
Świętujemy 
75 lat

innowacyjności
w branży biurowej



jeGo najLePSZa 100 FunTowa inweSTycja  
George Drexler, założyciel firmy Rexel urodził się niedaleko Pragi w roku 1908. W roku 1935 
przeprowadził sie do Londynu. 

W 1939 Drexler wziął pożyczkę na 100 funtów (dzisiejsza wartość to ok. £5000 funtów), 
które zainwestował w założenie własnej firmy - i tak powstał Rexel. Po krótkim czasie firma 
rozkwitła, zatrudniając ponad 1000 osób. Rosnące globalne zapotrzebowanie na artykuły 
biurowe sprawiło, że Rexel zaczął rozprowadzać swoje produkty praktycznie na 
całym świecie. 

Nasza 75-letnia historia
reXeL w 2014 roKu   
Dzisiaj produkty marki Rexel dostępne są w ponad 100 krajach w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Portfolio 
produktów Rexel zawiera: niszczarki, produkty do archiwizacji i prezentacji dokumentów, zszywacze i dziurkacze 
oraz trymery i gilotyny.

Dzisiejsza wizja marki Rexel posiada wiele podobieństw do wizji firmy z 1939 roku: pragniemy zaoferować naszym 
klientom szeroką gamę innowacyjnych artykułów biurowych o wysokiej jakości.

2014
Rexel świętuje 75-lecie innowacyjności  

w branży biurowej

2007
Wprowadzenie na rynek niszczarek 

z technologią zapobiegającą zacięciom 
papieru Mercury™ 

1998
Produkcja 10 milionowego 

zszywacza Matador

2010
Wprowadzenie na rynek zszywaczy  

Optima - “stworzonych do zadań  
specjalnych”

2007
Wprowadzenie obecnego loga marki 

2013
Wprowadzenie na rynek produktów z serii 

Advance - “zaprojektowanych aby  
służyć na dłużej” 

1976 
Drexler uchonorowany oficerem Orderu 

Imperium Brytyjskiego za swoje zasługi dla 
eksportu produktów biurowych 

1945
Wprowadzenie na rynek teczek  

poprzecznych Crystalfile® Classic;
do tej pory sprzedaliśmy ponad 

miliard opakowań

1960
Wprowadzenie na rynek gamy 

Nyrex przeznaczonej do  
archiwizacji i prezentacji  

dokumentów

1972 
Córka królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II - 

księżniczka Anna uczęszcza uroczyste  
otwarcie nowej fabryki Rexel w Llageinor,  

w Walii

2013
Niszczarki Auto Feed odznaczone na EOPA 

2013 w kategorii “Innowacyjność”

2010
Wprowadzenie na rynek nowej 
generacji niszczarek Auto Feed

1992
Fuzja ACCO UK i Rexel;  

powstanie ACCO Europe

1958
Wczesny symbol wysokiej 
jakości produktów Rexel -  

legendarne logo “Little Man” 
użyte po raz pierwszy

1986
Rexel przechodzi rebranding w celu 
odwierciedlenia międzynarodowej  

i postępowej natury firmy

1939
Rexel założony w Londynie 
przez Gerorge’a Drexler’a

1968
Początek produkcji niszczarek  

w miejscowości Droitwich  
w Wielkiej Brytanii

1970’s 
Królewska Marynarka Wojenna 

Wielkiej Brytanii kupuje niszczarki 
Rexel, aby w razie wybuchu wojny 
zniszczyć dokumenty zawierające 

tajne informacje 

1956
Wprowadzenie na rynek 

przełomowej gamy zszywaczy 
i zszywek - 56 Range®



SyMboLe MinioneGo STuLecia  
Od momentu  
wprowadzenia na rynek  
w 1956 roku, świat 
zakochał się w gamie  
zszywaczy nr 56. 

Kompatybilna z jednym 
rozmiarem zszywek, gama 
56 spełniała wymogi aż 
91% zadań biurowych. 

Prosty koncept,  
pionierska konstrukcja, 
wysoka jakość i atrakcyjny 
wygląd sprawiły, że już po 
krótkim czasie gama 56 
stała się rozpoznawalna na 
całym świecie.

Zszywacze i dziurkacze - 75 lat organizacji Twoich dokumentów

•	 Pierwszy	zszywacz	na	świecie	o	którym	wiemy	został	wyprodukowany	dla	króla	Francji	Ludwika	XV	w	XVIII-tym	
wieku.	Każda	zszywka	posiadała	królewskie	insygnia!

•	 Pierwszy	komercyjny	zszywacz	opatentowany	przez	George’a	McGill’a	w	roku	1879	ważył	ponad	kilogram.	
Zszywacze	XXI-ego	wieku,	takie	jak	Gazelle	i	Meteor	ważą	niewiele	ponad	200	g.

Czy	wiesz	że...?	

GwiaZDy 21-TeGo wieKu
W roku 1999 gama 56 
została odświeżona; 
zszywacze Gazelle,  
Matador, Taurus, Gemini, 
Sirius i Aquarius z tej gamy 
są dostępne w sprzedaży 
do dnia dzisiejszego.

Pomimo upływu czasu 
popularność produktów  
z gamy 56 nie maleje.  
W roku 2013 zszywki nr  
56 były najlepiej 
sprzedającym się  
produktem  
w kategorii galanteria  
biurowa - sprzedaliśmy 
ponad 6,8 milionów 

opakowań w  Europie, 
Afryce i na Bliskim 
Wschodzie!

Również Bambi nie traci 
na popularności.. Mimo  
że od momentu  
wprowadzenia na rynek 
minęło już 60 lat, Bambi 
pozostaje naszym  
najlepiej sprzedającym się 
zszywaczem. W roku 2013 
sprzedaliśmy prawie  
168 tys. sztuk!

Zszywacze nożycowe   
lata 70-te

Dziurkacze - lata
 80-te

Dziurkacz
807 HD
lata 60-te

Matador
lata 70-te

Bambi - lata 60-te

Zszywki 
nr 56
1956 r.

KIEDYŚ

TERAZ

DZiurKacZe -  waGa ciĘżKa KonTra  
nowe MoDeLe waGi PiÓrKowej
W latach 60-tych model 
807 HD był w stanie 
przedziurkować do 25 
kartek jednorazowo.

Teraz nie musisz mieć 
dużych mięśni! 
Nowoczene dziurkacze 
wyglądają nie tylko 
bardziej atrakcyjnie, ale 
są też o wiele lżejsze, przy 

czym posiadają więcej 
mocy przy dziurkowaniu. 
W porównaniu z żelaznym 
modelem 807 HD, gama 
Easy Touch dziurkuje do 
30 kartek jednorazowo 
przy mniejszym użyciu siły 
o nawet 50%!

Easy 
Touch
2011 r.

Matador
2004 r.

Zszywki nr 56 oraz 

zszywacz Bambi były 

bestsellerami  
w kategorii  
zszywaczy w 2013 r. 

Optima
2010 r.

Matador
1999 r.



w cZaSacH PrZeD KoLoreM
Zanim gama Nyrex 
pojawiła się na rynku, 
produkty do  
archiwizacji dokumentów 
dostępne były w bardzo 
ograniczonym wyborze 
kolorów. Wszystkie teczki 
wyglądały tak samo...

W roku 1945, Twinlock 
(przejęty później przez 
firmę Rexel) wprowadził 
na rynek zielone  
teczki poprzeczne  
Crystalfile®. Od tego czasu 
sprzedaliśmy ponad  
miliard opakowań na 
całym świecie!

W roku 1960 gama  
Nyrex weszła na rynek, 

początkowo  
z przezroczystymi  
ofertówkami, a później 
również z pełną gamą 
kolorowych produktów  
w różnych rozmiarach  
i wykończeniach.

Oprócz tradycyjnego 
użytku jako teczki do 
przechowywania  
dokumentów na półkach 
czy w szafkach, produkty 
Nyrex szybko zaczęły 
pojawiać się również  
w salach konferencyjnych 
oraz na wszelkich  
spotkaniach służbowych 
w biurze, a nawet na 
placach budowy!  

Historia Nyrex i Crystalfile®, czyli jak Rexel pomaga Ci w organizacji dokumentów

•	 Niemiec	Friedrich	Soennecken		opatentował	pierwszy	
segregator	w	roku	1886.	Segregatory	z	mechanizem	
dźwigniowym	zostały	wynalezione	10	lat	później,	
również	w	Niemczech.	

Czy	wiesz	że...?	

PaPier PoZoSTanie jeSZcZe 
DŁuGo nieZaSTĄPiony
Już od jakiegoś czasu słyszy 
się o koncepcji  
bezpapierowego biura.  
Ten mit narodził się  
w latach 70-tych, zyskując 
na popularności w latach 
80-tych i 90-tych, kiedy  
to komputery stacjonarne 
stały się normą w biurach.  
Jednak do dnia  
dzisiejszego polskie 
biura w dalszym ciągu toną 
w stosach kser i skanów.  
Nie wiadomo jak długo  
przyjdzie nam czekać na 
biura bez papieru i czy  
w ogóle kiedyś to nastąpi. 
W między czasie Rexel 
pomoże Ci w organizacji 
stosów Twoich  
dokumentów zarówno  

w pracy i w domu.

Rexel nie przestaje 
wprowadzać innowacji -  
w roku 1992 gama teczek 
Crystalfile® została  
rozszerzona o modele 
wykonane z polipropylenu, 
Crystalfile® Extra, oferujące 
lepszą funkcjonalność  
i dłuższą żywotność niż 
teczki wykonane z manili. 
Natomiast w roku 2013, 
Rexel wprowadził na rynek 
produkty z serii Advance 
- “zaprojektowane, aby 
służyć na dłużej”.

TERAZ

KIEDYŚ

Segregatory - lata 
80-te

Nyrex - lata 60-te

Crystalfile®  Classic - 1945 r. Perforowane koszulki 
ze wzmocnionymi 
grzebietami były 

bestellerem w tej 
kategorii w 2013 roku

Crystalfile® 
Extra - 1992 r.

Advance - 2013 r.



jaK DoTrZyMaĆ TajeMnicy 
Historia niszczarek Rexel 
zaczęła się w roku 1968  
w miejscowości  
Droitwich w Wielkiej 
Brytanii. Rozpoczęto 
wówczas produkcję 
niszczarek Versishred. 
Gama zawierała zarówno 
niewielkie (jak na tamte 
czasy) modele osobiste jak 
i duże maszyny do użytku 
przemysłowego.

Lata 80-te kojarzą się  
z modą na neonowe  
kolory, natapirowane 
włosy oraz z końcem 
PRL. Był to również czas 
ogromnych niszczarek  
z gamy Destroyer 
przeznaczonych 
do zastosowań 
przemysłowych. Coraz 
większy nacisk kładziony 
był na różne stopnie 
bezpieczeństwa  

w kategorii niszczenia 
dokumentów. Ówczesna 
gama niszczarek Rexel 
oferowała modele tnące 
na 6 różnych rozmiarów 
pasków oraz 3 modele 
tnące na mikro ścinki.

Pod koniec lat 80-tych 
weszła na rynek pierwsza 
generacja  
automatycznych  
niszczarek. Dzięki  
maksymalnej 
przepustowości 500 
kartek w jednym podaniu  
i blokadzie komory  
podajnika na klucz,  
niszczarki Auto Plus 
oferowały możliwość 
niszczenia różnorodnych 
rodzajów  
dokumentów - od 
zwykłych pojedynczych 
kartek po składankę 
komputerową.

Na straży informacji od 1968 roku

KIEDYŚ
TERAZ

Światowy lider w niszczarkach  

z automatycznych podajnikiem - gama Auto Feed

Mercury™ 
Jam Free

2007

•	 Pierwsza	niszczarka	na	świecie	została	
wynaleziona	w	roku	1934	przez	Niemca	
Adolfa	Ehingera.	Jej	mechanizm	korbowy	
był	zainspirowany	maszynką	do	robienia	
makaronu!

•	 		Różne	ustawy	o	ochronie	danych	
osobowych	zostały	wprowadzone	już	
w	ponad	100	krajach.	W	Polsce	jest	to	
ustawa	z	dn.	27	sierpnia	1997	r.,	wobec	
której	wszelkie	dokumenty	zawierające	
dane	osobowe	powinny	być	niszczone	w	
sposób	zapewniający	należytą	ich	ochronę.	
Oprócz	obowiązku	prawnego,	niszczenie	
dokumentów	gwarantuje	bezpieczeństwo	
wszelkich	dokumentów	zawierających	
poufne	dane.	Dlatego	NISZCZ	WSZYSTKIE	
DOKUMENTY,	których	nie	będziesz	
archiwizować.

Czy	wiesz	że...?	

**Panelmarket, sprzedaż niszczarek we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii, styczeń 2014

AUTOMATYCZNE	
NISZCZENIE	BEZ	
UŻYCIA	RĄLK

TECHNOLOGIA	
ZAPOBIEGAJĄCA	

ZACIĘCIOM	
PAPIERU*Maksymalna oszczędność czasu przy użyciu niszczarki Auto+ 500X w porównaniu z tradycyjną 

niszczarką w podobnej cenie. Niezależny test Intertek Testing & Certification Ltd, czerwiec 2012.

STawiaMy na wyDajnośĆ 
i oSZcZĘDnośĆ cZaSu
Przełom w niszczeniu  
dokumentów nastąpił 
wraz z wprowadzeniem  
niszczarek Mercury™  
wyposażonych 
w technologię 
zapobiegającą  
zacięciom papieru.

Potem wraz  
z wprowadzeniem na 
rynek niszczarki Auto+ 
100X w roku 2010 
rozpoczęła się  
automatyczna rewolucja. 

Nowa generacja  
niszczarek  
z automatycznym  
podajnikiem oferuje 
oszczędność czasu  
o nawet 98%  
w porównaniu  
z tradycyjnymi  
niszczarkami.* Unikatowa 
technologia zapewniająca 
oszczędność czasu 
sprawiła, że w roku 2013 
gama Auto Feed została 
wyróżniona w kategorii 
“Innowacyjność” na  

rozdaniu Europejskich  
Nagród Produktów 
Biurowych (EOPA) na 
targach Paperworld we 
Frankfurcie. W roku 2013 
niszczarki Auto+ 100X, 
250X i 60X były najlepiej 
sprzedawającymi się  
modelami niszczarek 
Rexel w Europie, Afryce 
i na Bliskim Wschodzie. 
Co więcej, te same 
modele były najlepiej 
sprzedającymi się  
niszczarkami w kanale B2B 

w Wielkiej Brytanii, Francji 
i Niemczech, zostawiając 
konkurencję w tyle.** 
W roku 2014 do gamy 
Auto Feed dołączyły 4 
modele tnące na mikro 
ścinki, zapeniające jeszcze 
większe bezpieczeństwo 
niszczonych dokumentów. 
Pełna gama Auto Feed 
oferuje 11 modeli, tnących 
od 60 do 750 kartek  
w jednym podaniu.

Versishred - lata 70-te

Destroyer - lata 80-te

Automatyczne 

niszczarki

Destroyer
lata 80-te

lata 80-te / 90-te 

Niszczarki dla kadry 
kierowniczej



1893
Wynalazca 3-ringowych segregatorów - 
firma Wilson Jones powstaje w Chicago,  

w stanie Illinois  

1992
Fuzja ACCO UK i Rexel;  

powstanie ACCO Europe

2005
Fuzja ACCO i GBC prowadzi do powstania 

ACCO Brands, największego na świecie 
producenta markowych produktów 

biurowych

2012
Fuzja ACCO Brands i MeadWestvaco, 

wiodącej firmy w produkcji i dystrybucji 
produktów szkolych oraz biurowych 

Historia ACCO Brands w skrócie

ACCO	Brands	to	największy	na	świecie	producent	markowych	produktów		
biurowych.	Częścią	naszej	strategii	jest	oferowanie	klientom	innowacyjnych		
i	unikatowych	produktów	o	wysokiej	jakości.		

Jesteśmy	niezmiernie	dumni	z	faktu,	że	już	od	długiego	czasu	udaje	nam	się	utrzymać	
wiodącą	pozycję	w	branży	biurowej.	Na	wielu	rynkach	na	całym	świecie	zajmujemy		
1	lub	2	miejsce	w	kategoriach	takich	jak:	niszczarki,	zszywacze	i	dziurkacze,	produkty	
do	archiwizacji,	bindownice	i	laminatory,	tablice	suchościeralne,	flipcharty	oraz		
zabezpieczenia	do	laptopów.			

1923
ACCO otwiera filię w Wielkiej Brytanii  

i rozpoczyna międzynarodową 
dystrybucję produktów

1997
ACCO nabywa fimę NOBO

www.gbceurope.comwww.rexeleurope.com www.noboeurope.com www.kensington.com www.pencils.co.uk www.accobrands.com 

1947 
GBC (General Binding Corporation) 

powstaje w Chicago, w stanie Illinois; 
firma zajmuje się produkcją i dystrybucją 

produktów do bindowania i laminacji

1971
NOBO powstaje w Wielkiej Brytanii; firma 
specjalizuje się w produkcji i dystrybucji 

produktów do prezentacji i projekcji 

1939
Rexel założony w Londynie, początkowo 
skupiając się na produkcji i dystrybucji 

zszywaczy, a później również produktów 
do archiwizacji i niszczarek

1910
Clipper Manufacturing Company zmienia 

nazwę na American Clip Company

1920
American Clip Company zmienia 

nazwę na ACCO

1981
Kensington założony w Kalifornii;  

firma specjalizuje się w produktach  
przeznaczonych do rozwijającego  

się sektoru IT 

1980
Rexel nabywa firmę Derwent, pierwszego  

i ostatniego już producenta ołówków  
w Wielkiej Brytanii

1954 
Quartet powstaje w Stanach  

Zjednoczonych; do dzisiaj  
pozostaje największym producentem 

tablic suchościeralnych i ogłoszeniowych 
na świecie

1903
Producent spinaczy biurowych - 

Clipper Manufacturing Company, 
założony w Long Island, 

w stanie Nowy Jork



Już od 75 lat Rexel jest wiodącą marką na rynku artykułów biurowych. 
Niestety nie jesteśmy w stanie wspomnieć wszystkich pracowników, 

partnerów handlowych i wszelkich innych organizacji, które 
przyczyniły się do naszego sukcesu. Mimo wszystko pragniemy 
podziękować za ich wsparcie i lojalność przez minionych 75 lat.   

Z optymizmem patrzymy w przyszłość i mamy nadzieję, że również 
w nadchodzących latach przyczynimy się do kształtowania branży 
biurowej. Niezależnie od tego jak technologia będzie rozwijać się  
w przyszłości, jedna rzecz jest pewna - Rexel będzie przodować 
w branży biurowej, dostarczając klientom jedynie najbardziej 

innowacyjnych i najwydajniejszych produktów.


