 dużą monetę do 76 mm Ø 
Na 1 dużą monetę (21 do 62 mm Ø) w dużej kapsule XL  
21 do 62 (art. nr 347 755, patrz str. 83) lub 1 dużą monetę 
(29 do 76 mm Ø) w dużej kapsule XL 29-76 (art. nr  
347 615, patrz str. 83). Wyjmowana wkładka. Wymiar  
zewnętrzny: 120 x 120 mm. 
Nr.kat. 358 792 € 29,95

Na 1 monetę  
do 60 mm Ø 
Wymiar zewnętrzny:  
100 x 100 mm.  

Nr.kat. 337 256          
€ 19,95

Na 1 monetę  
do 41 mm Ø 
Wymiar zewnętrzny:  
80 x 80 mm.  

Nr.kat. 309 490             
€ 16,95

Na wyjąt-

kowo duże 

monety

Satynowa 

wewnętrzna 

część 

wieka

Na wyjąt-

kowo duże 

monety
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1
2
1
1
1
1

3
1
1
1

4
1
1
5
16

1 x QUADRUM Mini                           80 x 80 mm          360 121    € 16,95 
1 x QUADRUM                                     80 x 80 mm          339 043    € 16,95 
1 x QUADRUM XL                              100 x 100 mm      343 227    € 17,95 
1 x QUICKSLAB                                   120 x 120 mm      326 719    € 22,95 
1 x „Slabs“*                                                 120 x 120 mm      307 925    € 24,95 
2 x QUADRUM Mini                           124 x 80 mm        360 122    € 22,95

2 x QUADRUM                               148 x 93 mm          339 048    € 22,95 
3 x QUADRUM                               193 x 93 mm          339 049    € 24,95 
4 x QUADRUM                               260 x 93 mm          339 050    € 27,95 
5 x QUADRUM                               310 x 93 mm          339 051    € 29,95 
6 x QUADRUM                               193 x 150 mm        339 052    € 32,95 
9 x QUADRUM                               190 x 195 mm        308 093    € 32,95

Wkładka               Forma   Wymiary    Nr.kat.   Cena          Wkładka          Forma     Wymiary      Nr.kat.   Cena

7
8
9

10
11
12

Nasze wysokiej jakości etui VOLTERRA są także dostępne dla prostokątnych kapsuł, np. QUADRUM, QUADRUM 
XL, QUICKSLAB itd. Do  wyboru 12 wariantów wykonania do  reprezentacyjnego przechowywania od 1 do 9 prosto-
kątnych kapsuł. Satynowa tasiemka na poduszce wieka pomaga w przechowywaniu certyfikatów.

Etui VOLTERRA na prostokątne kapsuły

Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

12 

wariantów  

wykonania

* (szklany dekiel)
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Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

€ 7,50

Ø 26 mm                      320 757       18 – 20 mm 
Ø 28 mm                      307 368       21 – 21,5 mm 
Ø 30 mm                      323 587       22 – 24,5 mm 
Ø 32 mm                      334 418       25 + 25,75 mm 
Ø 34 mm                      314 303       27 – 28 mm 
Ø 36 mm                      305 748       28,75 – 30 mm 
Ø 38 mm                      317 668       31 – 32,5 mm 

Ø 40 mm                      305 447       32,6 – 34 mm 
Ø 42 mm                      327 654       35, 36, 37 mm 
Ø 44 mm                      320 436       38 mm 
Ø 46 mm                      306 338       38,6 – 40 mm 
Ø 48 mm                      337 578       40,6 – 42 mm 
Ø 50 mm                      359 461       43, 44 mm 
Ø 53 mm                      359 462       45, 46, 47 mm 

Wkładka     Forma Nr.kat.  
                   

np. pasujàce do kapsuł* do monet 
LEUCHTTURM (Ø wew. mm) 

Etui NOBILE na monety  
Stylowe etui na monety do nietuzinkowego przechowy wania monet w kapsułach. Metalowa obudowa jest  wykończona 
fakturowaną i watowaną skórą ekologiczną.  Wykończona satyną poduszka wieka oraz stylowy  aksamitny wkład nadają 
etui dodatkowej wytworności.  Poduszka wieka posiada tasiemkę do przechowywania certyfikatów. 

... na okrągłe 
kapsuły do 
monet 

Z 1 tłoczeniem na 1 kapsułę.  
Obicie oraz wkład w kolorze 
czarnym.  
Wymiar zewnętrzny:  
65 x 26 x 65 mm.

Wkładka     Forma Nr.kat. 
                   

np. pasujàce do kapsuł* do monet 
LEUCHTTURM (Ø wew. mm) 
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Przykładowe zdjęcie

...na prostokątne kapsuły 

Nasze etui NOBILE na monety doskonale nadają się do przechowywania w nich kapsuł na monety QUADRUM, 
 QUADRUM XL oraz QUICKSLAB.

Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Wkładka                             Forma                        Kolor                     Wymiary                     Nr.kat.               Cena  

1 x QUADRUM Mini                                                        czarne                         65 x 65 mm                       360 115                € 7,50 
1 x QUADRUM                                                                  czerwone                   65 x 65 mm                       344 958                € 7,50 
1 x QUADRUM                                                                  niebieskie                   65 x 65 mm                       344 957                € 7,50 
1 x QUADRUM                                                                  czarne                         65 x 65 mm                       322 779                € 7,50 
1 x QUADRUM XL                                                           czarne                         100 x 100 mm                  343 336                € 9,95 
1 x QUICKSLAB                                                                czarne                         118 x 88 mm                    345 868                € 9,95 
2 x QUADRUM Mini                                                        czarne                         120 x 65 mm                    360 116                € 11,95 
2 x QUADRUM                                                                  czarne                         120 x 65 mm                    339 261                € 11,95 
3 x QUADRUM Mini                                                        czarne                         180 x 65 mm                    360 117                € 14,95 
3 x QUADRUM                                                                  czarne                         180 x 65 mm                    339 264                € 14,95 
4 x QUADRUM Mini                                                        czarne                         235 x 65 mm                    360 118                € 15,95 
4 x QUADRUM                                                                  czarne                         235 x 65 mm                    339 265                € 15,95 
5 x QUADRUM Mini                                                        czarne                         290 x 65 mm                    360 119                € 16,95 
5 x QUADRUM                                                                  czarne                         290 x 65 mm                    339 266                € 16,95 
6 x QUADRUM Mini                                                        czarne                         180 x 130 mm                  360 120                € 18,95 
 
6 x QUADRUM                                                                  czarne                         180 x 130 mm                  339 267                € 18,95 

NO-
WOŚĆ

Nr.kat. 344 958

Nr.kat. 339 264
Nr.kat. 339 265

Nr.kat. 344 957

Nr.kat. 360 120

NO-
WOŚĆ

NO-
WOŚĆ
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NOWOŚĆ

Etui AIRBOX VIEW na monety  

Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Z okienkiem podglądowym i podstawką 
 
Czarne etui na monety wykonane z mocnego kartonu na kapsuły QUADRUM. Clou: Z okienkiem do podglądu i 
funkcją podstawki do prezentacji monety. Wkładka z czarną, weluropodobną powierzchnią. Nierzucające się w oczy 
magnetyczne zamknięcie. Wymiary zewnętrzne: 71 x 71 x 19 mm. 
 

 Nr.kat. 364 688                                                     € 5,95

Etui na monety AIRBOX VIEW na 1 kapsułę QUADRUM

Z  
funkcją 

pod- 
stawki

Z  

okienkiem 

podglądo-

wym

Dalsze etui na monety AIRBOX  
(bez okienka podglądowego) na 1 do 6 kapsuł 
QUADRUM na www.leuchtturm.com



Kapsuły na monety, 
ramki i ich pojemność  

LEUCHTTURM oferuje Państwu szeroką paletę kapsuł na monety, by zapewnić im optymalną 
ochronę. Miliony razy doceniana i bardzo lubiana seria kapsuł okrągłych, z rantem i bez, o każdej 
średnicy od 14 do 101 mm LEUCHTTURM uzupełnił wariantem prostokątnym o nazwie  
QUADRUM i QUICKSLAB oraz holderami. W ofercie kapsuł ULTRA znajdą Państwo  
teraz również kapsuły Perfect Fit, idealnie pasujące do najbardziej popularnych monet. Dla  
Państwa specjalnych monet (np. szczególnie grubych lub trójkątnych) opracowaliśmy  
MAGIC CAPSULES ze specjalną membraną. 
Interesują Panią/Pana kapsuły na monety z aktywnym zabezpieczeniem przed 
utlenianiem (łącznie z władką INTERCEPT®)? Zapraszamy do zapoznania się 
z informacjami na  www.leuchtturm.com/intercept, u specjalistycznego  
sprzedawcy lub poprosić o oddzielną ulotkę.
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PREMIUM

NO-
WOŚĆ

Okrągłe kapsuły na monety

Okrągłe kapsuły na monety ULTRA
Kapsuły premium na monety ULTRA wykonane są z wyjątkowo odpornego na zarysowania i wysokoprzeźroczystego 

poliakrylu (PMMA). Kapsuły o gładkim rancie dostępne są dla popularnych monet o średnicy 17–41 mm. Solidny  

i jednocześnie łatwy do otwarcia zamek.

Wskazówka: format zewnętrzny kapsuł ULTRA jest taki sam jak kapsuł GRIPS i tym samym pasują do wszystkich  

akcesoriów tej serii. Interesują Panią/Pana nasze kapsuły ULTRA na monety z aktywnym zabezpieczeniem  

przed utlenianiem (kapsuły ULTRA Intercept)? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na 

www.leuchtturm.com/intercept, u specjalistycznego sprzedawcy lub poprosić o oddzielną ulotkę.

Cena za paczkę 10 szt. 
(10 kapsuł w tym samym wymiarze) 
Monety Ø 17–41 mm, Nr. kat. patrz tabela str. 88/89                                                  € 4,95  
Cena za paczkę 100 szt. 
(100 kapsuł w tym samym wymiarze) 

Monety Ø 25,75 mm, np. 2 euro                                         Nr.kat. 346 516                € 44,95 
Monety Ø 32,5 mm, np. niem. 10 (do 2015),   
20 + 25 euro                                                                       Nr.kat. 346 517                € 44,95 
Monety Ø 38,61 mm, np. 2 Oz. Queen’s Beasts srebrny     Nr.kat. 364 946                € 44,95

gładki rant

Zalety kapsuł PREMIUM: 
• Gładki rant • Wysokoprzeźroczyste • Odporny na zarysowania poliakryl  

• Perfect Fit do najbardziej popularnych monet (np. 2 €, niemieckie 5 €,  
10 €, 20 € i 25 €, monet obiegowych euro, srebrnych monet takich jak  
Krugerrand i Britannia, srebrny/złoty Klonowy Liść 1 oz i wiele innych (patrz 
tabela na str. 88/89 i w rozdziale „Aktualności”).

Do  

wszystkich 

monet Ø 

17–41 mm

Średnica &  

nr. kat. patrz 

tabela na str. 

88/89

NO-
WOŚĆ

FITPERFECT

FITPERFECT
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Okrągłe kapsuły na monety GRIPS
Kapsuły z odpornego na zarysowania tworzywa. Solidny i jednocześnie łatwy do otwarcia zamek. Dostępne dla  
wszystkich popularnych monet o średnicy 14–41 mm.

Cena za paczkę 10 szt. (10 kapsuł jednej średnicy)               
Monety Ø 14–41 mm         Nr. kat. patrz tabela str. 88/89             € 3,95 
Monety Ø 42 –50 mm         Nr. kat. patrz tabela str. 88/89             € 5,50 
Cena za paczkę 100 szt. (100 kapsuł jednej średnicy) 
Monety Ø 25,75 mm, np. 2 euro      Nr.kat. 313 851                       € 34,95 
Monety Ø 32,5 mm,  
np. niem. 10 (do 2015),  
20 + 25 euro                                    Nr.kat. 323 261                       € 34,95 
Monety Ø 27,3 mm,  
np. 50 pensów GB*                          Nr.kat. 364 949                      € 34,95          
   
 

* Uwaga: Ze względu na kształt monety 50 pensów ten GRIPS jest siedmiokątny.

z rantem

Zestaw kapsuł do monet Euro 
Od 1 centa do 2 Euro. 

Nr.kat. 302 469 € 4,50

Zestaw kapsuł  
na monety Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość: 10 paczek z 10 kapslami każda o następującej  
średnicy wewnętrznej: 16,5 mm (1 Euro Cent), 19 mm (2 Euro 
Cent), 20 mm (10 Euro Cent), 21,5 mm (5 Euro Cent), 22,5 
mm (20 Euro Cent), 23 mm (1 euro), 24,5 mm (50 Euro Cent),  
26 mm (2 euro), 27 mm (niem. 5 euro), 32,5 mm (niemiecka 
 moneta  okolicznośćiowa 10 i 20 euro). 

Nr.kat. 323 405 (100 kapsuł)   € 34,95

Średnica &  

nr. kat. patrz 

tabela na str. 

88/89

Łącznie 

100 

kapsuł!

NO-
WOŚĆ
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2

1

3

Okrągłe kapsuły na monety

Na monety o 
średnicy do 

10 cm!

3

2

1 Kapsuła na monety GRIPS XL 21–62 
Na monety o średnicy od 21 do 62 mm. Z 14 pierścieniami 
 dystansującymi. Wysokość wewnątrz kapsuły: 4,5 mm.  
Wysokość zewnętrzna kapsuły 7,6 mm. Średnica ze-
wnętrzna 67 mm. 

Nr.kat. 347 755 10-pak  € 12,95 
 

Kapsuła na monety GRIPS XL 29–76 
Na monety o średnicy od 29 do 76 mm. Z 12 pierścieniami 
 dystansującymi. Wysokość wewnątrz kapsuły: 6,3 mm.  
Wysokość zewnętrzna kapsuły 12 mm. Średnica zewnętrzna 
82 mm. 

Nr.kat. 347 615 2-pak  € 12,95 
 

Kapsuła na monety GRIPS XL 53–101 

Na monety o średnicy od 53 do 101mm, np. na 1-kilogra-
mowe  monety. Z 12 pierścieniami dystansującymi. Wyso-
kość wewnątrz kapsuły: 14,8 mm. Wysokość zewnętrzna 
kapsuły 20,7 mm.  Średnica zewnętrzna 111 mm. 

Nr.kat. 347 616 za sztukę  € 12,95

Duże kapsuły na monety GRIPS XL
Kapsyły XL doskonale nadają się do przechowywania  wyjątkowo dużych monet o średnicy do 101 mm. Zawierają  
12 lub 14 wyjmowanych pierścieni dystansowych z czarnej pianki (bezkwasowa i bez zmiękczaczy), dzięki czemu 
 pomieszczą także mniejsze monety. Kapsuły z wysokiej  jakości odpornego na zarysowania tworzywa są także 
 rozwiązaniem dla porysowanych lub uszkodzonych  oryginalnych kapsuł dużych  monet. Posiadają solidny i  jednocześnie 
łatwy do otwarcia  zamek. Odpowiednie etui znajdzie Pan(i) na stronie 75.



84 Kapsuły na monety MAGIC CAPSULES

Münzkapseln MAGIC CAPSULES
Niezależnie od tego, czy są to monety historyczne, szczególnie grube czy trójkątne – kapsuła na monety MAGIC  
CAPSULES to idealne miejsce do przechowywania Państwa wyjątkowych monet. Specjalna membrana wewnątrz  
kapsuły łatwo dopasowuje się do przedmiotu zbioru i pozwala mu „pływać”. Na monety o wysokości do 7 mm  
(wysokość zewnętrzna: 13 mm). Kapsuła wykonana z polysterolu odpornego na zarysowania.

z rantem

NOWOŚĆ

MAGIC CAPSULES S 

Na monety do 27 mm Ø. Średnica zewnętrzna: 36 mm.
MAGIC CAPSULES L 

Na monety do 35 mm Ø. Średnica zewnętrzna: 44 mm.

Nr.kat. 363 476                                        (pakiet 6x)        € 11,95 
Nr.kat. 363 481                                        (pakiet 50x)     € 99,95

Nr.kat. 363 483                                   (pakiet 6x)             € 12,95 
Nr.kat. 363 484                                   (pakiet 50x)     € 104,95
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NOWOŚĆ

Kapsuły na monety MAGIC CAPSULES

Etui SIENA 

Z prawdziwego drewna. Wnętrze z kremowego  
aksamitu. Z satynową wstążką na certyfikaty.  

1. etui/rozmiar zewnętrzny: 110 x 110 mm.  
Na 1x MAGIC CAPSULES, format S             Nr.kat. 363 485          
Na 1x MAGIC CAPSULES, format L            Nr.kat. 363 486          

Każdy  € 24,95 

2. etui/rozmiar zewnętrzny: 210 x 90 mm.  
Na 2x MAGIC CAPSULES, format S             Nr.kat. 363 487          
Na 2x MAGIC CAPSULES, format L            Nr.kat. 363 488          

Każdy  € 29,95

Pasujące akcesoria

Etui NOBILE 

O wyglądzie skóry (imitacja skóry). Stabilna metalowa 
obudowa. Z aksamitną wkładką i satynową wstążką do 
certyfikatów. Wymiary zewnętrzne: 78 x 78 x 39 mm. 

Na 1x MAGIC CAPSULES, format S         Nr.kat. 363 491    
Na 1x MAGIC CAPSULES, format L        Nr.kat. 363 492    

Każdy  € 9,95

Kasety na monety SIENA   

Na 12 kapsuł na monety MAGIC CAPSULES.  
Z prawdziwego drewna. Wnętrze z kremowego  
aksamitu. Z satynową wstążką na certyfikaty.  
Wymiary zewnętrzne: 310 x 240 mm. 

Na 12x MAGIC CAPSULES, format S         Nr.kat. 363 489          
Na 12x MAGIC CAPSULES, format L         Nr.kat. 363 490          

Każdy  € 49,95
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50 mm38 mm 67,3 mm

QUADRUM XL

QUADRUM / 
QUADRUM INTERCEPT

QUADRUM MINI

Kapsuły na monety QUADRUM 

✓ Także z aktywną 
ochroną przed  
nalotem

Quadrum Mini 
Kwadratowa kapsuła na monety w wersji „Mini”

Ponieważ wymiary kapsuł kwadratowych są identyczne, w jednym systemie kolekcjonerskim mogą Państwo  
przechowywać monety o różnych średnicach.  
•  Kapsuły z dokładnie wymierzonym czarnym wkładem (bezkwasowa pianka EVA, bez zmiękczaczy), odporna na  

starzenie się 
•  Do wszystkich popularnych monet (krok co 1 mm), np. obiegowe monety euro, 2 euro 
•  Wysokoprzezroczyste tworzywo odporne na zadrapania jako optymalna ochrona Państwa monet 
•  Solidny i jednocześnie łatwy do otwarcia zamek 
•  Szeroki asortyment akcesoriów do wszystkich kapsuł na monety QUADRUM 

Kwadratowa kapsuła na monety QUADRUM dostępna jest 
teraz także w wersji „Mini”. 
 
Skorzystajcie Państwo z zalet naszego systemu QUADRUM 
do wszystkich popularnych monet o średnicy już od 10 (!) do 
29 mm (krok co 1 mm). Wysokość wkładu kapsuły: max.  
3,3 mm. Wymiar zewnętrzny: 38 x 38 x 6,4 mm. 10 sztuk w 
opakowaniu. 
 
✓  Idealnie nadające się do monet o małych średnicach. 
✓ Przechowywanie do 130% więcej kapsuł / monet w jednym 

systemie kolekcjonerskim (porównanie z QUADRUM). 
✓  Obszerna paleta akcesoriów (patrz kolejne strony). 
 

za 10-pak  € 5,50 

Kwadratowy system QUADRUM od LEUCHTTURM

Średnica &  

nr. kat. patrz 

tabela na str. 

88/89



87Kapsuły na monety QUADRUM 

Quadrum 
system kwadratowych kapsuł do monet

Quadrum XL 
Kwadratowa Kapsuła na wyjątkowo duże monety

Interesują Panią/Pana nasze kapsuły QUADRUM na monety z aktywnym zabezpieczeniem przed  
utlenianiem (kapsuły QUADRUM Intercept)? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na  
www.leuchtturm.com/intercept, u specjalistycznego sprzedawcy lub poprosić o oddzielną ulotkę. 

Skorzystajcie Państwo z zalet naszego systemu QUADRUM 
do wszystkich popularnych monet o średnicy od 14 do  
41 mm (krok co 1 mm).  
 
Wysokość wkładu kapsuły: max. 3,3 mm. Wymiar zwnętrzny: 
50 x 50 x 6,25 mm.  
 
✓  28 średnic monet. 
✓  Również w opakowaniu po 100 sztuk (ta sama średnica). 
✓  Bardzo obszerna paleta akcesoriów (patrz kolejne strony). 
 

za 10-pak    € 6,95 za 100-pak    € 64,95

Skorzystajcie Państwo z zalet naszego systemu QUADRUM 
także do dużych monet i medali o średnicy od 42 do 58 mm. 
 
Dzięki 8 pierścieniom dystansowym z czarnej pianki  
(bezkwasowa i bez zmiękczaczy) mogą państwo doskonale  
dopasować wnętrze do średnicy monety.  
 
Wysokość wkładu kapsuły: max. 4,5 mm. Wymiar ze-
wnętrzny: 67,3 x 67,3 x 7,8 mm. 5 sztuk w opakowaniu. 
 
✓  Przechowywanie wyjątkowo dużych monet/medali. 
✓  Dzięki pierścieniom dystansowym istnieje możliwość uży-

cia tej samej kapsuły dla średnic od 42 do 58 mm. 
✓  Obszerna paleta akcesoriów (patrz kolejne strony). 
 
 
 

Nr.kat. 349 367  za 5-pak  € 6,95

Średnica &  

nr. kat. patrz 

tabela na str. 

88/89

Oryginał

Monety 

Medale 

Talary



88 Przegląd kapsuł na monety

Wymiar 
wewnętrzny

 
Zastosowanie

Okrągłe  
kapsuły

 Wymiar zewnętrzny Ø 
(Okrągłe kapsuły na monety)

GRIPS   
10-pak 
Nr.kat.

ULTRA   
10-pak 
Nr.kat.

QUADRUM   
Mini 10-pak 

Nr.kat.

QUADRUM   
10-pak 
Nr.kat.

10 mm        3 Yuan Chiny Panda złoto                                                                                                       —                  —         —             360 946                — 
11 mm        10 $ Liberia Paulus Kruger,                                                                                   —                  —         —             360 947                — 
                     1/50 Oz. 20 Shillings Somalia Elephant złoto                                                              
12 mm        15 Yuan Chiny Panda złoto,                                                                                 —                  —         —             360 948               — 
                     1/20 Oz. Southafrica/Krugerrand złoto                                                                           
13 mm        1/25 Oz. Austrian Philharmonic złoto                                                                           —                  —         —             360 053               — 
14 mm        1/20 Oz. Chiny Panda złoto                                                                             20 mm       314 071      —             360 065            308 571 
15 mm        10 centów guldena                                                                                               21 mm       327 665           —             360 067            306 616 
16 mm        1/10 Oz. Kanada Maple Leaf złoto,                                               22,5 mm       334 752        —           360 068         317 149 
                     1/10 Oz. Austrian Philharmonic złoto 
16,25 mm   1 eurocenty                                                                                                       22,5 mm       331 022     365 285       360 068            317 149 
16,5 mm     1/10 Oz. Southafrica/Krugerrand złoto                                                    22,5 mm       331 022           —             360 068            317 149 
17 mm        1/10 Oz. ($5) USA American Eagle złoto + platyna                            22,5 mm       322 470     345 018        360 069            337 671 
18 mm        1/10 Oz. Chiny Panda złoto, US Dimes                                                       25 mm       330 328     345 019        360 070            304 772 
18,75 mm   2 eurocenty                                                                                                           25 mm       337 551     365 286       360 071            302 707 
19 mm        Centówiki i 10-centówiki USA, 10 Sfr. złoto Vreneli                               25 mm       337 551     345 020        360 071            302 707 
19,75 mm   10 eurocenty                                                                                                        26 mm       303 557     365 288       360 072            323 863 
20 mm        Niem. 50 euro złoto, 10 Mk,                                                                          26 mm       303 557     345 022        360 072            323 863 

                        imperial złoto 
21 mm        5 centów guldena, 20 Sfr. złoto Vreneli                                                          27 mm       327 401     345 023        360 074            309 032 
21,25 mm   5 eurocenty                                                                                                       27,5 mm       336 560     365 287       360 074            309 032 
21,5 mm     US-niklowe                                                                                                        27,5 mm       336 560           —             360 074            309 032 
22 mm          1/4 Oz. Southafrica/Krugerrand złoto,                                                     28,5 mm       300 053     345 025        360 075            320 753 
                     1/4 Oz. Austrian Philharmonic złoto,  
                     1/4 Oz.($10) USA American Eagle złoto + platyna,  
                          1/4 Oz. Chiny Panda złoto, 1 Sovereign Great Britain 
22,25 mm   20 eurocenty                                                                                                     28,5 mm       320 006     365 289       360 075            320 753 
22,5 mm     Do monet o średnicy do 22,5 mm                                                               28,5 mm       320 006           —             360 075            320 753 
23 mm        20 Mk, US-niklowe, £ 1 (od 2017)                                                                 29 mm       314 782     345 027        360 076            323 367 
23,25 mm   1 euro                                                                                                                      29 mm       314 782     365 291       360 076            323 367 
24 mm        Ćwierćdolarówki kanadyjskie, 1 Sfr., 1 DM, 5 guldenów                         30 mm       319 128     345 029        360 079            329 802 
24,25 mm   50 eurocenty                                                                                                     30,5 mm       310 706     365 290       360 079            329 802 
24,5 mm     Ćwierćdolarówki USA                                                                                    30,5 mm       310 706           —             360 079            329 802 
25 mm        1/2 Oz. Kanada Maple Leaf złoto                                                                   32 mm       331 675     345 031        360 080            331 951 
25,75 mm   2 euro                                                                                                                      32 mm       309 404     345 007       360 085            329 295 
27 mm        2 DM, 2 Sfr., 2 zloty, 1/2 Oz. Southafrica/Krugerrand złoto,                 33 mm       337 997     345 033        360 086            317 321 
                     1 US $, Kanada Loonie, 1/2 Oz.($25) USA American Eagle  
                     złoto + platyna, 1/2 Oz. Chiny Panda złoto                                  
27,25 mm   Niem. 5 Euro okolicznośćiowe                                                                      33 mm       337 997     365 293       360 086            317 321 
27,3 mm     50 Pence GB                                                                                                      36,4 mm      364 948*  365 296*            —                      — 
28 mm        100 euro złoto, 1/2 Oz. Chiny Panda złoto                                                34 mm       312 236     345 034        360 088            338 200 
28,75 mm   Niem. 10 Euro (od 2019)                                                                                 35 mm       303 522     365 294       360 089            320 749 

Kwadratowe  
kapsuły

NO-
WOŚĆ

* Uwaga: Ze względu na kształt monety 50 pensów ten GRIPS jest siedmiokątny.

FITPERFECT

Tu znajdą Państwo kapsuły na 
 monety pasujące do Państwa monet 

Na wszystkie monety/średnice monet oznaczonych  
symbolem                             oferujemy Państwu indywidualnie  
dopasowaną kapsułę ULTRA (Perfect Fit).  
Numer katalogowy jest wyróżniony pogrubioną czcionką.

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT
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29 mm        5 Euro Austria, 2 Mk, KR, 20-szylingówka, 5 DM,                                 35 mm       303 522     345 035        360 089            320 749 

                        5 MK GDR 

30 mm        1 Oz. Kanada Maple Leaf złoto                                                                       35 mm       330 370   365 300             —                 330 443 
31 mm        US Half $ Kennedy, 30 Drachmen srebrny, 10 M GDR                          37 mm       325 003     345 038             —                 323 305 
32 mm        3 Euro ze Słowenii, 10 Mk, 1 rublówka, 5 Sfr.,                                 38 mm       304 799    345 039           —              312 172 
                 1 Oz. Chiny Panda złoto 
32,5 mm     Niem. 10-(do 2015)/20-/25 EURO                                                         37,5 mm       308 039     345 040             —                 327 634 

                        okolicznośćiowe (w oryg. kapsułach) 
32,6 mm     1 Oz. Krugerrand złoto                                                                                    39 mm       320 931     365 301             —                 327 634 
33 mm        Niem. 10-(do 2015)/20-/25 EURO okolicznośćiowe,                        39 mm       320 931     345 041             —                 327 634 

                        10 DM, 10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr., 20 M GDR,                    
                     1 Oz. ($50) USA American Eagle złoto + platyna 
34 mm        3 euro Austria „Talar ze zwierzętami”, 100 Pesetas,                                40 mm       310 430     345 042             —                 332 108 

                        50-szylingówka commemorative coin, 20 $ USA „Double Eagle“ 
35 mm        1 Oz. Libertad złoto (do 1991), 100 Sfr. złoto Vreneli,                       41 mm       318 983     345 043             —                 334 903 

                        Do monet o średnicy do 35 mm   
36 mm        5 rublówka                                                                                                             42 mm       330 757     345 044             —                 309 045 
37 mm        Union Latine 5 FF, 5 Sfr., 5 Ptas, 5 Lirów, 5 Drachmen,                           42 mm       315 520     345 045             —                 330 823 
                     1 Oz. Austrian Philharmonic złoto, 5 Sfr. (1850–1931) 
38 mm        1 Oz. Maple Leaf srebrny, 5 Mk KR, 500 OES,                                       44 mm       327 110     365 297             —                 330 704 
                     US Morgan $, US srebrny $ smalll,  
                     US srebrny $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower) 
38,6 mm     2 Oz. srebrny Queen’s Beasts                                                                         45 mm       315 148     364 945            —                 319 903 
38,7 mm     1 Oz. srebrne monety 39 mm Ø                                                                    45 mm       315 148     365 298             —                 319 903 
                          (Krugerrand, Britannia, Somalia Elefant) 
39 mm        US srebrny $ small, 1 Oz. Lunar II złoto                                                       45 mm       315 148     345 047             —                 319 903 
40 mm        10 EURO Hiszpania okolicznośćiowe,                                                     45 mm       328 440     345 048             —                 307 563 

                        2000 Ptas. okolicznosciowe 
40,6 mm     1 Oz. srebrne monety 40,6 mm Ø                                                                47 mm       334 928     365 299             —                 330 794 
                          (American Eagle, Kookaburra, Koala, Kangaroo) 
41 mm        Eagle, US srebrny $ large/Liberty                                                                   47 mm       334 928     345 049             —                 330 794 

42 mm        2 Scudi złoto Italy, 50 Francs Francja, ECU Royaux                                  48 mm       318 006              
43 mm        Na medale                                                                                                              49 mm       322 622              
44 mm        50 euro srebrny,  $ 2 srebrny Australia                                                          50 mm       315 637              
45 mm        $ 10 Kanada                                                                                                           51 mm       303 660              
46 mm        Na medale                                                                                                              52 mm       319 538              
50 mm        Na medale                                                                                                              56 mm       302 860              
62 mm        Kapsuła XL z 14 pierścieniami dystansowymi do monet od Ø 21 mm     67 mm       347 755             

76 mm        Kapsuła XL z 12 pierścieniami dystansowymi do monet od Ø 29 mm     82 mm       347 615 

101 mm      Kapsuła XL z 12 pierścieniami dystansowymi do monet od Ø 53 mm  111 mm       347 616 

Różne          Kapsuły na monety QUADRUM                                                                       —                  —                —                                        317 505 

                        do samodzielnego wycięcia

Wymiar 
wewnętrzny

 
Zastosowanie

Okrągłe  
kapsuły

 Wymiar zewnętrzny Ø 
(Okrągłe kapsuły na monety)

GRIPS   
10-pak 
Nr.kat.

ULTRA   
10-pak 
Nr.kat.

QUADRUM   
Mini 10-pak 

Nr.kat.

QUADRUM   
10-pak 
Nr.kat.

Kwadratowe  
kapsuły

Kapsuły GRIPS XL patrz 
poprzednie strony.

Dla średnic 42–58 mm  
patrz kapsuły  
QUADRUM XL.

NO-
WOŚĆ

FITPERFECT

Tu znajdą Państwo kapsuły na 
 monety pasujące do Państwa monet 

Na wszystkie monety/średnice monet oznaczonych  
symbolem                             oferujemy Państwu indywidualnie  
dopasowaną kapsułę ULTRA (Perfect Fit).  
Numer katalogowy jest wyróżniony pogrubioną czcionką.

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT

FITPERFECT
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130% 

więcej 

  zawartości*

50% 
więcej 

  zawartości*

Kapsuły dostępne osobno – patrz poprzednie strony.

Etui na monety VOLTERRA 

Wysokiej jakości futerały na monety w kolorze mahoniowym z usłojeniem z drewna, do przechowywania kapsułki na monety 
QUADRUM Mini. Dolna część z wgłębieniem (wgłębieniami) i czarną, weluropodobną powierzchnią. Pokrywa wyściełana 
czarnym satynem. Wraz z białą, satynową kopertą na certyfikat. Nierzucające się w oczy magnetyczne zamknięcie.

Tacki na monety (format L) 

Na 35 sztuk QUADRUM Mini. Niebieskie welurowe  

wykończenie. Pasuje do wszystkich kuferków i kaset 

LEUCHTTURM w formacie L.  

Wymiar zewnętrzny: 334 x 220 mm. 

Nr.kat. 360 059                  2-pak  € 9,95

Na 2 sztuk  
QUADRUM Mini 
Wymiar zewnętrzny:  
148 x 93 mm. 

Nr.kat. 360 122 

€ 22,95

Na 1 sztukę  
QUADRUM Mini 
Wymiar zewnętrzny:  
80 x 80 mm. 

Nr.kat. 360 121 

€ 16,95

** W porównaniu do QUADRUM (50 x 50 x 6,25 mm). 
** Dla wszystkich, którzy chcą się przestawić na system QUADRUM Mini, jako osobny produkt oferujemy czarny wkład kasety                                                         

QUADRUM Mini z 30 miejscami (bez szuflady w kolorze zadymionym).                                                       Nr.kat. 361 338                        2-pak  € 9,95

                                                                   Akcesoria                        Nr.kat.        Cena €             Więcej  
informacji...

Kaseta na monety MB** 
• Na 30x QUADRUM Mini 
• Szuflada w kolorze dymu 
• Weluropodobna wkładka koloru czarnego

360 057 22,95 Strona 55

Kaseta na monety  
VOLTERRA TRIO DE LUXE 
• Na 90x QUADRUM Mini 
• Flader koloru mahoniowego 
• 3 weluropodobne czarne wkładki

361 200 79,95 
 

Strona 73

Karty ENCAP 
• Na 20x QUADRUM Mini                             

(na każdą koszulkę) 
• Z przezroczystego poliestru 
• Nadaje się do segregatorów GRANDE

360 060 5,95 
(2-pak)

Strona 48

Etui na monety NOBILE 
• Na 1-6x QUADRUM Mini 
• Metalowa obudowa 
• Wyściełana, czarna imitacja skóry

Różne od 7,50 
 

Strona 78

Dalsze akcesoria do QUADRUM Mini

50% 
więcej 

  zawartości*
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NOWOŚĆ

Akcesoria dla QUADRUM

Pudełko LOGIK do  
przechowywania kapsuł na  
monety QUADRUM 

Czarne pudełko mieszczące do 80 kapsuł lub 160 ramek na monety 
(50 x 50 mm). Solidność zapewnia  
trwałą ochronę.  
Nowoczesne wzornictwo. 
 
Wymiary zewnętrzne:  
285 x 120 x 65 mm. 
 
Nr.kat. 364 884                                                      

 

€ 16,95

INTERCEPT®-Box Q 100 
Skrzynka Intercept Q 100 posiada wnętrze wyłożone materiałem INTERCEPT®, by aktywnie chronić monety przed 
oksydacją. Mieści 100 kapsuł QUADRUM na monety, lub około 300 holderów (50 x 50 mm). Nadaje się do przecho-
wywania monet i medali z miedzi, złota, srebra, mosiądzu i innych. Wymiar zewnętrzny: 370 x 64 x 125 mm.  
Nr.kat. 345 235                                                                                                                                                                                                    € 24,95

Kapsuły dostępne osobno – patrz poprzednie strony.

*  Zmniejszoną skuteczność                   
materiału rozpoznają Państwo 
poprzez ciemnoszare do                      
zielonkawego zabarwienie folii         
(nie monet!). W takim przypadku 
powinni Państwo wymienić               
produkt INTERCEPT®® na nowy.

15 lat 

ochrony 

przed proce-

sem starze - 

nia się*

Ze stylowej (watowanej) skóry ekologicznej. W komplecie 4 stopery do 
 zabezpieczania kapsuł. Wymiar zewnętrzny: 225 x 181 x 77 mm. 
 
 
Nr.kat. 340 969                                                                                          € 29,95

Kaseta PRESIDIO na 100 kapsuł  
QUADRUM na monety
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Pasujące kapsuły znajdą Państwo na poprzednich stronach. Akcesoria do QUADRUM XL są też odpowiednie do holderów XL (67 x 67 mm), patrz kolejne strony.

Etui na monety AIRBOX VIEW 
• Na 1x kapsułę na monety QUADRUM 
• Z okienkiem podglądowym i podstawką 
• Z mocnej tektury

364 688 5,95 Strona 79

Kuferek CARGO L6                 
na monety  
• Na 90x kapsuł na monety QUADRUM 
• W tym 6 tacek (w formacie L) 
• Aluminiowa konstrukcja • Tacki na monety  
(format L) dostępne również pojedynczo

343 225 49,95 Strona 62

Płytki SNAP 
• Na 20x kapsuł na monety QUADRUM              

(na każdą koszulkę) 
• Z przezroczystego poliestru 
• Np. do segregatorów GRANDE

361 439 4,95 
(2-pak)

Strona 49

Karty ENCAP 
• Na 20x kapsuł na monety QUADRUM              

(na każdą koszulkę) 
• Z przezroczystego poliestru 
• Np. do segregatorów GRANDE

334 778 5,95 
(2-pak)

Strona 48

Ekspozytor monet S 
• Na 1x kapsułę na monety QUADRUM 
• Stojak trójkątny 
• Z wysoce przezroczystego tworzywa 

sztucznego

360 896 6,50 
(5-pak)

Strona 98

Dalsze akcesoria do QUADRUM/QUADRUM XL
                                                                   Akcesoria                        Nr.kat.        Cena €             Więcej  

informacji...
Kaseta MB na monety 
• Na 20x kapsuł na monety QUADRUM 
• Szuflada w kolorze dymu 
• Wkładka w kolorze czarnym lub                        

winnoczerwonym 
• Dostępne również dla QUADRUM XL

Różne 22,95 
(każde pudełko)

Strona 55

Skrzynki LIGNUM                   
do monet 
• Na 20x kapsuł na monety QUADRUM 
• Flader koloru mahoniowego 
• Ciemnoczerwona, aksamitna wkładka

323 232 34,95 
 

Strona 58

Kaseta na monety  
VOLTERRA 
• Na 60 kapsuł na monety QUADRUM 
• Flader koloru mahoniowego  
• 1 lub 3-warstwowy  
• Dostęp. również dla QUADRUM XL (S. 74)

Różne od 44,95 
 

Strona 73

Kaseta na monety  
VOLTERRA 
• Na 60x kapsuł na monety QUADRUM 
• Flader koloru mahoniowego 
• 1 lub 3-warstwowy 
• Dostępne również dla QUADRUM XL

Różne od 16,95 
 

Strona 76

Etui na monety NOBILE 
• Na 6x kapsuł na monety QUADRUM 
• Metalowa obudowa 
• Wyściełana, czarna imitacja skóry

Różne od 7,50 
 

Strona 78

NO-
WOŚĆ

NO-
WOŚĆ
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Kapsuły na monety z aktywnym zabezpieczeniem przed 
utlenianiem: ULTRA Intercept i QUADRUM Intercept
•  Co najmniej 15 lat ochrony przed korozją 
 
•  Technologia z powodzeniem stosowana odd 30 lat 
 
•  Skuteczność potwierdzona praktycznymi testami 
 
•  Nie ma potrzeby stosowania lakierów, olejów i 

chemicznej konserwacji 

•  Odpowiedni do wszystkich powszechnie 
spotykanych monet  

•  Kapsułki z odpornego na zarysowania, 
przezroczystego tworzywa sztucznego 

•  Z wkładką  INTERCEPT® 
(nieplastyfikowane, bez kwasów) 

•  Całkowicie nietoksyczna i nadająca się do recyklingu 

Do 15 lat 

ochrony  

przed  

nalotem

NOWOŚĆ

Szczegółowe informacje o INTERCEPT®,  
dostępnych kapsułach na monety,  
a także o bogatej ofercie akcesoriów można  
znaleźć na www.leuchtturm.com/intercept,  
u lokalnego sprzedawcy lub zamówić naszą  
oddzielną ulotkę. 

Szeroka gama 
akcesoriów 
LEUCHTTURM

Video o produkcie



94 Kapsuły QUICKSLAB na monety

Z 
możliwością  

etykietowania

Kapsuły na monety Quickslab

• Prostokątne kapsuły do monet posiadające czarne wykończenie (bez zmiękczaczy i kwasów) z tworzywa sztucznego  
o idealnym zwymiarowaniu na monety. 

•  Zapasowe etykiety: na stronie www.leuchtturm.com pod konkretnym produktem znajdą Państwo odpowiednio  
przygotowane gotowce. Wystarczy uzupełnić właściwymi danymi, wydrukować i wyciąć. 

• Dostępne dla monet o średnicy od 14 do 41 mm (podziałka milimetrowa). 

• Z okienkiem na etykietę oraz etykietą na informacje o stan monety,  
powód wydania, rok wybicia. 

• Kapsle z przeźroczystego i odpornego na zarysowania  
tworzywa sztucznego. 

• Bezpieczny i trwały zamek. 

• Wymiar zewnętrzny: 59 x 85 x 10 mm.

Kapsuły  
QUICKSLAB  
na monety,  
mogą w każdej  
chwili zostać 
otwarte.

WSKAZÓWKA kolekcjonerska: Kolekcjonują Państwo „Slabs” (certified coin holder)? Przechowując  
dowolną  monetę w QUICKSLABs mogą Państwo użyć swojej wersji „Slabs”, dzięki czemu korzystają Państwo tylko z 
tylko z jednego systemu.

Do  

ponownego 

otworzenia

5-pak  € 6,95 
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+ ++ =

Kapsuły QUICKSLAB na monety

Wygodna obsługa: jedno „kliknięcie” a górna i dolna część kapsla zamykają się pewne i trwale.

Część górna Wkład z tworzywa  
sztucznego

Etykiety Część dolna QUICKSLAB

Tabela rozmiarów 
Przy pomocy poniższej tabeli mogą Państwo znaleźć odpowiedni do  
swojej monety kapsel QUICKSLAB QUICKSLAB 

Nr.kat.

14 mm 1/20 Oz. Chiny Panda złoto 346 393 
15 mm 10 centów guldena 346 394 
16 mm 1/10 Oz. Kanada/Maple Leaf złoto, 1/10 Oz. Austrian Philharmonic złoto 346 395 
17 mm 1 eurocenty, 1/10 Oz. Southafrica/Krugerrand złoto, 346 396 

1/10 Oz. ($5) USA American Eagle złoto + platyna  
18 mm 1/10 Oz. Chiny Panda złoto, US Dimes 346 397 
19 mm 2 eurocenty, 10-centówiki USA 346 398 
20 mm 10 eurocenty, niem. 50 euro złoto, 10 Mk, imperial złoto, 1/2 Sovereign Great Britain, 10 Sfr. złoto Vreneli 346 399 
21 mm 5 centów guldena 346 400 
22 mm 5 eurocenty, US-niklowe, 1/4 Oz. Southafrica/Krugerrand złoto, 346 401 

1/4 Oz. ($10) USA American Eagle złoto + platyna, 1/4 Oz. Chiny Panda złoto,  
1 Sovereign Great Britain, 20 Sfr. złoto Vreneli, 1/4 Oz. Austrian Philharmonic złoto   

23 mm 20 eurocenty, 1 euro, 20 Mk, US-niklowe, £ 1 (od 2017) 346 402 
24 mm 5 guldenów, 1 Sfr., 1 DM 346 403 
25 mm 50 eurocenty, 1 Sfr., 1 DM, US Quarters, 1/2 Oz. Kanada Maple Leaf złoto 346 404 
26 mm 2 euro 346 405 
27 mm Niem. 5 euro, 2 DM, 2 Mk Weimar, 2 Zloty, 2 Sfr., 1/2 Oz. Chiny Panda złoto, 1 US $, Kanada Loonie, 346 406 

1/2 Oz. Southafrica/Krugerrand złoto, 1/2 Oz.($25) USA American Eagle złoto + platyna 
28 mm 100 euro złoto, 1/2 Oz. Austrian Philharmonic złoto , 100 $ Kanada złoto, 2 Mk, KR 346 407 
29 mm Niem. 10 euro (od 2019), 5 euro Austria, 20-szylingówka commemorative coin, 5 DM, 5 M GDR 346 408 
30 mm 1 Oz. Kanada Maple Leaf złoto 346 409 
31 mm US Half $ Kennedy, 30 Drachmen srebrny, 10 M GDR 346 410 
32 mm 3 euro ze Słowenii,  10 Mk, 1 rublówka, 5 Sfr., , 1 Oz. Chiny Panda złoto 346 411  
33 mm Niem. 10- (do 2015)/20-/25 euro okolicznośćiowe w oryg. kapsułach, 10 DM, 346 412 

10 DM Olymp., 10 + 20 Sfr., 1 Oz.  Southafrica/Krugerrand złoto, 1 Oz. ($50) USA American Eagle złoto + platyna  
34 mm 3 euro Austria „Talar ze zwierzętami”, 100 Pesetas, 50-szylingówka commemor. coin, 20 $ USA „Double Eagle” 346 413 
35 mm 1 oz Libertad złoto (od 1991), 100 Sfr. złoto Vreneli 346 414 
36 mm 5 rublówka 346 415 
37 mm Union Latine 5 FF, 5 Ptas., 5 Lirów, 5 Drachmen, 1 Oz. Austrian Philharmonic złoto, 346 416 

5 Sfr. (1850–1931)  
38 mm 5 Mk KR, 500-szylingówka, US Morgan $, US srebrny $ small, 5 $ Can. ML,  346 417 

US srebrny $ (Seated Liberty, Trade, Morgan, Peace, Eisenhower)  
39 mm US Silver $ small, 1 Oz. Elefant złoto + srebrny, 1 Oz. Lunar II złoto 346 418 
40 mm 10 euro Hiszpania okolicznośćiowe, 2000 Ptas. Okolicznosciowe 346 419 
41 mm Eagle, US srebrny Eagles, US srebrny $ large/Liberty 346 420 
Różne Do samodzielnego wycięcia 346 466

„Kliknięcie”
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Wielu amerykańskich (i nie tylko) numizmatyków posiada swoje zbiory zweryfikowane 
przez niezależne instytucje takie jak NGC, PCGS czy ANACS*. Poza świadectwem  
autentyczności podają one informację o  fizycznym stanie danej monety. Tak zweryfikowane 
monety trafiają do  specjalnych kapsuł („Slab”). „Slab” poza certyfikowaną monetą posiada 
także sam certyfikat. Specjalna konstrukcja „slabów” nie pozwala na ich otwarcie bez  
zniszczenia kapsla.  Dodatkowe zabezpieczenia polegające na np.  umieszczeniu hologramu 
czy znaku wodnego mają na celu ochronę przed falsyfikatami. 
 

* (NGC: Numismatic Guaranty Corporation, PCGS: Professional Coin Grading Service,  
ANACS: American Numismatic Association Certification Service).

Przechowywanie Slabs (certified coin holders)/Quickslabs

Kaseta na 50 Slabs   
Dwa rzędy do bezpiecznego przechowywania  50 Slabs w  
formacie do 63 x 85 mm. Mahoniowe wykończenie,  
pozłacane zawiasy, dyskretny zamek magnetyczny. Poduszka 
wieka wykończona niebieską satyną. Spód posiada wgłębie-
nia wykończone granatowym welurem. Wymiar zewnętrzny: 
374 x 98 x 158 mm. 
Nr.kat. 327 918                                   € 79,95

Stylowe kasety na monety o mahoniowym  wykończeniu 
do bezpiecznego przechowywania  24 slabs w formacie do 
63 x 85 mm. 3 niebieskie welurowe wkłady na 8 slabs każdy. 
Wyjątkowa  stabilność palet dzięki drewnianej kon-
strukcji.  Satynowa niebieska poduszka wieka. Bezpieczny 
i dyskretny zamek magnetyczny. 

Nr.kat. 309 278                                                                 € 79,95

Kasety VOLTERRA na monety

Etui VOLTERRA na monety 
Na 1 płytkę w formacie do 63 x 85 mm. Flader koloru 
mahoniowego. Więcej informacji na ten temat znajduje 
się na stronie 76. 
Nr.kat. 326 719                                  € 22,95 
Etui ze szklanym wiekiem 
Nr.kat. 307 925                                 € 24,95
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Strona 56

Strona 64

Strona 78

Strona 48

Akcesoria do Slabs

INTERCEPT®-Box SL 50 
Wnętrze Intercept Box SL 50 wyłożone zostało materiałem INTERCEPT®, by aktywnie chronić 
Państwa kolekcję przed oksydacją. Mieści 50 kapsuł „Slab” (QUICKSLAB, PCGS, NGC, itd.). Nadaje 
się do przechowywania monet i medali z miedzi, złota, srebra, mosiądzu i innych. Wymiar zewnętrzny: 
321 x 97 x 152 mm. 
 
Nr.kat. 345 237                                                                                       € 24,95

Sposób działania skrzynki INTER-
CEPT® bazuje na opatentowanej  
ponad 30 lat temu technologii  
INTERCEPT®: cząsteczki miedzi za-
warte w materiale na stałe wiążą się z 
korozyjnymi gazami i w bardzo krót-
kim czasie wytwarzają neutralną at-
mosferę, która chroni monety i doku-
menty przed nalotem (gwarantowan 
ochrona nawet przez 15 lat!*). Sku-
teczność metody została potwier-
dzona licznymi uznanymi normami 
DIN, EN, ISO oraz ASTM. Aby wy-
dłużyć skuteczność działania skrzynki 
Intercept ponad wspomniane 15 lat, 
należy skrzynkę zamknąć niezwłocz-
nie po użyciu i unikać jej częstego 
otwierania. 
 
* Zmniejszoną skuteczności materiału 

rozpoznają Państwo poprzez ciem-
noszare do zielonkawego zabarwie-
nie folii (nie monet!). W takim przy-
padku powinni Państwo wymienić 
produkt INTERCEPT® na nowy.

Do 15 lat 

ochrony  

przed n 

alotem*

                                                                   Akcesoria                        Nr.kat.        Cena €             Więcej  
informacji...

Kaseta XL do monet 
• Na 9 płytek do maks. 63 x 85 mm 
• Szuflada w kolorze dymu 
• Wkładka koloru czerwonego wina

335 666 34,95 
 

Tacki na monety (format L) 
• Na 8 płytek do maks. 63 x 85 mm 
• Niebieska, weluropodobna powierzchnia 
• Nadaje się np. do kuferka na monety 

300 028 9,95 
(2-pak)

Etui NOBILE na monety  
• Na 1 płytkę do maks. 63 x 85 mm 
• Metalowa obudowa 
• Wyściełana, czarna imitacja skóry

345 868 9,95 
 

Karty ENCAP 
• Na 9 płytek do maks. 63 x 85 mm               

(na każdą koszulkę) 
• Z przezroczystego poliestru 
• Np. do segregatorów GRANDE

320 310 5,95 
(2-pak)

Dalsze akcesoria do płytek

Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.
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Kapsuły do nabycia osobno. Pasujące kapsuły znajdą Państwo w dziale z kapsułami do monet.

Ekspozytor monet XS 
Właściwy do małych i średnich monet 
w kapsule lub bez oraz na kapsuły 
QUADRUM Mini, lub ewentualnie 
na kapsuły i holdery QUADRUM. 
Wymiary: wys. 26 mm, szer. 21 mm.  

Nr.kat. 360 895            (pakiet 5x) € 5,50

Ekspozytor monet S 
Właściwy do kapsuł na monety 
QUADRUM, QUADRUM XL, 
holdery, średnie i duże monety w 
kapsułach lub bez. Wymiary: wys. 
38 mm, szer. 29 mm.  

Nr.kat. 360 896                     € 6,50 
(pakiet 5x)

Ekspozytor do prezentacji 
monet 
Trójkątny ekspozytor z wysokoprzezroczystego twor-
zywa sztucznego doskonale nadaje się do ekspozycji mo-
net, medali i wielu innych, w kapsule lub bez. 5 sztuk w 
opakowaniu. Dostępne dwa wymiary:

Z 1 kieszonką 
Na monety o  
średnicy doi 46 mm. 
Wymiar zewnętrzny:  
52 x 100 mm. 
Nr.kat. 316 503  
€ 14,95 
(pakiet 100x)

Z 2 kieszonkami 
Na monety o średnicy do 42 mm.  
W zestawie 100 białych karteczek  
do opisu. Wymiar zewnętrzny: 
52 x 103 mm. 
Nr.kat. 302 448 € 14,95 

(pakiet 100x)

Koperty ochronne/na monety
Koperty ochronne lub na monety wykonane z krystalicznie przezroczystej sztywnej folii PWC nie zawierającej  
plastyfikatorów.

Koperty ochronne na ordery, medale i odznaczenia

Koperty na medale do 
maks. 50 x 100 mm. 
Wymiar zewnętrzny:  
60 x 110 mm. 
Nr.kat. 364 998

€ 13,95 
(pakiet 50x)

Koperty na medale  
o Ø do 90 mm.  
Wymiar zewnętrzny: 
100 x 100 mm. 
Nr.kat. 364 999  
€ 16,95 
(pakiet 50x)

Na monety

NO-
WOŚĆ

NO-
WOŚĆ
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SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

SELBSTKLEBEND
SELF-ADHESIVE
AUTOCOLLANTS

Holdery

17,5 mm                             311 005                               337 834                               361 060 
20 mm                               332 682                               313 727                               361 061 
22,5 mm                            320 198                               302 360                               361 062 
25 mm                               334 957                               321 058                               361 063 
27,5 mm                             308 858                               334 039                               361 064 
30 mm                               300 462                               335 303                               361 065 
32,5 mm                            318 128                               314 616                               361 066 
35 mm                               312 239                               306 467                               361 067 
37,5 mm                             301 979                               322 557                               361 068 
39,5 mm                             313 135                               326 607                               361 069 

Średnica
Białe (25 St.) 

Nr.kat. 

€ 4,50

Białe (100 St.) 
Nr.kat. 

€ 15,95

Czarne (100 St.) 
Nr.kat. 

  € 15,95

Nasze holdery w białym lub 
czarnym designie oferują Państwa 
monetom optymalną ochronę  
przed wpływem środowiska.  
Wykonane ze solidnego kartonu 
oraz folii eliminującej odbicia 
światła, w 100% bez zmiękczaczy. 
Postępowanie z monetą bez  
dotykania powierzchni: wsunąć 
monetę w szczelinę holdera i  
zamknąć skrzydełkiem. Istnieje 
możliwość opisu holderów.  
Wymiar zewnętrzny: 50 x 50 mm.

Holdery MATRIX (samoprzylepne)

Zestaw holderów  
MATRIX 1000 szt. i  
GRATISowy kuferek 
Zestaw zawiera 1000 samoprzylepnych białych holderów 
MATRIX, po 100 szt. każdej średnicy: Ø 17,5 mm,  
Ø 20 mm, Ø 22,5 mm, Ø 25 mm, Ø 27,5 mm, Ø 30 mm, 
Ø 32,5 mm, Ø 35 mm, Ø 37,5 mm i Ø 39,5 mm. W kom-
plecie kuferek w „Alu-Design” całkowicie GRATIS.  
Wymiary: 288 x 125 x 175 mm. 
 
Nr.kat. 344 768                                                       € 159,50

GRATIS 

walizka
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ROUTE 60 M na 60 holderów 
10 obwolut, każda na 6 holderów w formacie 50 
x 50 mm. Wymiar zewnętrzny: 135 x 190 mm. 

Nr.kat. 325 026                     € 9,95

Album na 200 holderów
Zawiera 10 oprawionych na stałe obwolut 
mieszczących 20 holderów każda. Watowana 
okładka, srebrne tłoczenie. Wymiar 
 zewnętrzny: 245 x 307 x 40 mm. Więcej in-
formacji patrz dział systemów albumowych. 
 

Nr.kat. 345 988 € 19,95

Dalsze akcesoria do ramek na monety/XL (67 x 67 mm)
                                                                   Akcesoria                        Nr.kat.        Cena €             Więcej  

informacji...
Kaseta MB na monety  
• Na 20 płytek do maks. 50 x 50 mm 
• Szuflada w kolorze dymu 
• Wkładka w kolorze czarnym lub                        

czerwonego wina 
• Dostępne również dla ramek XL

Czarna  
wkładka  
327 468 

Winnoczerwona 
wkładka 
310 511

22,95 
 (każde pudełko)

Strona 55

Kaseta SMART na monety  
• Na 12 płytek do maks. 50 x 50 mm 
• Przezroczysta ramka do układania w stosy 
• Wkładka w kolorze ciemnoniebieskim

307 053 16,95 
 (każde pudełko)

Strona 59

Karty GRANDE 
• Na 20 ramek na monety do maks.                     

50 x 50 mm (na każdą koszulkę) 
• Przezroczyste koszulki na monety 
• Nadaje się do segregatorów GRANDE 
• Dostępne również dla ramek XL

324 851 7,95 
(5-pak)

Strona 44

Karty OPTIMA 
• Na 12 ramek na monety do maks.                     

50 x 50 mm (na każdą koszulkę) 
• Przezroczyste koszulki na monety 
• Nadaje się do segregatorów OPTIMA

309 197 6,95 
(5-pak) 

Strona 37

Karty NUMIS 
• Na 12 ramek na monety do maks.                     

50 x 50 mm (na każdą koszulkę) 
• Przezroczyste koszulki na monety 
• Nadaje się do segregatorów NUMIS

310 444 6,50 
(5-pak)

Strona 33

Pudełko do  
przechowywania  
ramek na monety  
LOGIK   
Czarne pudełko do  
przechowywania do 160 ramek 
na monety (50 x 50 mm)  
lub 80 kapsuł  
QUADRUM.  
Wymiary zewnętrzne:  
285 x 120 x 65 mm. 
Nr.kat. 364 884                        
€ 16,95

NO-
WOŚĆ
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✗

Akcesoria do holderów/XL

Walizka na 650 holderów 
Walizka z 5 rzędami do przechowywania maksymalnie  
650 holderów lub 150 kapsuł QUADRUM.  Posiada  
5 „stoperów” do zabezpieczania niepełnych rzędów (hol-
dery nie przewracają się). Wykończenie całości czarnym 
welurem. Z zamkiem (2 kluczyki). Stabilna konstrukcja, 
aluminiowe wzmocnienia  narożników. Wygodna i prak-
tyczna rączka. Walizka doskonale nadaje się do przewoże-
nia. Wymiar zewnętrzny: 292 x 74 x 238 mm. 

Nr.kat. 347 829 € 32,95

Dalsze akcesoria do ramek na monety/XL (67 x 67 mm)
                                                                   Akcesoria                        Nr.kat.        Cena €             Więcej  

informacji...

Kuferek CARGO L6                 
na monety  
• Na 90 ramek na monety do maks. 50 x 50 mm 
• W tym 6 tacek (w formacie L) 
• Aluminiowa konstrukcja

343 225 49,95 
 

Strona 62

Tacki na monety (format L) 
• Na 15 płytek do maks. 50 x 50 mm 
• Niebieska, weluropodobna powierzchnia 
• Nadaje się np. do kuferka na monety

320 714 9,95 
(2-pak)

Strona 64

Kaseta VOLTERRA                   
na monety  
• Na 60 płytek do maks. 50 x 50 mm 
• W kolorze mahoniowym lub czarnym 
• 3-warstwowy 
• Dostępne również dla ramek XL (S. 74)

Mahonio-
wego 

304 747 
 

Czarny 
347 919

79,95 
(każda kaseta)

Strona 73

Skrzynki LIGNUM                   
do monet 
• Na 20 płytek do maks. 50 x 50 mm 
• Flader koloru mahoniowego 
• Wkładka w kolorze ciemnoczerwonym

323 232 34,95 
 (każde pudełko)

Strona 58

Etui VOLTERRA na monety  
• Na 9 płytek do maks. 50 x 50 mm 
• Flader koloru mahoniowego 
• Podstawa o powierzchni weluropodobnej 
• Dostępne również dla ramek XL

308 093 32,95 
  

Strona 76

Album Classic GRANDE 
na holdery
Wykonany ręcznie album do przechowywania  200 holde-
rów (50 x 50 mm). W komplecie 10 obwolut GRANDE 
(20 holderów na stronę). Może być uzupełniany kolejnymi 
obwolutami GRANDE. Solidny zamek 4-pierścieniowy 
typu D. Czarny Classic-Design. W komplecie z  futerałem. 
Wymiar  zewnętrzny: 295 x 335 x 70 mm. 

Nr.kat. 343 349                   € 50,85       € 44,95
Album  

w komple-

cie 10 ob-

wolut

SUPER 

OFERTA
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Pudełko           
PRESIDIO          
na monety 
Na holdery  
oraz kapsuły  
QUADRUM. 

Nr.kat. 340 969 

€ 29,95

INTERCEPT®-Box Q 100

Skrzynka Intercept Q 100 posiada wnętrze wyłożone materiałem INTERCEPT®, by aktywnie chronić monety  
przed oksydacją. Mieści około 300 holderów (50 x 50 mm) lub 100 kapsuł na monety QUADRUM. Nadaje się do  
przechowywania monet i medali z miedzi, złota, srebra, mosiądzu i innych. Wymiar zewnętrzny: 370 x 64 x 125 mm. 

Nr.kat. 345 235                                                          € 24,95

Do 15  

lat ochrony  

przed  

nalotem*

Szczegółowe informacje o INTERCEPT®,  
dostępnych kapsułach na monety,  
a także o bogatej ofercie akcesoriów można  
znaleźć na www.leuchtturm.com/intercept,  
u lokalnego sprzedawcy lub zamówić naszą  
oddzielną ulotkę. 

Video o produkcie

*   Zmniejszoną skuteczność materiału rozpoznają Państwo poprzez ciemno-
szare do zielonkawego zabarwienie folii (nie monet!). W takim przypadku 
powinni Państwo wymienić produkt INTERCEPT® na nowy.

Pudełko na holdery do monet

Mieśći do 
100 holderów.  
Wykonane z plastiku  
z przeźroczystym  
zamnkięciem. ¸atwe do  
przeglądania bez koniecznośći  
wyjmowania holderów z  
pudełka. Do układania  
w stos, na gumowych  
podkładkach.  
Wymiar: 170 x 110 x 65 mm.

Nr.kat. 315 511            

€ 11,95



Akcesoria optyczne i inne 
LEUCHTTURM oferuje Państwu szeroki wybór lup, mikroskopów i lamp, dzięki czemu każdy  

kolekcjoner znajdzie dla siebie dopasowany do jego  potrzeb wysokiej jakości produkt. W szczególności 

lupy i mikroskopy są  nieodzownym elementem wyposażenia każdego  filatelisty. Nasze lupy 

LEUCHTTURM, zależnie od wykonania, dysponują powiększeniem w  zakresie od 2x do 20x,  

soczewkami szklanymi lub akrylowymi oraz oświetleniem   lampami LED światła białego lub UV.  

Do wyboru są lupy z uchwytem, kieszonkowe,  chowane w obudowie oraz wiele, wiele innych.  

Zapraszamy także do zapoznania się z naszą ofertą mikroskopów, pośród których znajdą Państwo  

wersje zoom oraz cyfrowe o powiększeniu aż do 500x. 
W tym dziale polecamy także pincety oraz środki czyszczące do monet, pomocne testery UV oraz 

wiele więcej z zakresu ochrony monet, przyrządów pomiarowych oraz wag.
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LU 3

LU 2

LU 1

Lupy

NOWOŚĆ: Teraz z drugą  
soczewką dla większego  
powiększenia

Lupy z uchwytem – doskonały widok

Szkło powiększające 2–6x 
Poręczne lupy z uchwytem z 2 soczewkami o różnym powiększeniu. Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu soczewek 
akrylowych. Dwie asferyczne soczewki zapewniają znacznie większą ostrość przy krawędzi. Większa soczewka nadaje 
się do czytania i oglądania całych znaczków lub monet. Sprawia, że obraz na obiekcie jest łatwiej oglądać i widoczne  
są pierwsze szczegóły. Przez mniejszą soczewkę widać większość szczegółów. Oprawka soczewki i uchwyt z czarnego 
tworzywa sztucznego. 
 
LU 1 
2 akrylowe soczewki: Ø 50 mm/Ø 15 mm, powiększenie 3x oraz 6x. 
Wymiar zewnętrzny: 145 x 52 x 12 mm.                Nr. kat. 308 387                  € 9,95 
 
LU 2 
2 akrylowe soczewki: Ø 75 mm/Ø 20 mm, powiększenie 2,5x oraz 5x. 
Wymiary: 170 x 77 x 12 mm.                                      Nr. kat. 337 993             € 11,95 
 
LU 3 
2 akrylowe soczewki: Ø 90 mm/Ø 20 mm, powiększenie 2x oraz 4x.                        
Wymiary: 185 x 92 x 12 mm.                                      Nr. kat. 321 182             € 12,95

Nowa  

wersja

SUPER 

OFERTA

Wyjątkowo lekkie dzięki zastosowaniu 
soczewek akrylowych
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NOWOŚĆ

SUPER 

OFERTA

Lupa z uchwytem ROSEWOOD 3x

Poręczna lupa z uchwytem z pozłacaną metalową oprawką i palisandrową rękojeścią. Wysokiej jakości szklana soczewka 
umożliwiająca bardzo dobry podgląd. Soczewka z 3-krotnym powiększeniem nadaje się do oglądania całych znaczków 
lub monet. Sprawia to, że obraz na obiekcie jest łatwiej oglądać i widoczne są pierwsze szczegóły. Nadaje się również jako 
pomoc do czytania. Średnica soczewki: 50 mm Wymiary: 121 x 52 x 10 mm. 
Nr. kat. 305 535                                                                                                                                                                                                  € 12,95

Lupa z uchwytem EBONY 3x 
Elegancka lupa z posrebrzaną ramką i czarnym 
uchwytem z drewna. Szklana soczewka dająca  
3-krotne powiększenie. Średnica: 50 mm, długość 
uchwytu: 86 mm, długość całkowita: 145 mm 
 
                                                                 Nr. kat. 361 655 € 11,95
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LU 4 LED – Lupa z podświetleniem  
CHOPARZ Light 2,5x 
Wysokiej jakości bezoprawkowa soczewka akry-
lowa oraz ergonomiczny uchwyt w nowocze-
snym designie. Wspaniała opty czna jakość. 
Średnica  soczewki 75 mm. Powiększenie: 2,5x. 
2 LEDs.  Zasilanie  bateryjne 3x coin cell SR54 
(baterie w  zestawie). Ochronna  saszetka.

Nr. kat. 307 746                € 16,95

LU 5 – Bezoprawkowa lupa z uchwytem CHOPARZ 2 – 2x 
Średnica 90 mm, powiększenie 2x. Przeźroczysta akrylowa soczewka z ergonomicznym uchwytem. Znakomita jakość optyki. 
Bezpieczna w użyciu, lekka, idealna dla każdego hobbysty. 
 
 
Nr. kat. 333 010                                                                                                                                                                                              € 11,95
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Zestaw  

promo- 
cyjny

LU SET 1 – Zestaw lup LOOK 2,5–10x 
Zestaw lup zawiera trzy najbardziej ulubione lupy w doskonałej kombinacji, aby być przygotowanym w każdej sytuacji:  

Bezoprawkowa lupa z uchwytem o 3-krotnym powiększeniu, dzięki swemu rozmiarowi (średnica soczewki 90 mm) oraz  
2 białym lampkom LED, umożliwia całościowe oglądanie większych obiektów.  

Poręczna lupa kieszonkowa posiada 5 funkcji: duża soczewka o 2,5-krotnym powiększeniu (wymiar soczewki 30 x 37 mm), mała 
soczewka o 10-krotnym powiększeniu (Ø 15 mm), lampa UV, kieszonkowa latarka LED oraz zintegrowany długopis.  
Jej kompaktowa  budowa doskonale predysponuje ją do użytku mobilnego, np. na targach oraz podczas  innych zakupów. 

Lupa precyzyjna (średnica soczewki 21 mm) dzięki 10-krotnemu powiększeniu oraz 2 białym lampkom LED zapewnia  wysokiej 
rozdzielczości obraz, także  najmniejszych szczegółów. 

Nr. kat. 346 665                                                                                                   € 27,95

Lupy 2–3-krotnie powiększające 
Te lupy nadają się do oglądania całych znaczków lub monet. 
Z ich pomocą można łatwiej obejrzeć rysunek przedstawiony 
na obiekcie, dzięki nim szczegóły stają się widoczne. Lupy te 
nadają się także jako pomoc w czytaniu. 
Lupy 5–7-krotnie powiększające 
Dzięki nim można zobaczyć prawie wszystkie szczegóły obiek-
tów. Niestety jednak im większa średnica soczewki, tym mniej-
szy wycinek powiększonego obszaru. Odległość pomiędzy 
okiem i lupą jak i pomiędzy lupą i obiektem jest mniejsza. 
Lupy 10–20-krotnie powiększające 
Dzięki takiemu powiększeniu są Państwo bardzo blisko od ko-
lekcjonowanego przedmiotu i nawet najmniejsze szczegóły 
stają się widoczne. Dla większości procesów drukowania 
można teraz rozpoznać pojedyncze punkty kolorów. Lupa ta 
pokazuje wszystkie szczegóły. 
 

Mikroskopy 
Tłoczenie wklęsłodrukowe staje się jeszcze bardziej pla-
styczne, wydruki mikro można łatwiej i bezpieczniej oglądać 
a błędy są łatwiejsze do znalezienia. 
Mikroskopy cyfrowe  
Dzięki cyfrowej technice można na ekranie (komputera) 
 oglądać znaczki, i monety. Dołączone do zestawu oprogramo-
wanie pozwala utrwalać obrazy obiektów, przechowywać je 
oraz edytować. 
Lampy 
Dobre źródło światła jest konieczne, ale niestety często niedo-
stępne. Technologia LED pozwala dzisiaj na wyposażenie 
 nawet najmniejszej lupy w światło, w taki sposób aby obser-
wowane obiekty były dobrze oświetlone. W międzyczasie są 
dostępne również diody LED ze światłem długofalowym, 
dzięki któremu można rozpoznać fluorescencję.

Wiedzieli już Państwo…?
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Praw- 
dziwa 
skóra

LUPA JUBILERSKA: LU 32 LED –  
Powiększenie 10x z podświetleniem  
diodami LED i lampą UV 
Precyzyjna lupa o powiększeniu 10x. Trójsoczew-
kowy system z korekcją achromatyczną i aplana-
tyczną dający ostry i pozbawiony zniekształceń 
 kolorystycznych obraz nawet na brzegu lupy. Z 
 sześcioma diodami LED hi-tech.  Zintegrowana 
lampa generująca długie fale UV (oparta na 7 dio-
dach LED) do badania znaczków, banknotów itp. 
 Szklane soczewki o średnicy 17 mm. Składana. 
Wraz z bateriami 3 x LR927 i skórzanym etui. 
                                                                     Nr. kat. 338 881                          € 49,95

LU
PA

  

JU
BI

LE
RS

KA

LU 24 LED –  
Lupa 10x z diodami LED 
Powiększenie: 10x, szklana soczewka, 1 dioda 
LED, składana, średnica soczewki: 18 mm, zasila-
nie  bateryjne (baterie w zestawie/2 x 3AG12). 
 
 
                                                                 Nr. kat. 329 828 € 12,95

Lupa precyzyjna 10–20x 
Lupa precyzyjna z 10- oraz 20-krotnym powiększe-
niem. Doskonała jubilerska ostrość pozwalająca 
 dostrzec najdrobniejsze detale. System 3 soczewek o 
średnicy 18 mm. Achromatyczna i aplanatyczna 
 soczewka. Chowana we własną chromowaną 
 obudowę. Wymiar zewnętrzny: 20 x 20 x 32 mm. 
Skórzane etui. 
LU 24 – powiększenie 10x                 Nr. kat. 302 628                          € 34,95 

LU 42 – powiększenie 20x                      Nr. kat. 338 882                          € 39,95
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Lupa składana 3x 
Składana lupa o 3-krotnym powiększeniu i z 
czarnym etui ze skóry naturalnej. Wysokiej jakości 
szklana soczewka (średnica 40mm) zapewnia obraz 
bez zniekształceń krawędzi. Korpus soczewki z 
metalu o wysokim połysku. Absolutnie bez ostrych 
krawędzi. Bardzo wygodnie leży w dłoni dzięki 
miękkiej skórze. Doskonała w drodze. Wymiar 
zewnętrzny (po złożeniu): 83 x 57 x 16 mm. 
 

Nr. kat. 360 758 € 19,95

Lupy składane
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Lupy składane

LU 31 LED – Lupa o powiększeniu  
10x, 30x chowana z  
podświetlaniem LED i lampą UV 
Podręczna lupa chowana z podświetleniem LED. 
Dwie soczewki: powiększenie 10x (średnica so-
czewki 21 mm) i 30 x (średnica  soczewki 12 mm). 
Pozbawiony zniekształceń obraz nawet na brzegu so-
czewki. Wraz z lampą UV na fale długie do badania 
np. znaczków i banknotów. Czarna matowa oprawka 
z plastiku. Zawiera 3 baterie LR1130. Wymiar (po 
rozłożeniu): 45 x 100 x 23 mm. 
 
 
                                                                 

Nr. kat. 338 880 € 14,95

LU 43 LED –  
Lupa rozsuwana LED 2,5x, 45x 
Rozsuwana lupa LED o powiększeniu 2,5x (duża 
soczewka) oraz 45x (mała soczewka). Soczewki ze 
 szkła akrylowego. Wymiar soczewki dużej: 60 x              
32 mm. Czarna obudowa z tworzywa. 2 białe lampy 
LED oraz 1 lampa LED UV. Wysunięcie soczewki z 
obudowy automatycznie włącza jedną białą lampkę 
LED. Przyciskiem w obudowie można włączyć 
drugą białą lampkę lub UV LED. W komplecie                     
3 baterie guzikowe R1130. Wymiar zewnętrzny         
(po zamknięciu): 92 mm x 46 mm x 15 mm. 
 
                                                                 Nr. kat. 359 054 € 9,95

Rozsuwana lupa LED DUPLEX 3x, 6x 
Rozsuwana lupa LED DUPLEX posiada powiększenie 3x oraz 6x. 2 soczewki z wysokiej jakości szkła 
akrylowego, wyjmowane pojedynczo (w obu kierunkach). Rozmiar  soczewki 6x: 25 x 16 mm, rozmiar 
soczewki 3x: 25 x 50 mm. Aluminiowa obudowa w kolorze  srebrnym, dzięki czemu lupa  
jest bardzo wytrzymała i jednocześnie bardzo lekka. Każda soczewka z 1 białą lampką LED. Aby 
włączyć światło soczewka musi zostać całkowicie wyciągnięta z obudowy. Źródło zasilania można 
doładowywać i nie ma konieczności wymiany baterii. W zestawie kabel USB do ładowania. Wymiar 
zewnętrzny (po złożeniu): 105 x 40 x11 mm. 
                                                                                                                                                              Nr. kat. 360 730 € 29,95

Można wyciągnąć w obu kierunkach

Akumu- 

latorek i 

gniazdo  
USB
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SUPER 

OFERTA

LU 30 LED – Podświetlana lupa rozkładana 20x 
Powiększenie 20x. Czarna matowa plastikowa  obudowa. Podświetlenie 1 dioda LED. Soczewka 21 mm. Zasilanie  
3 bateriami LR1130 (w zestawie). Wymiar: 54 x 34 x 23 mm. 
 

Nr. kat. 321 419                                                                                                                                                                                               € 11,95

• 20x powiększenie 

• Wykrywa najmniejsze 
szczegóły 

• Poszczególne punkty 
kolorów w większości 
procesów drukowania 
są łatwo rozpoznawalne 

• Dobrze leży w dłoni!
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W komplecie lupa 3x i 10x 
1 białe światło LED, Mikroskop 15x LED 
W zestawie lampa UV 
Latarka LED 
W komplecie 3 baterie LR 1130 (AG 10) 

Nr. kat. 344 177 € 13,95

Poręczna, wielofunkcyjna lupa z praktycznym mikroskopem LED (15-krotne powiększenie) do szczegółowego oglądania 
swoich kolekcji. Dodatkowo 2 asferyczne soczewki ze szkła akrylowego (duża soczewka powiększenie 3x, mała 10x  
powiększenie) zapewniają najlepszy obraz. Wszechstronne zastosowanie dzięki 3 dodatkowym funkcjom  
oświetleniowym: 3 zaawansowane technologicznie diody LED (latarka kieszonkowa), 1 lampa na długie fale UV do spra-
wdzania banknotów i znaczków, a także 1 biała dioda LED na jasne oświetlenie padające do sprawdzania zbiorów nawet 
w złych warunkach świetlnych. Pomiary soczewki: 30 x 37 mm (duża) lub Ø 15 mm (mała). Zasilana 3 bateriami LR1130 
(AB10) (w zestawie). Czarna plastikowa obudowa. Wymiar zewnętrzny (S/D/W): 39 x 115 x 19 mm. Wraz z torbą 
ochronną ze sztucznej skóry.

Lupa kieszonkowa LED 6 w 1

Mała soczewka o 10-krotnym powiększeniu

W komplecie lampa LED oraz UV 

SUPER 

OFERTA
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LU 33 LED – Poręczna lupa 7x 
Poręczna lupa kieszonkowa o 7-krotnym powięk-
szeniu. Asferyczna soczewka ze szkła akrylowego. 
Średnica soczewki: 35 mm. Białe światło diod LED 
zapewnia równomierne oświetlenie. W komplecie 
z 3 bateriami (AAA). Wymiar zewnętrzny:   120 x 
42 x 26 mm. 
 

Nr. kat. 344 396 € 14,95

Lupa kieszonkowa LED 5 w 1 
Poręczna, wielofunkcyjna lupa o powiększeniu 2,5x (duża soczewka) 
i 10x (mała soczewka). Dwie asferyczne soczewki wykonane ze  
szkła akrylowego zapewniają najlepszy obraz. Wszechstronne  
zastosowanie dzięki 3 różnym funkcjom oświetleniowym: 3 techno-
logicznie zaawansowane diody LED (latarka kieszonkowa), 1 lampa 
na długie fale UV do sprawdzania banknotów, a także 1 biała dioda 
LED na jasne oświetlenie padające do sprawdzania zbiorów nawet w 
złych warunkach świetlnych. Pomiary soczewki: 30 x 37 mm (duża) 
lub Ø 15 mm (mała). Zawiera wyjmowany miniaturowy długopis do 
notatek, a także ochronną torebkę ze sztucznej skóry. Zasilana 3 ba-
teriami LR1130 (LR927) (w zestawie). Czarna plastikowa obudowa. 
Wymiary zewnętrzne: 38 x 91 x 8 mm (S/D/W). 

W komplecie lupa 2,5x i 10x 
W zestawie lampa UV 
W zestawie latarka  
kieszonkowa LED 
W zestawie długopis 
W komplecie 3 baterie LR 927 

Nr. kat. 339 919 

  € 11,95
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Inne  
lupy

Lupa jasnego pola 10x 
Lupa jasnego pola z oświetleniem LED i o 10-krot-
nym powiększeniu. Obudowa i soczewka są 
 wykonane z nietłukącego się tworzywa, dzięki 
czemu lupa jest lekka i jednocześnie bardzo 
 wytrzymała. Wysokiej jakości soczewka akrylowa 
(średnica: 62 mm) zapewnia obraz bez zniekształ-
ceń krawędzi. Ze względu na wklęsły kształt obiek-
tywu pod szkłem powiększającym można oglądać 
nawet wyższe przedmioty. Wbudowana dioda 
LED posiada 2 poziomy jasności i dzięki zmniejs-
zonemu niebieskiemu światłu zapobiega wczes-
nemu zmęczeniu oczu. Lupa ma wbudowaną 
 baterię, którą można ponownie ładować, eliminu-
jąc tym samym konieczność wymiany baterii. W  
zestawie torba do przechowywania, ściereczka do 
czyszczenia i kabel USB do ładowania. Wymiar 
 zewnętrzny: 85 x 72 x 45 mm. 
 
 
                                                                 Nr. kat. 360 165 € 34,95

Lupa jasnego pola 4x 
Lupa z jasnym polem widzenia dająca 4-krotne  
powiększenie. Szklana soczewka (średnica: 75 mm) 
zostaje umieszczona bezpośrednio na obserwowa-
nym obiekcie. Płaszczyznowo-wypukły kształt so-
czewki stwarza optymalne warunki oświetleniowe, 
a powierzchnia kontaktu wydaje się jaśniejsza od 
otoczenia. Dzięki temu lupa idealnie nadaje się do 
czytania lub oglądania znaczków pocztowych, 
pocztówek lub banknotów. Lupa z jasnym polem 
widzenia jest poręczna i kompaktowa oraz posiada 
czarną aksamitna torbę ochronną, która chroni  
soczewkę przed porysowaniem. 
                                                                 Nr. kat. 362 109 € 19,95

NOWOŚĆ
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LU 34 LED – Lupa BULLAUGE 5x

Pożyteczna lupa stojąca z wysokiej jakości soczewką (średnica 
soczewki 65 mm) oraz 5-krotnym  powiększeniem. 6 białych 
zintegrowanych w  obudowę lamp LED High-Tech dba o  
równomierne oświetlenie. Możliwość ustawienia 3 poziomów 
jasności. Czarna obudowa z antypoślizgowym uchwytem. W 
komplecie 3 baterie (typu AAA). Wymiar zewnętrzny 
(szer./dł./wys.): 140 x 47 x 95 mm. 
 
 

Nr. kat. 345 409                                                                           € 29,95

SUPER 

OFERTA
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Lupa czołowa FOKUS 1,5–8x 
Lupa czołowa LED FOKUS doskonale nadaje 
się do oburęcznej swobodnej pracy, np. do 
uzupełniania Państwa klasera lub innego 
 albumu, do szlifowania i obróbki kamieni i 
minerałów, podczas montażu i testowania, a 
także podczas prac modelarskich i innych 
bardzo szczegółowych, skomplikowanych 
zadań. 3 akrylowe soczewki (wymiary dużych 
soczewek: 89 x 29 mm, średnica małej 
soczewki: 29 mm) są wyposażone w specjalną 
utwardzaną powłokę, co czyni ją wyjątkowo 
odporną na pęknięcia i zarysowania. Soczewki 
oferują 4 poziomy powiększenia: 1,5, 3, 6,5 i 
8x. Z 2 jasnymi światłami LED. Moduł LED 
można przechylać, obracać i wyjmować. 
 Wizjer można podnosić lub opuszczać w razie 
potrzeby i mocować za pomocą dwóch śrub 
blokujących. Z regulowanym pałąkiem na 
głowę i dodatkową ochroną na czoło. Lupa 
nadaje się również dla osób noszących okulary. 
Zasilanie bateryjne: 2x AAA 1,5 V (dostępne 
osobno). Waga bez modułu LED: 101 g; waga 
wraz z modułem LED i bateriami: 148 g. 

Nr. kat. 359 831 € 24,95

Okulary lupowe MONOKEL 
10–25x 
Okulary lupowe LED MONOKEL są idealne 
do swobodnej oburęcznej pracy. Szczegóły  
wcześniej niewidzialne gołym okiem są teraz 
doskonale  widoczne. Są to np. odchylenia  
od oryginału, detale lub uszkodzenia.  
4 wymienne soczewki o różnych poziomach 
powiększenia: 10-, 15-, 20- i 25-krotne.  
Moduł powiększający może być przesunięty 
na bok i złożony do góry. W ten sposób można 
je indywidualnie dostosować do szerokości 
twarzy użytkownika. Na boku ruchoma lampa 
LED. Dla najlepszego efektu powiększenia 
zalecana jest odległość około 0,5–3 cm między 
obiektem a soczewką (w zależności  
od użytej w danym momencie  soczewki).  
W zestawie baterie (3x LR1130). 
 
 
 
 
Nr. kat. 360 166 € 19,95
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Skala 0,1 mm

NOWOŚĆ

Lupa do położenia LED LU 150 10x 
Bardzo jasne światło, energooszczędne diody, 
 zasilanie bateryjne,  regulowane powiększenie do 
10x z podświetleniem oglądanego obiektu. 
 Zasilanie 2 baterie 1.5 V C/LR14. 2 jasne diody 
LED. 
 
 
                                                                 Nr. kat. 301 102 € 19,95

LU 40 – Lupa stojąca 8x 
Lupa stojąca o 8-krotnym powiększeniu. Średnica 
soczewki: 23 mm. Widoczna powierzchnia:                 
Ø 32 mm. Posiada regulację ostrości. Obudowa z 
tworzywa sztucznego, dolna część przeźroczysta. 
Doskonała do znaczków, banknotów, monet, 
 zdjęć, biżuterii, małych skamieniałości i mine-
rałów. Wymiar zewnętrzny: 43 x 43 x 45 mm. 
 
 
 
 
                                                                     Nr. kat. 357 131                         € 8,95

Lupa powiększająca LED 
z podziałką 8x 
Lupa nakładana z 8-krotnym powiększe-
niem i oświetleniem LED. Średnica so-
czewki: 23 mm. Widoczna powierzchnia:  
Ø 30 mm. Z podziałką (zakres pomiarowy: 
10 mm, skala: 0,1 mm). Pierścień do regu-
lacji ostrości. Obudowa z tworzywa sztucz-
nego z przezroczystą częścią dolną (otwartą 
z jednej strony). Idealna do znaczków, bank-
notów, monet, zdjęć, biżuterii, a także drob-
nych skamieniałości i minerałów.  
 
Na baterie: 2x 1,5 V, typ AA  
(nie zawarte w zestawie). 
 
Wymiar zewnętrzny:  
131 x 50 x 46 mm. 
 

Nr. kat. 361 737 

 

   € 19,95
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LU 70 LED – Lupa jubilerska  
o powiększeniu 10x 
Lupa jubilerska zegarmistrzowska (trzymana w 
oczodole) do kontroli np. znaczków i monet, 
 naprawy zegarków i wielu innych prac. 10-krotne 
powiększenie. Akrylowa  soczewka (Ø 21 mm). 
 Posiada własne oświetlenie LED z możliwością 
 regulacji. Czarna obudowa z matowego tworzywa. 
W komplecie dwie baterie CR1620. Wymiar 
 zewnętrzny: 49 x 38 mm. 
 
Nr.kat. 332 317 € 11,95

Okulary powiększające TAKE 5 
Wolne ręce podczas majsterkowania, prac ręcznych i badania znaczków, monet i innych przedmiotów. Z 5 wymiennymi socze-
wkami o różnych stopniach powiększenia: 1-, 1,5-, 2-, 2,5- i 3,5-krotne. 2 różne opcje noszenia: wybór między zausznikami 
okularów a bezstopniowo regulowaną opaską na głowę. Szczególny komfort noszenia dzięki gumowej powłoce w miejscach 
styku z czołem, nosem i uszami. Optymalne oświetlenie przedmiotu obserwacji dzięki zintegrowanej lampie LED. Nadaje się 
również dla osób noszących okulary. Baterie w zestawie. 
Nr. kat. 363 838                                                                                                                                                                                                       € 24,95

LU 27 – Linijka  
powiększająca 2,5x 
Wielkość soczewki 24 x 210 mm. Powiększenie 
2,5x.  Wbudowana soczewka o średnicy 15 mm. i  
powiększeniu 5x. Posiada także  linijkę o długości 
150 mm. Idealnie przejrzysta. 
 
 
 

Nr.kat. 325 816 € 8,95

NOWOŚĆ



118

DAYLIGHT

60 LEDów zapewnia jasność światła dziennego

Wyjątkowo duża szklana soczewka Ø 127 mm 

Wyjątkowo duża szklana 
soczewka Ø 127 mm, 
1,75-krotne 
powiększenie 

Pokrywa soczewki

60 LEDów do 
optymalnego oświetlenia 

Ruchome, 
dwuczęściowe ramię 
sprężynowe 

Płynnie 
regulowany  
uchwyt do  
blatu 

Śruba skrzydełkowa do  
mocowania głowy lupy

Lampa LED z lupą SWING 1,75x 
Lampka biurkowa i lupa w jednym! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampa z lupą SWING to doskonały pomocnik, nawet w przypadku najbardziej 
skomplikowanych i szczegółowych prac: pozwala na pracę oburącz, ma 
 wyjątkowo dużą szklaną soczewkę (127 mm) o 1,75-krotnym powiększeniu   
(3 dioptrie), a 60 lampek LED o  zimnej barwie zapewnia mocne oświetlenie 
pozwalające na przykład bez zniekształceń ocenić kolory znaczków i 
 banknotów. Dwuczęściowe regulowane ramię umożliwia ustawić lampę w 
 najwygodniejszej  pozycji. Płynnie regulowany uchwyt nadaje się do większości 
blatów (do ok. 63 mm grubości). Posiada pokrywę 
 soczewki oraz skrzydełkową śrubę do regulacji górnej 
części lampy. Przewód zasilający poprowadzono  poprzez 
ramię lampy. Lampki LED niewymienialne. Tylko do 
użytku wewnętrznego. Klasa energetyczna A.A. 

Nr. kat. 357 187                                                                                                € 59,95 

Specyfikacja techniczna: 
Soczewka: 1,75-krotne powiększenie    
(3 diop trie), Ø 127 mm, szkło. Ilość LE-
Dów: 60 sztuk łącznie (zimne  światło). 
Temperatura barwowa: 5600 – 6000 K 
(światło dzienne).  Jasność  świecenia: 1200 
lumenów. Maksymalna moc: 12W. Klasa 
 energetyczna: A.  Temperatura pracy:     
≤ 40 °C. Napięcie: 220–240V AC, 50 Hz. 
Materiały:  tworzywo sztuczne, metal. Ko-
lor: czarny. Długość dolnej części ramienia: 
ok. 410 mm,  górnego ramienia: ok.      
410 mm, głowa lupy: ok. 335 mm.

Lampa z lupą

CENA-
HIT!
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Mikroskop z  
zoomem – 60–100x 
Ten poręczny kieszonkowy mikroskop idealnie na-
daje się do sprawdzania znaczków, monet czy bank-
notów, ale także minerałów, małych komponentów 
elektronicznych i wielu innych przedmiotów. 
 Niespotykana ostrość obrazu i rozdzielczość. Płynne 
powiększenie od 60 do 100x. Podświetlenie diodami 
LED  zapewnia optymalne światło nawet przy braku 
oświetlenia zewnętrznego. Obudowa z trwałego     
czarnego tworzywa. Zawiera baterie (3 x „392”). 
 Wymiar: 88 x 30 x 20 mm. 

Nr. kat. 313 090 € 24,95

Mikroskop z  
zoomem – 20–40x 
Praktyczny mikroskop przydatny do wielu zastoso-
wań w pracy, w szkole, jak również w wolnym czasie. 
Wyjątkowa ostrość i jakość obrazu. Płynne powięk-
szenie od 20x do 40x. Dodatkowe podświetlenie 
 diodami LED ułatwia obserwację przy braku 
 wystarczającego światła zewnętrznego. Zawiera 
 baterie (3 x LR44). Wymiar 102 x 55 x 30 mm. 
 

Nr. kat. 305 995 € 22,95
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Mikroskopy
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5 megapikseli 
optycznie

Cyfrowy mikroskop DM6 o powiększeniu 10–300x

Specyfikacja techniczna: 
Powiększenie: 10x–300x. Rozdzielczość: 
5Mpx (optyczny). Format zdjęć: JPEG. 
Format video: AVI. Zasilanie: przez łącze 
USB 2.0. Oświetlenie: 8 białych LED  
(regulowane, możliwość wyłączenia).  
Balans bieli: automatyczny. Obsługiwane 
OS: Windows 7 / 8/ 10, Mac OS 10.12 lub 
nowszy. Dołączone oprogramowanie:  
MicroCapture Plus z funkcją pomiarową i 
kalibracją.  Wersje językowe: EN, D, S, F i 
inne. Zawartość opakowania: mikroskop 
cyfrowy USB, płyta instalacyjna CD ze  
sterownikami i pełną instrukcją, instrukcją 
szybkiej instalacji i linijką kalibracyjną.  
Wymiar urządzenia: około 110 x 35 mm.

Statyw do cyfrowego  
mikroskopu USB 
Stabilny statyw z dużą podstawą, skalą pomiarową i  
uchwytem do  mikroskopu.  Możliwość ustawienia  
mikroskopu na dużej wysokości, dzięki czemu także duże 
znaczki i monety można oglądać oraz nagrywać w  całości.  
Odległość między  mikroskopem a oglądanym obiektem 
można ustawiać płynnie. Dodatkowa korekta ostrości dzięki 
regulacji na samym uchwycie  mikroskopu. Uchwyt  
mikroskopu umożliwia montaż sprzętu o średnicy 35 mm,  
np. mikroskopu DM6 od LEUCHTTURM. Użycie  
pierścienia  dystansowego (w zestawie) możliwy montaż 
sprzętu o średnicy 33 mm.  Posiada kanał dla okablowania.  
Łatwy montaż. Materiał: metal / tworzywo. Wysokość  
całkowita: 405 mm, stopa: 170 x 120 mm. 
Nr.kat. 350 827 € 59,95

Wysokiej jakości cyfrowy mikroskop o matrycy  
5Mpx i powiększeniu do 300x – to szeroki wachlarz  
zastosowania w nauce i hobby. Dostrzegą Państwo  
detale niewidoczne gołym okiem, np. odstępstwa od  
 
 
 
 
 
 
 
 

oryginału, szczegóły lub mikrouszkodzenia. Dołączone 
oprogramowanie umożliwia wykonywanie zdjęć i  
filmów, które można zapisać i którymi można się dzielić 
z innymi. Mikroskop oraz oprogramowanie można  
zainstalować na każdym popularnym urządzeniu z 
gniazdem USB (PC, MAC lub laptop). Ponieważ  
obsługa mikroskopu jest łatwa, korzystać z niego mogą 
uczniowie, seniorzy oraz mało doświadczeni użytkow-
nicy komputerów.

Mikroskop cyfrowy  
bez statywu  

Nr. kat. 363 228 € 159,95

Mikroskop cyfrowy  
ze statywem 

Nr. kat. 363 229        € 219,90 € 199,95

SUPER 

OFERTA

MAC/PC 

Laptop

Wysokość  

40,5 cm

NOWOŚĆ
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Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi (LCD) o 
rozmiarze 3,5" ten  cyfrowy  mikroskop jest łatwy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

w  obsłudze i nie musi być podłączony do laptopa 
lub PC. 
 
Aktywna matryca 5 megapikseli, osiem lampek 
LED dbających o właściwe oświetlenie oraz 
 regulowany fokus zapewniają świetną ostrość 
 obrazu oraz krystalicznie czyste zdjęcia. 4-krotny 
zoom cyfrowy umożliwia nawet 500-krotne 
 powiększenie. Pliki można również oglądać na 
komputerze oraz na ekranie telewizora. Aku -
mulator litowo-jonowy daje dużą mobilność 
 urządzenia. Dołączone oprogramowanie, które 
jest proste w instalacji, posiada funkcję kalibracji 
pomiarów powiększanych obiektów. Ogromna 
wszechstronność – studia, szkoła czy hobby – 
 mikroskop umożliwia szczegółowe oglądanie 
znaczków, monet, banknotów, minerałów oraz 
 innych obiektów. Współpracuje ze wszystkimi 
 popularnymi systemami komputerowymi.  
Wymiar zewnętrzny: 105 x 230 x 150 mm. 
 
 

Nr. kat. 346 680 € 219,95

W  

komplecie 

karta 

MicroSD  

4GB

10
–5

00
x

Cyfrowy mikroskop LCD DM3  o powiększeniu 10–500x

Specyfikacja techniczna: 
Kolorowy wyświetlacz LCD 3,5. Aktywna matryca 5 megapikseli (CMOS). Powiększenie w zakresie 10–500x.  Zintegrowany zoom cyfrowy 4x. Rozdziel-
czość: obraz: 12Mpix, 9Mpix, 5Mpix, 3Mpix, 1,3Mpix ( JPG) / video: 640 x 480 pikseli (VGA).  Rozmiar stolika mikroskopowego: 95 x 95 mm. Maksymalna 
widoczna powierzchnia: ok. 20 x 15 mm. Do obiektów o wysokości do 40 mm (widoczna powierzchnia: ok. 14 x 11,5 mm). Oświetlenie: 8 białych lampek 
LED, złącze komputerowe USB 2.0. Oprogramowanie (języki: polski, niemiecki, angielski, francuski,  hiszpański, portugalski, włoski, holenderski, rosyjski, 
chiński): Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Mac OS 10.6 lub starsze (oprogramowanie pomiarowe działa wyłącznie pod Windows). Instrukcja 
obsługi: j. angielski, niemiecki, francuski. Zasilanie: zasilacz, akumulator litowo- jonowy 3.7V. Zakres dostawy: cyfrowy mikroskop LCD, akumulator                
litowo-jonowy, adapter, kabel USB, kabel AV, płyta CD z oprogramowaniem i instrukcją obsługi, karta pamięci MicroSD 4GB, ściereczka.

Do obiektów o wysokości do 40 mm
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Cyfrowy mikroskop LCD DM5 o powiększeniu 20–200x

Dzięki dużemu ekranowi TFT LCD o przekątnej  
4,3 cala i wbudowanemu czujnikowi obrazu HD,  
mikroskop cyfrowy DM5 zapewnia wyjątkowo  
ostry obraz. Powiększenie 20-200x i dodatkowy  
5-krotny zoom cyfrowy zapewniają  widoczność  
nawet najmniejszych szczegółów. 8 białych diod  
LED i 2 oddzielne białe lampy USB z elastycznym  
ramieniem zapewniają optymalne oświetlenie.  
Zdjęcia i nagrania obrazu można wygodnie zapisywać  
 

na dostarczonej karcie microSD 4 GB. W zestawie 
akumulator litowo-jonowy. Wyjątkowo praktyczne: 
moduł ekranu można wyjąć z podstawy i  wykorzystać 
jako urządzenie przenośne. Dla większego komfortu 
ekran można regulować pod kątem nachylenia.  
Format zewnętrzny: 230 x 125 x 149 mm. 
 

Nr. kat. 361 358 € 159,95

Specyfikacja techniczna: 
Kolorowy ekran TFT (LCD) 4,3 cala. Czujnik obrazu HD  (czujnik CMOS 720P).  Powiększenie 20 - 200x. Zintegrowany zoom cyfrowy 5x. Rozdzielczość: 
obraz: 24Mpx, 20Mpx, 16Mpx, 8Mpx, 5Mpx, 3Mpx, 1Mpx (JPG) / wideo: 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 pikseli (VGA). Oświetlenie: 
8 białych diod LED (przyciemnianych) + 2 oddzielne lampy USB. Kąt nachylenia ekranu: 30°. Moduł ekranu całkowicie demontowalny. Instrukcja obsługi: 
angielski, niemiecki, francuski. Zasilanie: urządzenie: zasilacz sieciowy, akumulator litowo-jonowy 3,7 V / lampy USB: 2x baterie 1,5 V typu AA (dostępne 
osobno). Zawartość opakowania: mikroskop cyfrowy LCD, akumulator  litowo-jonowy, adapter, 2 lampy USB, karta SD o pojemności 4 GB, ściereczka do 
czyszczenia.

8 diod LED i  
2 oddzielne  
lampy USB  
oraz elastyczne  
ramię dbają o  
właściwe  
oświetlenie

NOWOŚĆ dla naszych świadomych łowców okazji

W  

komplecie 

karta 

MicroSD  

4GB
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Statyw na smartfon STATIV
Stabilny statyw fotograficzny do  
telefonów komórkowych i smartfonów. 
Duża okrągła podstawa i przyssawka 
(średnica: 69 mm) zapewniają  
bezpieczeństwo podczas użytkowania. 
Zmniejszone drgania aparatu.  
Elastyczne i giętkie ramię (dł.: 200 mm) 
umożliwia dowolność wyboru od-
ległość do obiektu. Można więc  
wykonać zdjęcia szczegółowe jak i 
całości obiektu, np. kapsuł Slabs.  
Przegub kulowy, na którym znajduje się 
uchwyt telefonu komórkowego, to  
dodatkowa opcja ustawień kąta ujęć. 
Uchwyt telefonu można odchylić  
pionowo o około 45° i obrócić w pozio-
mie o 360°. Uchwyt ma płynną regulację 
szerokości i miękką powierzchnię  
antypoślizgową. Nadaje się do tele-
fonów komórkowych i smartfonów o 
szerokości od 50 mm do 95 mm.  
Wymiary uchwyty (zamknięty): 110 x 
70 mm. Waga (całkowita): 145 g. 

Nr.kat. 360 777             € 14,95

Statyw na smartfon oraz PHONESCOPE

Do 
60

x

Soczewka makro PHONESCOPE
Soczewka makro PHONESCOPE zamienia Państwa smartfon lub tablet w funkcjonalny mikroskop cyfrowy z możliwością 
powiększenia do 60x. Funkcja kamery urządzenia pozwala dostrzec lub sprawdzić najmniejsze szczegóły, jak np. nadruk 
 znaczków. Powiększenia można zachować w formie zdjęć lub filmów. Soczewka makro oferuje bardzo szeroki wachlarz 
 zastosowań – czy to hobby, czy nauka – soczewka doskonale  sprawdza się i jako lupa, i jako pomoc w czytaniu. Jej wyjątkowość 
potwierdza się także w drodze, ponieważ nie ma potrzeby stosowania zasilania zewnętrznego lub baterii. Możliwość zapisywania 
zdjęć na smartfonie to  doskonały sposób na dzielenie się nimi ze znajomymi. Pasuje do wszystkich popularnych smartfonów i 
 tabletów. Szklana soczewka. Wymiar zewnętrzny: 38 x 47 x 39 mm. Proste użycie: nałożyć soczewkę  makro na smartfon, 
 uruchomić funkcję kamery i ustawić żądane przybliżenie. 

Nr.kat. 345 620  € 24,95

Nadaje się również  
jako uchwyt na telefon  

komórkowy na przednią  
szybę auta.
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Lampa L 92 stołowa UV 4W 
Do wykrywania fluorescencji i sprawdzania znaczków,  banknotów i 
kart kredytowych. Szerokie spektrum fali długiej UV,  max przy 
 długości 366nm. Sprawność 4W. Podwójna izolacja. 220–230V / 
50Hz. Wielkość: 180 x 115 x 75 mm. 
 
 
Nr.kat. 317 886                                                 € 27,95

Ręczna lampa L 80 UV (długie fale) 
Długofalowa, ręczna, do wykrywania fluorescencji na znaczkach, śladów 
podlepek, sprawdzania banknotów lub kart telefonicznych. Sprawność 
4 W. Wymaga baterii 4 AA. Szerokie spektrum fali długiej, max. przy 
długości 366 nm. Wykrywanie luminescencji. Użyteczna w  
większości regionów, jak: Kanada, Meksyk,  Norwegia, Polska, Francja, 
Hongkong, Chiny, Rosja i wydania obiegowe Wielkiej Brytanii po 1992.  
Nr.kat. 325 773                                                 € 15,95

Wszystkie lampy dostarczane są bez baterii.

Kieszonkowa latarka UV L83
Wytrzymała i praktyczna latarka kieszonkowa z 2 funkcjami: światło UV oraz białe! 6 diod LED UV o  długości fali 365 mm (długa fala) 
można używać także w jasnym pomieszczeniu, jak również w świetle dziennym.  Szeroki wachlarz zastosowania, np. sprawdzanie fluore-
scencyjności banknotów, znaczków, minerałów,  skamieniałości, do sprawdzania kart kredytowych i praw jazdy, do podświetlania farb 
widocznych w świetle UV oraz kontroli higienicznych. 10 mocnych białych diod LED zmienia latarkę w doskonałego  
kompana podczas aktywności na wolnym powietrzu, np. na rybach, wspinaczce, podczas obozowania, czy  
geocachingu. Metalowa obudowa i  
pasek na rękę. Zasilana bateriami  
(3x AAA, dostępne osobno).  
Długość: 125 mm.

Nr.kat. 349 388 € 19,95

Lampy ultrafioletowe

Podwójna lampa L 81 UV 
Ta ręczna lampa UV łączy w sobie dwie funkcje. Znaczki,  banknoty, karty kredytowe czy telefoniczne i inne przedmioty mogą być testowane  
zarówno pod kątem fluorescencji jak i  fosforescencji. Połączenie zarówno krótkiej jak i szerokiej fali UV (254/380 nm) sprawia, że to bardzo  
praktyczne i wygodne w użyciu urzadzenie. Wymaga zasilania bateriami 4 x AA. 4 watt (254 nm) lub 3-4 mW (380 nm).

W komplecie 
filtr długofalo-
wego światła 
resztkowego

Nr.kat. 325 178        

€ 59,95
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Podświetlenie (4W) Lupa 2x Lampa długofalowa UV

Multi-Tester 3 funkcje w  
jednym urządzeniu L 93 
Idealny do kontroli monet, znaczków, banknotów (np. znaków fluore-
scencyjnych), kart kredytowych oraz wielu innych. Doskonały dla 
 hobbystów jak i w pracy zawodowej. Dzięki wydajnej lampie UV o 
mocy 9W (2G7 9W) aktywne w świetle UV cząsteczki stają się 
 widoczne nawet w świetle dziennym. Białe światło od spodu (lampa 
4W) umożliwia identyfikację znaku wodnego. Zintegrowana lupa o  
2-krotnym powiększeniu. Zasilany prądem 220–240 V. Obudowa z 
czarnego tworzywa. Wymiary zewnętrzne: 200 x 120 x 160 mm. 

Nr.kat. 340 357 € 39,95

Wszystkie lampy dostarczane są bez baterii.

Lampa UV LUCY

Lampa UV LUCY to tester najwyższej klasy, który użytkownikowi oferuje nie tylko wysoką funkcjonalność, ale także kilka przemyślanych 
rozwiązań. Wbudowana, długotrwała lampa UV-LED ma bardzo szeroki zakres długości fal: od 254 nm (krótka fala) do 390 nm (długa 
fala), co umożliwia testowanie i wykrywanie zarówno fluorescencji, jak i fosforescencji. Również skasowanie przez skreślenie na znaczkach 
lub naprawy papieru można również zobaczyć dzięki lampie UV LUCY. Dodatkowo,  zastosowana dioda UV LED jest niezwykle wydajna 
i zapewnia znacznie lepsze wyniki, niż inne urządzenia, np. w  poświacie fosforescencji. 
Lampa UV może być używana jako lampa ręczna i jako lampa pozioma z powiększeniem. Dzięki specjalnej nadstawce przyciemniającej 
lampa działa również doskonale w jasnym otoczeniu, tj. w sztucznym i dziennym świetle. Nakładka do przyciemnienia składa się z dwóch 
części, z których jedna jest wyposażona w soczewkę powiększającą (powiększenie 3,5x), aby móc bliżej przyjrzeć się szczegółom. Obie 
części nakładki mogą być używane wedle potrzeby pojedynczo lub razem. Inne zalety lampy UV LUCY to solidna obudowa z tworzywa 
sztucznego z gumowanymi, antypoślizgowymi bokami, przycisk do szybkiego włączania i wyłączania lampy UV oraz jej niska waga, 
dzięki czemu doskonale nadaje się do zabrania w podróż, na targi lub wystawy. Zasilanie bateryjne (4 baterie 1,5 V AAA, dostępne 
osobno). Wymiar zewnętrzny (bez nadstawki): 145 x 85 x 25 mm.       
Nr.kat. 361 146                                                                          € 149,95

Lampa ręczna lub  
pozioma 3 
W zestawie LED UV  
(fale długie i krótkie) 3 
Do kontroli fluorescencji  
i fosforescencji 3 
W zestawie nakładka  
przyciemniająca  
(2-częściowa) 3 

W zestawie nakładka  
z lupą 3,5x 3 

Doskonała w podróży 3

W zestawie 
nakładka  
przyciemniająca 
z lupą 3,5x  
(2-częściowa)

Do użytku  
również  
jako lampa  
pozioma

Do użytku również jako 
lampa ręczna
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■1

■2

Czyszczenie i pielęgnacja

Idealne 

dopaso-

wanie

Nr.kat. 354 207 

 

€ 14,95

■2

■1

Pincety do monet

Podkładka do pracy BASIS
Chcą Państwo swoje monety pomierzyć, zbadać lub zamknąć w kapsule? 
Ta miękka i wytrzymała podkładka zapewnia optymalne warunki pracy i chroni przed zadrapaniami i innymi  
uszkodzeniami nie tylko stół, ale przede wszystkim okaz(y). Obie strony podkładki wykonane są z gładkiego materiału. 
Dolna część została podgumowana, co zapewnia dużą przyczepność do powierzchni stołu / biurka i skutecznie  
uniemożliwia jej przypadkowe przesunięcie się. Dodatkowo podkładkę można wyczyścić czystą i ciepłą wodą, a po użyciu 
można ją zrolować.  

Doskonale nadaje się również do małych prac naprawczych, czy do majsterkowania przy modelach, zegarkach i biżuterii, 
ale także przy badaniu i obróbce minerałów, skamieniałości, kamieni szlachetnych itp., lub jako tło do zdjęć. Wymiar  
zewnętrzny: 500 x 350 mm, grubość 2 mm.

Rękawiczki do monet  
Najlepsze czucie w opuszkach palców i doskonała ochrona monet. 
Rękawiczki do monet ze 100% bawełny (180 g/m²). Wysoka  
jakość i bardzo dobre dopasowanie. Ze strzałkami, anatomicznym 
kciukiem, elastycznym nadgarstkiem i obszyciem. Możliwość  
delikatnego prania w temp. 40°C. Kolor: biały z kolorowym 
szwem. Rozmiar uniwersalny, 1 para. 
Nr.kat. 305 929 € 6,95

Dzięki praktycznym pincetom, tak jak pokazano na zdjęciu, mają 
Państwo możliwość delikatnej pracy z monetami. Dodatkowa po-
włoka z tworzywa zapewnia bezpieczny uchwyt i chroni przed 
uszkodzeniami. 

   MPI 1 Nr.kat. 313 240 € 4,95 

   PI 9 Nr.kat. 331 264 € 9,95
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Myjka ultradźwiękowa – dla doskonałej czystości

Wieko posiada duże okienko do obserwacji czyszczonych obiektów otwierane przez naciśnięcie przycisku. Koszyk ze stali 
nierdzewnej oraz pojemnik na zegarki i płyty CD/DVD. Cyfrowy zegar odmierza czas czyszczenia co do sekundy z moż-
liwością  wybrania jednego z 5 ustawień: 90, 180, 280, 380 lub 480 sekund. Pojemność: 600 ml. Częstotliwość czyszczenia: 
43 kHz. 50 wat. Zasilany z sieci wtyczką euro. Wymiary zewnętrzne: 220 x 175 x 130 mm. 

Nr.kat. 346 740 € 69,95        

Myjka ultradźwiękowa 
PULSAR 
Wysokowydajne urządzenie profesjonalnej  
jakości. Solidna i trwała dzięki wanience,  
obudowie i koszowi ze stali nierdzewnej. 
Usuwa tłuszcz, odciski palców i trudne do  
usunięcia zabrudzenia. Precyzyjne ustawianie 
minut w cyfrowym zegarze. Pojemność:  
700 ml. Częstotliwość czyszczenia: 42 kHz.  
35 W Nadaje się do ciągłego użytku. Wymiary 
zewnętrzne: 190 x 125 x 100 mm. 

Nr.kat. 310 923                                     € 129,95
Wskazówka: urządzenie czyści przy pomocy wody. Do czyszczenia może zostać użyty także specjalny środek  
czyszczący do monet z oferty LEUCHTTURM (Nr. kat. 318 851). Zalecamy przygotowywanie chemicznych kąpieli z 
wykorzystaniem naszych płynów czyszczących.

Myjka ultradźwiękowa do delikatnego i bezpiecznego czyszcze-
nia monet, medali, okularów, biżuterii,  aparatów ortodontycz-
nych, protez zębowych, sztućców, płyt CD i DVD, artykułów pi-
śmienniczych oraz  innych małych metalowych przedmiotów z 
domu i warsztatu. Wibracje o wysokiej częstotliwości genero-
wane przez ultradźwięki usuwają kurz, ślady smaru oraz brud z 
powierzchni także tych niedostępnych. Do wyboru dwa modele:

Nowy 

design

Nowy 

model

Myjka  
ultradźwiękowa 
SAUBER
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Każda  € 9,95

Do monet złotych                                              Nr.kat. 336 203 

 

Do monet srebrnych                                          Nr.kat. 317 893 

 

Do monet miedzianych                                    Nr.kat. 321 584 
(nie nadaje się do monet z miedzioniklu!) 

 

Do monet z                                                              Nr.kat. 343 300 
mosiądzu i brązu                                                  

Do monet z                                                              Nr.kat. 343 206 
dwumetalu i miedzioniklu                                     

(np. 1 euro, 2 euro, 1 DM)                                           
 
Łagodny środek czyszczący                              Nr.kat. 318 851 
Do wszystkich (pozostałych) monet / metali   
szlachetnych (bez oksydacji).                                              

Płyny czyszczące do monet
Kąpiele czyszczące z wysokiej jakości substancjami oczyszczającymi zapewniają szybki i bezpieczny  proces usuwania z 

monet śladów utleniania.  

 

To takie proste: monetę włożyć do przygotowanego środka na kilka minut (długość zależy od użytego środka i ilości  

oksydacji; więcej informacji na instrukcji obsługi), wyjąć z płynu, dokładnie spłukać, osuszyć miękkim materiałem  

(nie pocierać!). Posiada zabezpieczenie przed  otwarciem przez dzieci. NOWOŚĆ: Teraz zawiera więcej – 200 ml! 

Dostępne warianty:

Teraz  

zawiera 

więcej!
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✗
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Oszczędzasz 

 9 %

Czyszczenie monet CLEAN-IT

Szczególnie ważne jest odpowiednie dbanie o monety. Zestaw czyszczący zawiera wszystko, co konieczne jest do  

właściwego i delikatnego czyszczania cennych monet: 

• 1 pinceta z ochronną powłoką  

• środek czyszczący do srebra (200 ml) 

• środek czyszczący do miedzi (200 ml) 

• 1 para rękawiczek do monet z bawełny (100%) 

• 1 czyścik do monet 

Nr.kat. 347 926 zamiast  € 43,75 tylko  € 39,95 

Czyścik do monet
Ta starannie utkana filcowa tkanina do polerowania monet 
przywróci Państwa monetom utracony blask i świetność. 
Specjalnie impregnowana usuwa  nawet silne zabrudzenia 
i nalot poprzez delikatne potarcie. Odpowiednia również 
do czyszczenia biżuterii i sztućców. 
 
Nr.kat. 327 112 € 6,95

Uwaga: Tkanina do polerowania  

monet jest idealna do  

czyszczenia monet  

używanych, będących  

w obiegu.  

 

 

 

 

 
 

 

Chcielibyśmy podkreślić,  

że monety „Lustrzanki” generalnie  

nie powinny być czyszczone,  

aby zachowały swoją wartość.
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LIBRA Mini

LIBRA 100/500

Przyrządy pomiarowe i wagi

UWAGA  

obniżka 

ceny!

UWAGA  

obniżka 

ceny!

Suwmiarki elektroniczne posiadają wyświetlacz LCD i mogą dokonywać pomiaru w zakresie 0–150 mm. Można ją  
wyzerować w dowolnej pozycji szczęk, co pozwala mierzyć pomiary różnic. Posiada także standardowy głębokościomierz. 
Pomiar w milimetrach i calach. Bateria w zestawie.

LIBRA Mini 
Zakres pomiaru 0,01 do 100 g.  
W komplecie 1 bateria CR2032.  
Wymiar zewnętrzny: 45 x 76 x 13 mm. 
Nr.kat. 344 222 € 29,95

Suwmiarki elektroniczne – jeśli ma być dokładnie

Suwmiarka EXAKT 
Rozdzielczość pomiaru: 0,01mm, dokładność: 0,03 mm. 
Posiada głębokościomierz. Ekran LCD z 6 miejscami. 
 W komplecie baterie (1x LR44/AG13). 

Nr.kat. 308 684                                                              € 29,95        

Suwmiarka EXAKT Solar 
Rozdzielczość pomiaru: 0,1mm, dokładność: 0,2 mm.  
Podwójne zasilanie: przy wystarczającym świetle  (ponad 
200 luksów) suwmiarka jest zasilana energią słoneczną,  
przy niewystarczającym świetle (poniżej 200 luksów)  
zasilana jest przez baterię. Wykonana z włókna węglowego, 
co ułatwia posługiwanie się nią i jest bezpieczna dla  
mierzonych obiektów (Np. monet). 

Nr.kat. 346 743 € 19,95

Cyfrowa waga do monet LIBRA
Nasze cyfrowe wagi do monet w praktycznym kieszon kowym 
rozmiarze posiadają następujące właściwości: podświetlany 
wyświetlacz z automatycznym wyłącznikiem po 60 sekundach 
w celu oszczędności baterii, pomiar w 6 różnych jednostkach 
masy: g, oz, ozt, dwt, ct, gn, tolerancja pomiaru +/- 0,03 g, 
funkcja tarowania, duża szalka ze stali nierdzewnej,  
zdejmowane ochronne wieko, które można użyć jako szalkę, 
baterie w komplecie. 

LIBRA 100 
Zakres pomiaru 0,01 do 100 g.  
Funkcja zliczania. W komplecie  
2 baterie AAA.Wymiar zewnętrzny:  
64 x 116 x 17 mm.                                                           
Nr.kat. 344 223                                           € 39,95 
LIBRA 500 
Zakres pomiaru 0,01 do 500 g. 
Tolerancja pomiaru +/- 0,3 g. 
Funkcja zliczania. W komplecie 2 baterie AAA. 
Wymiar zewnętrzny: 64 x 116 x 17 mm.                                   
Nr.kat. 344 224                                           € 34,95
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2 euros: 
France Preš
in his hand

Design:

Edge des
2 euro co

1 cent: 
Stork (commemorating the tolar)

2 cents: 
Prince’s Stone, Ionic column fragment
from the Roman era

5 cents: 
A farmer sowing, based on a painting by the Impressionist Ivan

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

šeren (1800–49), Poet; 
d  (”God's blessing on all nations”)

Miljenko and Maja Licul 
with Janez Boljka

sign
oin: ”S L O V E N I J A  •”

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mint: 2007, 2009–2011: Mint of Finland
2008, 2014: Royal Dutch Mint
2012–2013, 2015, 2017–2018: 
Kremnitz State Mint
2014: Royal Dutch Mint
2016, 2018: State Mint and 
Polygraphic Institute of Italy, Rome

Mint mark: 2007: ”Fi”

2008: Wand of Mercury 
with serpent

from 2009: without labeling

g, p g y p
Grohar

10 cents: 
Cathedral of Freedom, design for the construction of the
Slovenian Parliament by Jože Plečnik

20 cents: 
Lipizzaner horses, the oldest cultivated breed 
of horses in the world

50 cents: 
Mt. Triglav under the constellation of cancer, inscription 
”OJ TRIGLAV MOJ DOM” (”Oh Triglav, my home”)

1 euro: 
Primož Trubar (1508–86), founder of Slovenian 
literature; inscription ”STATI INU OBSTATI” 
(”to exist and persevere”)
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SECURITY THREADS  
The euro banknotes have a security thread which is 
embedded in the centre of the note. When held 
against the light, the value of the note as well as the 
euro symbol appears on the security thread. 

MICROPRINT 
Microprint is used in various areas of the  
banknote. The small type is only visible through  
a magnifying glass. 

UV MARKINGS 
The paper itself does not glow under UV light,  
but fibres embedded in the paper glow in three  
different colours. On the front of the bank note,  
the stars of the flag, a small circle and the big stars 
glow yellow. Various other areas also glow yellow. On 
the reverse of the note, a quarter of an  
imaginary circle in the centre of the banknote,  
as well as various other areas glow green.  
The serial number running horizontally, as well  
as a stripe, glow red.

Printing press, printing plate and position  
on the print sheet. 
V = printing press, 001 = printing plate,  
E6 = position on the print sheet. 

IRIODIN STRIPS 
Under a light source the iriodine strip shines bright to golden yellow. 
PAPER 
The cotton fibre paper feels crisp and firm. It has a protective layer in order to improve durability.

SERIAL  
NUMBER 
(the first  
character  
indicates where  
the note was  
printed) 

SECURITY MARKINGS OF THE SECOND-GENERATION EURO BANKNOTES

INTAGLIO PRINTING 
The use of the intaglio printing technique creates  
a textured surface.

EMERALD NUMBER 
The number changes colour from emerald green to 
deep blue when the banknote is tilted. The shiny 
number displays an effect of the light that moves  
up and down.

FOIL STAMPING 
The silvery stripe reveals a portrait of a mythological 
figure of Europa, the euro symbol, the architectural 
motif and the value of the banknote. 

WATERMARKS 
When held against the light, a faint image becomes 
visible and shows a portrait of Europa, the value of 
the banknote and a window.  
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LS-G184

LS-G185

LS-G186

LS-G187

LS-G188

LS-G189

LS-G190

LS-G191

LS-G186 
Roman emperors – Emperor Augustus 
2019, 10 EURO 
Au900, 3 g, Ø 13,85 mm 
�D      Silvia Petrassi 
PF: 1.000 coins € 410,00 
 
LS-G187 

100th birthday of Fausto Coppi 
2019, 5 EURO 
CuAlNi/CuNi, 9,52 g, Ø 27,5 mm 
(16-sided polygon) 
�D      Valerio de Seta 
BU: 8.000 coins 

(in coin card) € 40,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LS-G188 
Explorer – Christopher Columbus  
2019, 10 EURO 
Ag925, 22 g, Ø 34 mm 
�D      Uliana Pernazza 
PF: 5.000 coins € 135,00 
 
LS-G189 

Italy of the Arts –  
Florence Cathedral, Tuscany 
2019, 5 EURO 
Ag925, 18 g, Ø 32 mm 
�D      Annalisa Masini 
PF: 4.000 coins € 90,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LS-G190 
Italy of the Arts –  
Milan Cathedral, Lombardy 
2019, 10 EURO 
Ag925, 22 g, Ø 34 mm 
�D      Luciana de Simoni 
PF: 4.000 coins € 115,00 
 
LS-G191 

30th anniversary of the fall  
of the Berlin Wall 
2019, 5 EURO 
Ag925, 18 g, Ø 32 mm 
�D      Valerio de Seta 
PF: 6.000 coins € 100,00

LS-G184 
The Age of the   
Renaissance – 500th birthday of  
Jacopo Robusti, known as Tintoretto,  
Susanna and the Elders 
2019, 20 EURO 
Au900, 6,451 g, Ø 21 mm 
�D      Maria Carmela Colaneri 
PF: 1.000 coins € 650,00 
 
LS-G185 

50th anniversary of the first manned 
moon landing 
2019, 5 EURO 
Ag925, 18 g, Ø 32 mm 
�D      Claudia Momoni 
PF: 6.000 coins € 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALY – EURO COMMEMORATIVE COINS

✗

Starter START, katalog EURO

Oszczędzasz 

 11 %

Starter START do  
kolekcjonowania monet

Starter zawiera: 

• 1 niebieski album NUMIS w                                                 
komplecie z 5 kartami (po jednej NUMIS 44, 34, 25, 17, MIX zob. 
str. 32) oraz 5 białych przekładek 

• Lupa z uchwytem LU1 o powiększeniu 3x i 6x z 2 soczewkami 
akrylowymi o Ø 50 i 15 mm 

• 1 pincetę z ochronną powłoką 

• 1 parę rękawiczek z bawełny (100%) 

 
Nr.kat. 347 925 zamiast € 49,35 tylko  € 43,95 

Euro-Katalog 2022 
Monety i banknoty 
 

 

• Wszytstkie 
obiegowe i 
okolicznościowe 
monety euro 
od 1999 roku 

• Na okolicznościowe 

monety 2 Euro 

• Na banknoty Euro 

• Teksty w j. angielskim 

• Historia wprowadzania euro 

• Ponad 800 kolorowych stron 

• Ponad 36 000 monet o 

różnych wizerunkach 

• Aktualne wyceny 

Nr.kat. 365 243           € 16,95 

Dostępność od grudzień 2021.

NOWOŚĆ



Nr.kat. 354 542

www.leuchtturm.com

20
–2

00
x

W  

komplecie 

karta 

MicroSD  

4GB

•   Duży podświetlany ekran TFT (LCD) 4,3'' + przetwornik obrazu HD zapewniający doskonałą ostrość obrazu 
•   Powiększenie 20x – 200x 
•   Zoom cyfrowy 5x 
•   8 diod LED i 2 oddzielne lampy USB z elastyczną szyjką zapewniają optymalne oświetlenie 
•    Z kartą MicroSD 4 GB 
•   Z akumulatorkiem 

Więcej informacji na ten temat patrz strona 122.                    Nr.kat. 361 358   € 159,95

NOWOŚĆ: Dla oszczędnych badaczy 
Cyfrowy mikroskop LCD 
DM5

MEGA 
Oferta

www.leuchtturm.com
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