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Creion grafit
• Creioane HB, triunghiulare sau triunghiulare jumbo, confortabile și ergonomice.
• Cu spațiu special pentru personalizare.
COD

DESCRIERE

MS-JU025012

creion triunghiular cu radieră Junior

12 buc./cutie

AMBALARE

MS-JU000004

creion triunghiular Tri

12 buc./cutie

MS-JU000002

creion triunghiular Trimax

12 buc./cutie

Creion cu mină grafit Carbonil
• Creion pentru desene și schițe, cu mină din carbune.
COD
MS-LE010012

Creioane colorate
• Creioane colorate tradiționale, ideale pentru școală.
• Diametru: 6.90 mm
• Mina de 3 mm este rezistentă la apă.
• Ambalate în cutie din carton.
COD

AMBALARE

MS-AL010653

6 culori/cutie

MS-AL010654

12 culori/cutie

MS-AL010658

24 culori/cutie

MS-AL010600

36 culori/cutie

Creioane colorate Alpino Baby
• Creioane colorate, ideale pentru copii datorită dimensiunii groase şi a minei
din ceară moale.
• Sunt foarte uşoare, nu cântăresc mai nimic.
• Ambalate în cutie de carton.
COD
MS-AL000177

AMBALARE
12 culori/cutie
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Creioane colorate bicolore Double Double
• Creioane colorate bicolore au fiecare jumătate mină color pentru a avea un singur
creion cu 2 culori.
• Mină de 4 mm.
• 24 culori în 12 creioane
COD

AMBALARE

MS-AL000169

12 buc/cutie

Creioane colorate cu gumă Erasable
• Creioane colorate hexagonale cu mină care se poate şterge cu radiera potrivită la culoare.
• Şterge orice greşeală minoră fără a lăsa urme.
• Gamă de 12 culori strălucitoare cu mină rezistentă la rupere.
COD

AMBALARE

MS-AL013654

12 culori/cutie

Creioane colorate fluorescente
• Creioane cu mină fluorescentă.
• Nu pătează.
• Ideale pentru marcare pe hârtie printată.
• Ambalate în blister cu ascuțitoare inclusă.
COD
MS-LE000019

DESCRIERE
6 culori (2 galbene, 1 roz, 1 albastru, 1 portocaliu, 1 verde.

Creioane colorate metalizate Metalix
• Creioane colorate cu mină metalizată, cu efect uimitor pe hârtie închisă la culoare.
COD
MS-AL000167

AMBALARE
12 culori/cutie

Creioane colorate Trimax
• Creioane cu formă triunghiulară pentru o scriere corectă și fermă.
• Mina groasă nu se rupe ușor.
• Include ascuțitoare gratis.
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COD

AMBALARE

MS-AL000113

12 culori/set

Creioane cerate din plastic Plasti
• Creioane cerate din plastic pentru copii, folosite pentru desen și pictură.
COD

AMBALARE

MS-PA000012

12 culori/cutie

MS-PA000024

24 culori/cutie

Creioane cerate Dacscolor
• Creioane cerate semi-moi, rezistente.
• Culori intense.
• Ambalate în cutie de carton.
COD

AMBALARE

MS-DA050290

12 culori/cutie

MS-DC050290

12 culori/cutie

Creioane cerate Maxi Dacs
• Creioane cerate moi cu diametrul de 14 mm și dimensiune de 120 mm.
• Ambalate în cutie de carton.
COD
MS-DX050216

AMBALARE
15 culori/cutie

Creioane cerate triunghiulare Dacstrix
• Creioane cerate moi triunghiulare.
• Forma triunghiulară ajută copilul să scrie corect și ferm.
• Ambalate în cutie de carton.
COD
MS-DA000125

AMBALARE
12 culori/cutie

Creioane cerate Alpino Baby
• Creioane colorate, ideale pentru copii datorită dimensiunii groase, nu pătează.
• Sunt foarte ușoare, nu cântăresc aproape nimic.
COD
MS-DA000060

AMBALARE
12 culori/cutie
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Creioane colorate acuarelă Color Experience
• Creioane cu mină rezistentă de 3.3 mm.
• Mină cu efect de acuarelă după folosirea unei pensule cu apă.
• Ideale pentru colorarea detaliilor mici sau a zonelor mari, în funcţie de folosirea minei.
• Ambalate în cutie din metal.
COD

AMBALARE

MS-AL000242

36 culori/cutie

MS-AL000394
*6 cutii creioane colorate MS-AL000242 + 6 cutii carioci cu 2 capete MS-AL000176

display

Creioane colorate acuarelă Aqualine
• Creioane colorate cu efect acuarelă în combinație cu apa.
• Mină de 3,3 mm, de calitate superioară.
• Ambalare în cutie de carton.
• Pentru școlari și pictori amatori.
COD

AMBALARE

MS-AL000130

12 culori/cutie carton

MS-AL000131

24 culori/cutie carton

Creioane Tempera Pinta
• Creioane în culori vii care pot fi amestecate pentru un efect deosebit.
COD

AMBALARE

MS-PX000006

6 culori fluorescente/cutie

MS-PX000012

12 culori/cutie

Pix erasable ReMaker Soft
• Cu un design plăcut şi ergonomic (sistem automat de retragere a minei), pixul Remaker
îţi permite să scrii, să ştergi şi să scrii din nou de câte ori este necesar.
• Cerneala se şterge prin frecare cu radiera.
• Cerneală de calitate, fluidă, în culori intense.
• Pixul este ergonomic, cu grip din cauciuc.
• Scrie perfect şi nu lasă urme pe hârtie odată ce cerneala este sterasă.
• Vârf de 0.7 mm, culoare scriere albastru.
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COD

AMBALARE

MS-BB00010301

12 buc/cutie

MS-BB000100

2 buc/blister

MS-BB000104

rezerve - 3 buc/set

MS-BB000103*
*Conținut display: 5 buc/culoare x 6 culori, 8 buc/negru, 12 buc/albastru

Display 50 buc/display

Carioca cu 2 capete Dual Artist
• Experienţa coloratului este un concept ce trece de culori, înseamnă să simţi culorile şi
să le foloseşti ca o formă de evadare ce aduce plăcere.
• Deseneză, pictează şi colorează cu cariocile Dual Artist!
• Cariocile au formă triunghiulară.
• Vârful dublu din fetru este perfect pentru design-uri complexe: un vârf de 0.7 mm,
perfect pentru desenat şi schiţat şi un vârf tip pensulă de 2.0 mm, ideal pentru scris sau
colorat desene.
COD

AMBALARE

MS-AR000176

36 culori/set

MS-AL000394*
* Conținut 6 cutii creioane coloarate MS-AL000242 + 6 cutii carioci cu 2 capete MS-AL000176

display

Carioca cu 2 capete Double
• Cariocă cu 2 capete, cu vârf subțire și vârf gros. Culori luminoase.
• Se poate șterge.
COD

AMBALARE

MS-AR000013

10 culori/cutie

MS-AR000058

20 culori/cutie

Carioca SuperColour
• Carioci supradimensionate, ideale pentru copii pentru colorarea unor suprafețe mari.
• Vârf rezistent cu formă conică ce permite trasarea liniilor groase sau subțiri.
• Culorile sunt intense și strălucitoare.
• Cerneală superlavabilă, poate fi îndepărtată de pe mâini doar cu apă, fără săpun.
COD
MS-AR000011

AMBALARE
10 culori/cutie

Carioca Baby
• Ideale datorită vârfului special care nu se turtește, colorează din orice unghi și se
pot spăla.
• Ambalate în cutie de carton.
COD
MS-AR000056

AMBALARE
10 culori/cutie
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Carioca lavabilă Maxi
• Carioca cu vârf de 6 mm, cu cerneală care se poate șterge, în culori luminoase.
COD

AMBALARE

MS-AR000006

12 culori/cutie

MS-AR000007

24 culori/cutie

Carioca Standard
• Carioca cu vârf fin de 2,8 mm, cu cerneală care se poate șterge, în culori luminoase.
• Ideale pentru școală.
COD

AMBALARE

MS-AR001002

12 culori/cutie

MS-AR001003

24 culori/cutie

Carioca lavabilă Aquarelle
• Carioci lavabile, cu vârf tip pensulă de înaltă calitate.
• Culori intense. Pensulă inclusă.
COD

AMBALARE

MS-AR000160

12 culori/cutie

Carioca ștampilă Stamper
• Carioci cu vârf care ștampilează în diferite forme.
• Cu cerneală care se spală.
• Ambalate în cutie de carton.
COD

AMBALARE

MS-AR000059

10 culori/cutie

Marker cu cretă lichidă
• Noul marker cu cretă lichidă este potrivit pentru utilizarea pe suprafeţe neporoase.
• Scrie şi decorează pe table albe sau verzi, geamuri, plastic sau sticlă.
• Cerneala este pe bază de apă şi nu pătează, nu lasă pulbere după utilizare şi se
şterge cu o cârpă umedă.
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COD

CULORI

MS-AR000175

asortate (alb, galben, portocaliu, roz, albastru, verde)

MS-AR000174

alb

AMBALARE
6 culori/set
12 buc/cutie

Marker pentru decorat
• Maker cu cerneală pe bază de apă, cu vârful de 2-3 mm.
• Permite decorarea pe orice suprafaţă: lemn, piatră, sticlă etc.
• Cerneala este luminoasă şi are o putere mare de acoperire.
COD

CULOARE

MS-AR00016601

alb

AMBALARE
6 buc/cutie

MS-AR00016704

albastru cyan

6 buc/cutie

MS-AR00016603

galben

6 buc/cutie

MS-AR00016602

negru

6 buc/cutie

MS-AR00016604

roșu

6 buc/cutie

MS-AR00016705

verde deschis

MS-AR000170

display markere cu vopsea

6 buc/cutie
96 buc/display

Penar 4 în 1
• Modelul 4 în 1 este un penar complet care conține 4 alte penare mai mici în interior,
care pot fi detașabile.
• Fiecare penar este atașat cu arici și este echipat cu instrumente de scris sau colorat.
• Penarul roșu: 12 creioane colorate
• Penarul verde: 10 carioci
• Penarul galben: 1 creion junior, 2 pixuri, 1 radieră și 1 ascuțitoare
• Penarul albastru: foarfecă Alpino, 1 compas și 1 riglă
COD

CULOARE

MS-UA000151

design color

Penar simplu
• Penar în formă de creion din material moale la atingere.
• Conține 12 creioane colorate
COD
MS-UA000152

Penar dublu cu 2 fermoare Fantasy
• Penar dublu complet și funcţional.
• Penarul conţine: 12 creioane colorate, 10 carioci, 1 ascuţitoare, 1 radieră, 1 set de rigle,
1 echer, 1 raportor, 1 compas și 1 foarfecă.
COD
MS-UA000156

MODEL
Japanese Doll

MS-UA000155

Jump Big

MS-UA000154

Lettering Black

MS-UA000153

Monsters

MS-UA000150

Red

MS-UA000113

Color

MS-UA000159

Display cu 6 penare duble cu design asortat

Penar rectangular dublu
• Penar dublu rectangular cu 2 fermoare.
• Dimensiune potrivită pentru rigla de 20 cm.
COD

MODEL

MS-UA000139

Colors

MS-UA000158

Lettering Black

MS-UA000157

Red

MS-UA000160

Display cu 9 penare cu design asortat
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Plastilină
• Plastilină fără miros, ușoară și flexibilă, care nu murdărește.
• Culorile pot fi amestecate.
COD

AMBALARE

MS-DP000915

12 culori asortate 24 x 50gr/display

MS-DP000934

4 culori/blister

MS-DP000911

6 culori fluorescente x 6 buc. x 30 gr/diplay

MS-DP000918FL

6 culori fulorescente x 2 buc. x 150 gr/display

MS-DP000915FL

6 culori fluorescente x 4 buc. x 50 gr/display

MS-DP000936

6 culori neon x 6 buc.x 30 gr/blister

MS-DP000202

10 culori asortate x 150gr/display

MS-DP000918

12 culori asortate x 150gr/display

Kit plastilină cu forme modelaj Monsters
• Kit complet cu plastilină pentru crearea de monstruleți.
• Cutia conține: 12 culori + 4 seturi de componente pentru a crea diferite personaje.
COD

AMBALARE

MS-DP000051

6 culori+2 culori neon x 17gr/blister

MS-DP000131

10 + 4 seturi componente

Kit plastilină
• Plastilină fără miros, ușoară și flexibilă, care nu murdarește.
• Culorile pot fi amestecate.
COD
MS-DP000052

SE POATE
COMBINA

AMBALARE
10 +2 culori x 17gr plastilină + 4 forme modelaj + roller/blister

MS-DP000054

8 culori x 80gr plastilină + 10 forme modelaj + roller/ cutie

MS-DP000053

7 culori x 54 gr plastilină + 16 forme modelaj + 3 accesorii/cutie

MS-DP000055

7 culori x 90gr plastilină + 7 forme modelaj + roller/cutie

MS-DP000204

10 forme modelaj + 1 roller + 3 ustensile

Plastilină Baby
• Plastilină ideală pentru copiii care încep să modeleze.
• Este moale, ușor de modelat și permite amestecarea culorilor.
COD

GRAMAJ

MS-DP000125

75 gr.

AMBALARE
3 culori/cutie

Plastilină Baby
• Plastilină ideală pentru copiii care încep să modeleze.
• Este moale, ușor de modelat și permite amestecarea culorilor.
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COD

GRAMAJ

MS-DP000130

140 gr.

AMBALARE
4 culori/cutie

Kit Plastilină Alpino Baby cu forme de modelaj
• Ideală pentru copiii care încep modelarea.
• Plastilină foarte moale, ușor de modelat care permite amestecarea culorilor.
• Ambalare în cutie de carton.
COD

AMBALARE

MS-DP000129

6 culori x 35gr plastilină + 10 forme modelaj + roller

Plastilină magică
• Plastilină magică ambalată în cutie de 160gr.
COD

CULOARE

COD

CULOARE

MS-DP000143

albă

MS-DP000149

maron

MS-DP000144

galbenă

MS-DP000150

neagră

MS-DP000145

roz

MS-DP000172

roz

MS-DP000146

roșie

MS-DP000173

orange

MS-DP000147

verde

MS-DP000176

bleu

MS-DP000148

albastră

MS-DP000177

violet

Kit plastilină magică
• Plastilină magică ușoară și flexibilă pentru modelarea de figuri fantastice.
• Foarte elastică și ușor de modelat.
• Se usucă dacă e lăsată la aer, nu are nevoie de căldură.
• Nu pătează și nu conține gluten sau oricare din alergeni.
COD

MODEL

MS-DP000151

Roboți

MS-DP000166

My Style

DESCRIERE
2 suporți roboți + 8 ochi, 4 cutii de 40 gr. cu plastilină în 9 culori, instrucțiuni de folosire
4 culori plastilină magică x 40gr+ 2 păpuși

Kit plastilină magică Animals
• Kit plastilină magică cu 6 culori și 4 seturi accesorii.
• Ambalate în cutie de carton.
COD
MS-DP000139

AMBALARE
6 culori x 40gr plastilină magică + 4 seturi accesorii/cutie

Kit plastilină magică Seaworld
• Kit plastilină magică cu 6 culori și 4 seturi accesorii.
• Ambalate în cutie de carton.
COD
MS-DP000141

AMBALARE
6 culori x 40gr plastilină magică + 4 seturi accesorii
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Kit plastilină magică
• Kit de plastilină magică în culori asortate.
• Include pliant cu idei pentru modelare.
COD

GRAMAJ

MS-DP000137

8 culori x 14 gr

AMBALARE
cutie carton

MS-DP000138

8 culori x 40 gr

gentuță plastic

Spumă magică
• Un nou material pentru modelare.
• Se usucă la aer și nu conține alergeni.
• Perfect pentru a crea figuri amuzante sau pentru a face opere de artă pe lemn,
plastic... etc.
COD

DESCRIERE

MS-DP000157

6 culori x 75gr

MS-DP000158

8 culori metalizate x 45 gr

Nisip pentru modelaj Sandy Clay
• Nu trebuie udat pentru a fi modelat, nu se lipește pe mâini, nu se usucă niciodată și
poate fi modelabil la infinit.
• Nu absoarbe apa sau alte lichide, nu pătează și își dublează volumul după ce este
frământat pentru omogenizare.
• Este un produs sigur pentru copii, nu conține gluten sau alergeni.
• Kitul conține: nisip pentru modelaj 300 gr., forme de animale subacvatice, instrumente
de modelaj, planșă cu fundul mării
COD

DESCRIRE

AMBALARE

MS-DP000194

Sea World

Nisip modelaj 300gr + materiale/cutie

MS-DP000195

Sand castels

600 gr+materiale/cutie

Pastă de modelat
• Pastă de modelat naturală.
COD

AMBALARE

MS-DP000104

500 gr., albă

MS-DP000105

500 gr., teracotă

Set pictură efect 3D Crea + 3D Paint
• 12 vopsele cu efect 3D pentru desen pe hârtie, lemn, piatră, etc.
COD
MS-DH000005
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Set pictură efect 3D Crea + Crystal Paint
• 12 vopsele cu efect de sticlă pentru decorarea suprafețelor neporoase cum ar fi
sticlă, oglinzi, ferestre, gresie, etc…
COD
MS-DE000028

Set carioca Crea + Metalix
• Conține 7 carioci pentru orice tip de suprafață.
• Pentru decorarea pe carton, lemn, sticlă, piele, plastic, metal, piatră etc.
• Se folosește pe suprafețe de culoare închisă pentru un efect uimitor.
COD
MS-AR000134

AMBALARE
7 culori metalizate/cutie

Set Crea + Textil
• Set pentru crearea de decorațiuni fantastice pe textile ca șepci, tricouri, teniși, etc.
COD

AMBALARE

MS-AR000132

10 carioci/cutie

MS-PX000001

12 creioane cerate/cutie

Set markere Crea+ Glitter
• Fă-ţi creaţiile să strălucească cu markerele Glitter Glue.
• Se poate folosi şi pe textile.
• Vârf: 4.2 mm
COD
MS-AR000178

AMBALARE
6 culori/cutie
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Machiaj fluorescent UV
• Fluorescent make-up care strălucește sub lumina UV
(ultraviolete) sau lumina neagră;
• Culori neon vibrante în lumină naturală sau artificială.
• Machiaj pe bază de apă, cu textura cremoasă fluidă.
• Machiajul se poate aplica pe față, corp, pe ochi, pe buze și pe păr.
COD

CULOARE

CANTITATE

MS-DL020177

portocaliu

Tub de 10 ml

MS-DL020173

portocaliu închis

Tub de 10 ml

MS-DL020172

verde

Tub de 10 ml

MS-DL020171

albastru

Tub de 10 ml

MS-DL020170

violet

Tub de 10 ml

MS-DL020169

roz

Tub de 10 ml

MS-DL020168

roșu

Tub de 10 ml

MS-DL020167

galben

Tub de 10 ml

MS-DL060177

portocaliu

6 buc/cutie

MS-DL060173

portocaliu închis

6 buc/cutie

MS-DL060172

verde

6 buc/cutie

MS-DL060171

albastru

6 buc/cutie

MS-DL060170

violet

6 buc/cutie

MS-DL060169

roz

6 buc/cutie

MS-DL060168

roșu

6 buc/cutie

MS-DL060167

galben

MS-DL000101

culori asortate

6 buc/cutie

Produs conform
certificat ISO 22716
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40 buc/display
Testat
dermatologic

Nu conține
alergeni

Fără
parabeni

Se spală
cu apă

Nu necesită bază
de machiaj sau
demachiant

Set machiaj Animals
• Set complet de machiaj cu temă animale.
• Setul conține: 6 stick-uri în culori asortate, creion cosmetic, 2 plicuri cu sclipici,
pensulă și tatuaje tematice.
COD
MS-DL000111

AMBALARE
6 culori x 5 g + accesorii/cutie

Set machiaj Carnival
• Set complet pentru machiaj ideal pentru petreceri și zile de naștere.
COD
MS-DL000008

AMBALARE
6 culori x 5 g + accesorii/cutie

Set machiaj Halloween
• Conține: 6 stick-uri color de 5 gr., alb, negru, portocaliu, violet, roșu, verde,
tatuaje în culori luminoase, creion dermatograf, perie vopsea, 2 pungi cu
sclipici și broșură cu instrucțiuni de folosire.
• Produs cosmetic, testat dermatologic.
• Se spală cu apă.
COD
MS-DL000096

AMBALARE
6 culori x 5 g + accesorii/cutie

Set machiaj Aqua Make-up palette Classic
• Paleta conține machiaj pe bază de apă cu 6 culori și pensulă inclusă.
• Disponibil în culori clasice.
COD

AMBALARE

MS-DL000161

6 buc/blister

Set machiaj Aqua Make-up palette Princess
• Paleta conține machiaj pe bază de apă cu 6 culori și pensulă inclusă.
• Disponibil în culori de prințesă.
COD

AMBALARE

MS-DL000162

6 buc/blister
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Set machiaj Fiesta Monsters
• Set complet pentru machiaj cu 6 stick-uri în culori asortate, stick pentru tatuaj,
pensulă cosmetică, perie și 2 plicuri cu sclipici.
COD

AMBALARE

MS-DL000009

6 culori x 5 g + accesorii/cutie

Set machiaj Princess
• Set complet de machiaj, cu tematică prințesă.
• Contine 6 culori cosmetice asortate, creion dermatograf, 2 pliculețe cu sclipici,
pensulă și tatuaje tematice.
COD

AMBALARE

MS-DL000010

6 culori x 5gr + accesorii

Ceară pentru efecte speciale

• Ceară specială folosită pentru efect de deformații și efecte speciale.
• Luați cantitatea dorită, frământați-o cu degetele și cu o spatulă până devine o pastă
suficient de moale pentru a se lipi pe piele.
• Ia formă dorită în funcție de efectul pe care doriți să îl creați, cicatrice, deformație, rană.
• Aplicați sânge artificial în tăieturi sau răni. La final aplicați puțin machiaj negru pentru a
simula un hematom pentru un efect mai realist.
COD
MS-DL000163

AMBALARE

Ceară 15 gr + spatulă / blister

Sânge artificial pentru efecte speciale

• Simulează răni sângeroase pentru a arăta foarte reale.
• Se aplică direct pe piele în zona aleasă. Se poate folosi pentru a crea tăieturi și
leziuni adânci.
• La final aplicați puțin machiaj negru pentru a simula un hematom pentru un efect
mai realist.
COD

AMBALARE

MS-DL000164

15 ml / tub

Set machiaj Special FX

• Kit complet pentru efecte speciale. Include tot ce este necesar pentru a obține un
aspect terifiant.
• Kitul conține: ceară specială 15 gr., 15 ml sânge artificial, stick de machiaj alb 5 gr.,
stick de machiaj negru 5 gr., 1 spatulă, 1 burețel.
COD
MS-DL000165
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Set make-up lichid Fiesta
• Machiaj lichid tip tatuaj.
• Ușor de aplicat cu pensula, permite desenarea micilor detalii, dar și a suprafețelor
mari.
• Odată aplicat, nu pătează.
• Culorile pot fi amestecate.
• Setul conține: 8 culori, pensulă, și broșură cu idei.
COD
MS-DL000100

Set machiaj Glitter Stick
• Conține 2 stick-uri (auriu și argintiu) sau display cu 5 culori, cu sclipici, ușor de
aplicat.
COD

AMBALARE

MS-DL000083

2 buc./set

MS-DL000084

5 culori asortate/set

MS-DL000074

5 culori/24 buc/display

Set machiaj pastă Mega Fiesta
• Set machiaj, conține 12 culori pentru machiaj.
COD
MS-DL000012

Creioane machiaj Princess
• Conține 6 creioane (6x5 gr.) de machiaj în culorile favorite.
COD
MS-DL000112

Set machiaj pastă Fiesta Sport
• Set machiaj, conține 6 culori x 5 gr. , inclusiv culorile echipei tale favorite.
COD
MS-DL000011
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Stick machiaj Face Stick

• Cel mai curat și util machiaj, datorită sistemului retractabil, pentru a nu murdări
mâinile.
• Culori: portocaliu, verde militar, maro.
COD

DESCRIERE

AMBALARE

MS-DL000051

Pentru băieți

3 culori ( portocaliu, verde militar, maro) x 5 gr./blister

MS-DL000052

Pentru fete

3 culori (mov, roz, bleu) x 5 gr./blister

Stick machiaj petrecere Face Stick

• Cea mai curată și utilă metodă de machiaj.
• Stick cu sistem retractabil pentru a nu murdări mâinile.
COD

CULOARE

COD

CULOARE

MS-DL000085

alb

AMBALARE
1 buc.

MS-DL000054

roz

AMBALARE
1 buc

MS-DL000089

albastru

1 buc.

MS-DL000055

mov

1 buc

MS-DL000086

galben

1 buc.

MS-DL000057

maro

1 buc

MS-DL000090

negru

1 buc.

MS-DL000053

portocaliu

MS-DL000087

roșu

1 buc.

MS-DL000059

asortate

6 buc x 6 culori/display

MS-DL000088

verde

1 buc.

MS-DL000075

asortate

6 culori x 6 buc/display

MS-DL000056

bleu

1 buc

1 buc

Machiaj spumă

• Machiajul spumă este pe bază de apă, și are o acoperire mai bună.
• Ideal pentru aplicarea pe suprafețe mari cu degetele sau cu un burete, cu rezultate
uimitoare.
• Se îndepărtează cu apă, nu se lipește de mâini.
COD

CULOARE

MS-DL000166

alb

1 buc x 14 gr MS-DL000173

AMBALARE COD

CULOARE
negru

1 buc x 14 gr

MS-DL000167

galben

1 buc x 14 gr MS-DL000174

auriu

1 buc x 14 gr

MS-DL000168

roșu

1 buc x 14 gr MS-DL000175

argintiu

1 buc x 14 gr

MS-DL000169

roz

1 buc x 14 gr MS-DL000177

portocaliu

1 buc x 14 gr

MS-DL000170

violet

1 buc x 14 gr MS-DL000178

maro

MS-DL000171

albastru

1 buc x 14 gr

MS-DL000172

verde

1 buc x 14 gr

MS-DL000176

AMBALARE

1 buc x 14 gr

asortate

24 (12 culori x
2 buc)/display

Tub machiaj, Make-Up Liquid Liner
• Produs cosmetic pe bază de apă cu aplicator.
• Liner-ul lichid este ambalat într-un borcan de 6 g și include un aplicator util ce permite aplicarea pe piele, evidențierea machiajelor și conturarea rapidă și precisă.
• Este gata de folosire și nu necesită aplicarea unei baze și nu conține alergeni.
COD

CULOARE

CANTITATE

MS-DL010200

alb+negru

6 gr

2 buc./blister

AMBALARE

MS-DL010201

auriu+argintiu

6 gr

2 buc./blister

MS-DL010203

galben+verde

6 gr

2 buc./blister

MS-DL010205

portocaliu+maro

6 gr

2 buc./blister

MS-DL010204

roșu+albastru

6 gr

2 buc./blister

MS-DL010202

roz+violet

6 gr

2 buc./blister

MS-DL000200

12 culori

6 gr

24 buc/display+2 buc tester

Tub machiaj, Make-Up Liquid Liner
• Produs cosmetic pe bază de apă cu aplicator.
• Liner-ul lichid este ambalat într-un borcan de 6 g și include un aplicator util
ce permite aplicarea pe piele, evidențierea machiajelor și conturarea rapidă
și precisă.
• Este gata de folosire și nu necesită aplicarea unei baze.
• Nu conține alergeni.
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COD

CULOARE

COD

CULOARE

MS-DL000201

alb

CANTITATE
6 gr

MS-DL000210

negru

CANTITATE
6 gr

MS-DL000207

albastru

6 gr

MS-DL000203

orange

6 gr

MS-DL000212

argintiu

6 gr

MS-DL000204

roșu

6 gr

MS-DL000211

auriu

6 gr

MS-DL000205

roz

6 gr

MS-DL000202

galben

6 gr

MS-DL000208

verde

6 gr

MS-DL000209

maro

6 gr

Acuarele
• Setul conține acuarele în culori strălucitoare cu diametrul de 28 mm.
• Se îndepărtează de pe mâini cu apă și săpun.
COD

AMBALARE

MS-AQ000001

12 culori/cutie + 1 pensulă cadou

MS-AQ000002

21 culori/cutie + 2 pensule cadou

Acuarele metalizate Tempera
• Vopsea Tempera pentru școală în culori metalizate
COD

CULOARE

MS-DM000055

auriu

250 ml/sticlă

AMBALARE

MS-DM000056

argintiu

250 ml/sticlă

Acuarele Tempera
• Vopsea Tempera pentru școală, în culori luminoase, care acoperă foarte bine suprafața
și care se poate spăla.
COD

CULOARE

COD

CULOARE

MS-DM010170

alb

500 ml/sticlă

AMBALARE

MS-DM010177

maro

AMBALARE

MS-DM010171

galben

500 ml/sticlă

MS-DM010178

verde deschis

500 ml/sticlă

MS-DM010172

portocaliu

500 ml/sticlă

MS-DM010179

verde mediu

500 ml/sticlă

MS-DM010173

roz deschis

500 ml/sticlă

MS-DM010180

albastru

500 ml/sticlă

MS-DM010174

roșu

500 ml/sticlă

MS-DM010181

albastru marin

500 ml/sticlă

MS-DM010175

magenta

500 ml/sticlă

MS-DM010182

violet

500 ml/sticlă

MS-DM010176

ocru

500 ml/sticlă

MS-DM010183

negru

500 ml/sticlă

500 ml/sticlă

Acuarele tempera
• Acuarele tempera în culori luminoase , se pot spăla.
• Ambalare în cutie carton.
COD

AMBALARE

MS-DM010918*

6 culori x 16 ml/cutie

MS-DM010921
*conține pensula gratis

7 culori x 40 ml/cutie

Acuarele Tempera fluorescente
• Acuarele tempera în culori fluorescente, care se pot spăla.
COD
MS-DM000049

AMBALARE
4 culorix250ml/cutie
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Tempera lavabilă pentru pictură cu mâna Finger Paint
• Acuarele pentru pictură cu mâna, care se pot spăla.
• Create special pentru a dezvolta creativitatea copiilor.
COD

AMBALARE

MS-DD010104

4 culori x 100ml/cutie

MS-DD010105

5 culori x 40 ml/cutie

Acuarele pentru pictură cu mâna Baby Finger Paint
• Acuarele pentru pictură cu mâna, cu textură specială astfel încât copiii pot controla
prima lor pictură. Bureți pentru pictat
• Ambalare în cutie de carton.
COD

AMBALARE

MS-DD000060

4 culori x 40ml/cutie

Vopsea acrilică
• Potrivită pentru orice suprafață cum ar fi hârtie, lemn, carton etc.
• Se dizolvă în apă, însă odată uscată este rezistentă la apă, are efect de lac.
• Culori metalizate.
COD

CANTITATE

AMBALARE

MS-DV000120

250 ml

alb metalizat

MS-DV000135

250 ml

argintiu metalizat

MS-DV000136

250 ml

auriu metalizat

MS-DV000134

250 ml

bronz metalizat

Lipici cu sclipici Glitter Glue
• Desenele vor străluci cu lipiciul cu sclipici sau cu lipiciul neon.
COD
MS-DE000015

DESCRIERE
6 culori cu sclipici/blister

MS-DE000008

6 culori neon/blister

MS-DE000029

50 glitter glue, culori asortate/galetușă plastic

Glitter gel
• Vopsea transparentă cu sclipici colorat.
• Se poate aplica pe orice suprafață colorată.
• Cantitate: 250 ml.
COD
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CULOARE

MS-DM000051

argintiu

MS-DM000053

albastru

MS-DM000054

auriu

MS-DM000061

iridescent (reflexe irizante)

MS-DM000052

roșu

MS-DM000050

verde

Foarfecă Crea + Shapes
• Foarfecă cu 8 rezerve diferite forme de tăiere.
• Face decupajele mai amuzante.
• Ambalare în blister.
COD

LUNGIME

MS-PT0030

13,5 cm

Foarfecă Kids Easy Cut
• Foarfecă pentru copii, ușor de folosit.
• Cu spațiu pentru personalizare cu numele copilului.
• Ambalare în blister.
COD

DESCRIERE

MS-PT0024

foarfecă cu stop, mâner special personalizabil

LUNGIME
13,5 cm

Foarfecă Kaicut
• Foarfecă din oțel inoxidabil de calitate.
• Ideală atât pentru stângaci, cât și pentru dreptaci.
• Culori asortate.
COD

LUNGIME

MS-PT0017

130 mm

AMBALARE
blister

Foarfecă Confort
• Foarfecă cu mânere din cauciuc flexibil pentru o decupare confortabilă
și precisă.
• Culori asortate.
• Ambalare în blister.
COD

LUNGIME

MS-PT0027

15 cm

Foarfecă Stop Stick
• Este fabricată dintr-un material antiaderent care face mai ușoară tăierea materialelor aderente, ca banda adezivă sau ceolofanul
COD

LUNGIME

MS-PT0034

180 mm

AMBALARE
blister

MS-PT0033

130 mm

blister
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Tăbliță magnetică pentru scris
• Tăbliță magnetică pentru scris, cu suport și marker.
• Ramă în culori asortate.
COD
MS-PP0215GS
MS-PP0213

DIMENSIUNI
35 x 25 cm
25,5 x 18 cm

Lipici lichid
• Lipici lichid pentru hârtie, carton, lemn... etc.
• Curat și practic, ideal pentru acasă, școală și birou.
COD
MS-GS000002

AMBALARE
50 ml/tub

Display neechipat
COD
MS-DISPLAY
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DIMENSIUNI
215 x 59 x 38 cm

Permanent marker 70
• Corp din aluminiu; capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 1,5 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-70-BK

negru

12 buc/cutie

EK-70-YE

galben

12 buc/cutie

EK-70-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-70-PR

violet

12 buc/cutie

EK-70-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-70-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EK-70-GR

verde

12 buc/cutie

EK-70-PK

roz

12 buc/cutie

EK-70-BR

maro

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-70

134x165x330mm

CAPACITATE
36 buc/display

M3 0.030659

Permanent marker 90
• Corp din aluminiu; capac în culoarea scrierii.
• Vârf teșit cu grosime de scriere de 2,0 - 5,0 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-90-BK

negru

12 buc/cutie

EK-90-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-90-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-90-GR

verde

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-90

134x165x330mm

CAPACITATE
36 buc/display

M3 0.030659

Permanent marker 100
• Corp din aluminiu; capac în culoarea scrierii.
• Vârf teșit cu grosime de scriere de 7,5 - 12,0 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
• Folosit pentru marcare pe cartoane și alte suprafețe mari.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-100-BK

negru

12 buc/cutie

EK-100-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-100-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-100-GR

verde

M3 0.039168

12 buc/cutie

Permanent marker 107
• Corp din plastic; capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 1,5 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-107-BK

negru

12 buc/cutie

EK-107-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-107-RE

roșu

12 buc/cutie

verde

12 buc/cutie

EK-107-GRM3

0.035955

Permanent marker 109
• Corp din plastic; capac în culoarea scrierii.
• Vârf teșit cu grosime de scriere de 2,0 - 5,0 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
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COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-109-BK

negru

12 buc/cutie

EK-109-BL3
M 0.035650
EK-109-RE

albastru

12 buc/cutie

roșu

12 buc/cutie

EK-109-GR

verde

12 buc/cutie

Permanent marker Artline 170
• Poate fi lăsat fără capac chiar și
2 săptămâni, fără ca cerneala să se usuce.

• Membrana din jurul vârfului protejează ca un „capac”.
• Vârf rotund de scriere de 2.0 mm din fibră de polyester.
• Se usucă rapid și este rezistent la apă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-170-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-170-BK

negru

12 buc/cutie

EK-170-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-170-GR

verde

12 buc/cutie

M3 0.036288

Permanent marker 250
• Corp din plastic; capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 0,4 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-250-BK

negru

12 buc/cutie

EK-250-YE

galben

12 buc/cutie

EK-250-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-250-BR

maro

12 buc/cutie

EK-250-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-250-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EK-250-GR

verde

12 buc/cutie

EK-250-PR

violet

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-250

134x165x330mm

CAPACITATE
36 buc/display

M3 0.016800

Permanent marker 700
• Corp din aluminiu; capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 0,7 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-700-BK

negru

12 buc/cutie

EK-700-BL

albastru

EK-700-RE

roșu

EK-700-GR

verde

12 buc/cutie

BODACIOUS BLACK

12 buc/cutie
BRILLIANT BLUE

12 buc/cutie

REBELLIOUS RED

Permanent marker Clix 703

BRAZEN BROWN
OPULENT ORANGE

• Corp din plastic
• Vârf rotund de 1.0 mm
GORGEOUS GRAPE
• Cu mecanism și sistem de acoperire a vârfului care nu permite uscarea cernelii.
COD

CULOARE

EK-703-BK

negru

EK-703-RE

roșu

Rezervă pentru Artline Clix Fine
COD

CULOARE

EK-703R-BK

negru

EK-703R-RE

roșu

EK-703R-GR

verde

YOUTHFUL YELLOW

AMBALARE

PLAYFUL PINK

12 buc./cutie
12 buc./cutie

PASSION PURPLE
BOASTFUL BLUE

AMBALARE
LUSCIOUS LIME

12 buc./cutie
12 buc./cutie

11

12 buc./cutie

M3 0.018144

Permanent marker Clix 73
• Doar un singur clic pentru a scrie.
• Vârf rotund, retractabil cu scriere de 1,5 mm.
• Cerneală permanentă cu uscare rapidă, rezistentă la apă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-73-BK

negru

12 buc/cutie

EK-73-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-73-GR

verde

12 buc/cutie

EK-73-RE

roșu

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-73

134x165x330mm

CAPACITATE
36 buc/display

M3 0.035650
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“MARKEAZĂ” CU O GAMĂ LARGĂ DE CULORI, CORP CONFORTABIL
LA SCRIERE ȘI CERNEALĂ DE CALITATE SUPERIOARĂ, CARE OFERĂ
O EXPERIENȚĂ “SUPREMĂ” DE SCRIERE
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Permanent marker Supreme Glow
• Vârf rotund 1.0mm, din fibra acrilic.
• Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă la apă, cu pigment special UV.
• Strălucește în lumină UV
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EPF-700UV-GBL

albastru

12 buc/cutie

EPF-700UV-GYE

galben

12 buc/cutie

EPF-700UV-GOG

portocaliu

12 buc/cutie

EPF-700UV-GPK

roz

12 buc/cutie

EPF-700UV-GGR

verde

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF700/6D

275x145x270mm

CAPACITATE
72 buc/display

Permanent marker Supreme Metallic
• Vârf rotund 1.0mm
• Corp plastic
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EPF-790-MBL

albastru metalizat

12 buc/cutie

EPF-790-SV

argintiu

12 buc/cutie

EPF-790-GD

auriu

12 buc/cutie

EPF-790-BZ

bronz

12 buc/cutie

EPF-790-MPK

roz metalizat

12 buc/cutie

EPF-790-MGR

verde metalizat

12 buc/cutie

EPF-790-MPR

violet metalizat

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

CAPACITATE

AMM-EPF790/6D

275x145x270mm

72 buc/display

Permanent marker Supreme
• Markerele permanente Supreme sunt cele mai ușor de utilizat în viața de zi cu zi.
• Vârf rotund din fibră de polyester. • Cerneală rezistentă la apă, care se usucă instant.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

EPF-700-BL

1.0 mm

albastru

12 buc/cutie

EPF-700-RBL

1.0 mm

albastru royal

12 buc/cutie

EPF-700-LBL

1.0 mm

bleu

12 buc/cutie
12 buc/cutie

EPF-700-YE

1.0 mm

galben

EPF-700-PYE

1.0 mm

galben pastel

12 buc/cutie

EPF-700-GY

1.0 mm

gri

12 buc/cutie

EPF-700-BR

1.0 mm

maro

12 buc/cutie

EPF-700-BK

1.0 mm

negru

12 buc/cutie

EPF-700-OG

1.0 mm

portocaliu

12 buc/cutie

EPF-700-RE

1.0 mm

rosu

12 buc/cutie

EPF-700-PK

1.0 mm

roz

12 buc/cutie

EPF-700-PPK

1.0 mm

roz pastel

12 buc/cutie

EPF-700-GR

1.0 mm

verde

12 buc/cutie

EPF-700-YGR

1.0 mm

vernil

12 buc/cutie
12 buc/cutie

EPF-700-PR

1.0 mm

violet

EPF-700/4PW1

1.0 mm

4 culori/set

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF700/6D

275x145x270mm

4 culori/set
CAPACITATE
72 buc/display
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Textmarker Supreme
• Textmarkerele Supreme sunt cele mai ușor de utilizat în viața de zi cu zi.
• Vârf teșit din fibră de polyester.
• Cerneala este fluorescentă în culori vii, rezistentă la lumină.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

EPF-600-FYE

1.0-4.0 mm

galben fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-FOG

1.0-4.0 mm

portocaliu fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-FPK

1.0-4.0 mm

roz fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-FGR

1.0-4.0 mm

verde fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-FRE

1.0-4.0 mm

roșu fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-LBL

1.0-4.0 mm

albastru deschis

12 buc/cutie

EPF-600-PR

1.0-4.0 mm

violet

12 buc/cutie

EPF-600/4PW1

1.0-4.0 mm

asortate

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF600/6D

275x145x270mm

4 culori/set
CAPACITATE
72 buc/display

Textmarker 660
• Corp din plastic; capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf teșit aproximativ 1-4 mm.
• Cerneala este fluorescentă și densă; nu șterge sau decolorează mesajul original.
• Marcarea este invizibilă la copiere fără ca mesajele să fie distruse sau umbrite.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-660-LBL

albastru deschis

12 buc/cutie

EK-660-FYE

galben fluorescent

12 buc/cutie

EK-660-FOG

portocaliu fluorescent

12 buc/cutie

EK-660-FRE

roșu fluorescent

12 buc/cutie

EK-660-FPK
M3 0.023868

roz fluorescent

12 buc/cutie

EK-660-FGR

verde fluorescent

12 buc/cutie

EK-660/4W

galben, roz, verde, albastru

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EK-660

134x165x280mm

4 culori/set
CAPACITATE
36 buc./display

CLICK!

Just a single click to write!!

and
GO!

Textmarker Clix
• Doar un singur clic pentru a scrie.
• Corp din plastic în culoarea scrierii.
• Vârf teșit, retractabil, cu scriere de 4,0 mm.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-63-LBL

albastru deschis

12 buc/cutie

EK-63-FOG

portocaliu fluorescent

12 buc/cutie

EK-63-FPK

roz fluorescent

12 buc/cutie

EK-63-FGR

verde fluorescent

12 buc/cutie

EK-63-FPR

violet fluorescent

0.034848
CODM
DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EK-63

134x165x330mm

3
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12 buc/cutie
CAPACITATE
36 buc./display

Marker Multi Pen Massimo
• Corp din plastic, 2 vârfuri de scriere de 2,0 (rotund) și 5,0 mm (teșit).
• Cerneală pe bază de apă.
• Pentru scriere pe orice suprafață: carton, folie, plastic, sticlă, metal, cauciuc, lemn
etc.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EMP-25T-BK

negru

12 buc/cutie

EMP-25T-POG

portocaliu pastel

12 buc/cutie

EMP-25T-BL

albastru

12 buc/cutie

EMP-25T-PPR

violet pastel

12 buc/cutie

EMP-25T-RE

roșu

12 buc/cutie

EMP-25T-YE

galben

12 buc/cutie

EMP-25T-PGR

verde pastel

12 buc/cutie

EMP-25T-WH

alb

12 buc/cutie

M3 0.049397

M3 0.049397

Marker Multi Pen
• Corp din plastic, vârf de scriere de 1,0 mm rotund.
• Cerneală pe bază de apă.
• Pentru scriere pe orice suprafață: carton, folie, plastic, sticlă, metal, cauciuc, lemn etc.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EMP-1-WH

alb

12 buc/cutie

EMP-1-BK

negru

12 buc/cutie

EMP-1-BL

albastru

12 buc/cutie

EMP-1-POG

portocaliu pastel

12 buc/cutie

EMP-1-PBL

albastru pastel

12 buc/cutie

EMP-1-RE

rosu

12 buc/cutie

EMP-1-LB

bleu

12 buc/cutie

EMP-1-PPK

roz pastel

12 buc/cutie

EMP-1-YE

galben

12 buc/cutie

EMP-1-PGR

verde pastel

12 buc/cutie

EMP-1-BR

maro

12 buc/cutie

EMP-1-PPR

violet pastel

12 buc/cutie

M 0.015428
3

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EMP1

134x165x280mm

CAPACITATE
72 buc/display

Marker Multi Pen
• Corp din plastic, vârf de scriere de 3,0 mm teșit.
• Cerneală pe bază de apă.
• Pentru scriere pe orice suprafață: carton, folie, plastic, sticlă, metal, cauciuc, lemn etc.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EMP-3-BK

negru

12 buc/cutie

EMP-3-WH

alb

12 buc/cutie

EMP-3-BL

albastru

12 buc/cutie

EMP-3-POG

orange pastel

12 buc/cutie

EMP-3-RE

roșu

12 buc/cutie

EMP-3-PPK

roz pastel

12 buc/cutie

EMP-3-PGR

verde pastel

12 buc/cutie

EMP-3-PBL

albastru pastel

12 buc/cutie

EMP-3-PPR

violet pastel

12 buc/cutie

EMP-3-BR

maro

12 buc/cutie

EMP-3-YE

galben

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EMP3

134x165x280mm

M3 0.015428

CAPACITATE
72 buc/display
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Liner Supreme
• Ideal pentru scriere in general, inclusiv pe felicitari, scrisori si poze.
• Varf din fetru de 0.4 mm.
• Cerneala rezistenta.
COD

CULOARE SCRIERE AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE AMBALARE

EPFS-200-BL

albastru

12 buc/cutie

EPFS-200-DGR

verde inchis

EPFS-200-RE

roșu

12 buc/cutie

EPFS-200-DRE

roșu inchis

12 buc/cutie

EPFS-200-GR

verde

12 buc/cutie

EPFS-200-DBR

maro inchis

12 buc/cutie

EPFS-200-BR

maro

12 buc/cutie

EPFS-200-GY

gri

12 buc/cutie

EPFS-200-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EPFS-200-DOG

portocaliu inchis

12 buc/cutie

EPFS-200-PR

violet

12 buc/cutie

EPFS-200-POG

portocaliu pastel

12 buc/cutie

12 buc/cutie

EPFS-200-YE

galben

12 buc/cutie

EPFS-200-CYE

galben crom

12 buc/cutie

EPFS-200-PK

roz

12 buc/cutie

EPFS-200-LYE

galben deschis

12 buc/cutie

EPFS-200-MG

magenta

12 buc/cutie

EPFS-200-LTQ

turcoaz deschis

12 buc/cutie

EPFS-200-APR

piersica

12 buc/cutie

EPFS-200-PTQ

turcoaz pastel

12 buc/cutie
12 buc/cutie

EPFS-200-LBL

bleu

12 buc/cutie

EPFS-200-PPR

violet pastel

EPFS-200-RBL

albastru royal

12 buc/cutie

EPFS-200-PPK

roz pastel

12 buc/cutie

EPFS-200-SBL

albastru sky

12 buc/cutie

EPFS-200-PBR

maro pastel

12 buc/cutie

EPFS-200-TQ

turcoaz

12 buc/cutie

EPFS-200-PGY

gri pastel

12 buc/cutie

EPFS-200-YGR

vernil

12 buc/cutie

Carioca Supreme pentru colorat
• Ideal pentru scriere în general inclusiv, felicitări, desen și colorat.
• Vârf din polyester de 0.6 mm cu linie de scriere medie.
• Cerneală rezistentă pe bază de apă.
COD

CULOARE SCRIERE AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE AMBALARE

EPFS-210-BL

albastru

12 buc/cutie

EPFS-210-DGR

verde inchis

EPFS-210-RE

roșu

12 buc/cutie

EPFS-210-DRE

roșu inchis

12 buc/cutie

EPFS-210-GR

verde

12 buc/cutie

EPFS-210-DBR

maro inchis

12 buc/cutie

EPFS-210-BR

maro

12 buc/cutie

EPFS-210-GY

gri

12 buc/cutie

EPFS-210-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EPFS-210-DOG

portocaliu inchis

12 buc/cutie

EPFS-210-PR

violet

12 buc/cutie

EPFS-210-POG

portocaliu pastel

12 buc/cutie

12 buc/cutie

EPFS-210-YE

galben

12 buc/cutie

EPFS-210-CYE

galben crom

12 buc/cutie

EPFS-210-PK

roz

12 buc/cutie

EPFS-210-LYE

galben deschis

12 buc/cutie

EPFS-210-MG

magenta

12 buc/cutie

EPFS-210-LTQ

turcoaz deschis

12 buc/cutie

EPFS-210-APR

piersica

12 buc/cutie

EPFS-210-PTQ

turcoaz pastel

12 buc/cutie
12 buc/cutie

EPFS-210-LBL

bleu

12 buc/cutie

EPFS-210-PPR

violet pastel

EPFS-210-RBL

albastru royal

12 buc/cutie

EPFS-210-PPK

roz pastel

12 buc/cutie

EPFS-210-SBL

albastru sky

12 buc/cutie

EPFS-210-PBR

maro pastel

12 buc/cutie

EPFS-210-TQ

turcoaz

12 buc/cutie

EPFS-210-PGY

gri pastel

12 buc/cutie

EPFS-210-YGR

vernil

12 buc/cutie

Carioca Supreme pentru colorat
• Vârful tip pensulă din fibră de polyester, permite desenarea de linii fine cât și groase.
• Este ideal pentru desen și picture.
• Cerneală pe bază de apă.
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COD

CULOARE

COD

CULOARE

EPF-F-BL

albastru

AMBALARE
12 buc/set

EPF-F-OG

orange

EPF-F-RBL

albastru royal

12 buc/set

EPF-F-APR

piersică

12 buc/set

EPF-F-SBL

albastru sky

12 buc/set

EPF-F-RE

roșu

12 buc/set

EPF-F-LBL

bleu

12 buc/set

EPF-F-DRE

rosu închis

12 buc/set

EPF-F-YE

galben

12 buc/set

EPF-F-PK

roz

12 buc/set

EPF-F-GY

gri

12 buc/set

EPF-F-TQ

turcoaz

12 buc/set

EPF-F-MG

magenta

12 buc/set

EPF-F-GR

verde

12 buc/set

EPF-F-BR

maro

12 buc/set

EPF-F-DGR

verde inchis

12 buc/set

EPF-F-DBR

maro inchis

12 buc/set

EPF-F-YGR

vernil

12 buc/set

EPF-F-BK

negru

12 buc/set

EPF-F-PR

violet

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF-F 6D

275x145x270mm

AMBALARE
12 buc/set

12 buc/set
CAPACITATE
72 buc/display

CD marker
• Corp din plastic cu extremități în culoarea scrierii.
• Nu deteriorează datele stocate pe CD-DVD.
• Cerneală permanentă - rezistentă la apă - nu se decolorează.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-883-BK

0,5 mm

negru

12 buc/cutie

EK-883-BL

0,5 mm

albastru

12 buc/cutie

EK-884-BK

1,0 mm

negru

12 buc/cutie

EK-884-BL

1,0 mm

albastru

12 buc/cutie

M3 0.015428

CD marker
• Corp din plastic cu extremități în culoarea scrierii.
• Nu deteriorează datele stocate pe CD/DVD.
• Cerneală permanentă - rezistentă la apă - nu se decolorează.
• Cu 2 vârfuri de scriere: vârf din poliacetal de 0.4 mm și vârf din acrylic de 1.0 mm
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-841T-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-841T-BK

negru

12 buc/cutie

M3 0.020250

Liner 200
• Vârf din fetru cu grosime de scriere de 0.4 mm
• Cerneală rezistentă cu o varietate largă de culori.
• Corp din plastic și capac cu clip metalic.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-200-LBL

albastru pastel

12 buc/cutie

EK-200-APR

galben-portocaliu

12 buc/cutie

EK-200-RBL

albastru royal

12 buc/cutie

EK-200-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EK-200-SBL

albastru sky

12 buc/cutie

EK-200-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-200-YE

galben

12 buc/cutie

EK-200-DRE

roșu închis

12 buc/cutie

EK-200-GY

gri

12 buc/cutie

EK-200-PK

roz

12 buc/cutie

EK-200-MG

magenta

12 buc/cutie

EK-200-TQ

turcoaz

12 buc/cutie

EK-200-BR

maro

12 buc/cutie

EK-200-GR

verde

12 buc/cutie

EK-200-DBR

maro închis

12 buc/cutie

EK-200-DGR

verde închis

12 buc/cutie

EK-200-PR

mov

12 buc/cutie

EK-200-YGR

vernil

12 buc/cutie

EK-200-BK

negru

12 buc/cutie

EK-200-BL

albastru

12 buc/cutie

Liner 210/220
• Vârf din fetru, Cerneală rezistentă.
• Corp din plastic și capac cu clip metalic.
• Ambalare 12 buc./cutie
COD

CULOARE SCRIERE

COD

CULOARE SCRIERE

EK-210-BK
EK-210-BL

negru
albastru

0,6 mm
0,6 mm

VÂRF

EK-220-BK
EK-220-BL

negru
albastru

0,2 mm
0,2 mm

EK-210-RE

roșu

0,6 mm

EK-220-RE

roșu

0,2 mm

EK-210-YE

galben

0,6 mm

EK-220-YE

galben

0,2 mm

EK-210-BR

maro

0,6 mm

EK-220-BR

maro

0,2 mm

EK-210-PR

mov

0,6 mm

EK-220-PR

mov

0,2 mm

EK-210-OG

portocaliu

0,6 mm

EK-220-OG

portocaliu

0,2 mm

EK-210-GR

verde

0,6 mm

EK-220-GR

verde

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-SIGN

134x165x330mm

VÂRF

0,2 mm
CAPACITATE
72 buc./display
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MARKER FOR
T-SHIRT
DESIGN YOUR OWN
ORIGINAL T-SHIRT
Variety of colours for use on T-shirt, sweat shirts, jeans
and any other cotton fabrics.

CUM SĂ ÎȚI FACI PROPRIUL TRICOU ORIGINAL
˘ OBTII
CUM SA
¸ REZULTATE BUNE

Completa\i interiorul
conturului cu

• Artline
• Artline marker EK-750 (negru) • Design
• Tricou 100% bumbac • Carton • Fier de calcat

Continua\i sa colora\i p]n[
nu mai ramane nici o urm[
de alb `n zona colorat[.
~ntinde\i u§or materialul
pentru a verifica dac[
sunt zone necolorate.

Pune\i design-ul
§i cartonul `n
interiorul
tricoului §i
pozitiona\i-l
cum dori\i.

Lipi\i design-ul pe o bucat[
de carton cu band[ adeziv[
transparent[ sau dubluadeziv[.

La final colora\i
zonele de detailiu.

~mp[turi\i marginile tricoului
`n spatele cartonului §i lipi\i
cu banda adeziva.
Tine\i partea din fa\[ a
tricoului perfect `ntins[.
Pute\i astfel desena mai u§or.

Cum s[ colorezi Cum s[ colorezi zone
zone mari
mici

Pentru liniile groase folosi\i
negru sau de
culoare `nchis[ sau marker EK-750,
care va adauga intensitate §i
contrast design-ului. Modifica orice
zona nesatisfacatoare.

Folosi\i un
cu v]rf fin negru sau de culoare
`nchis[ sau EEK-750 pentru a
desena conturul design-ului.
~n acest stadiu o linie simpl[ este
ok, pentru c[ mai t]rziu o ve\i
redesena.

Scoate\i cartonul de sub tricou.
Dup[ ce s-a uscat cerneala,
c[lca\i u§or cu fierul de c[lcat
design-ul , la temperatura medie,
pentru a fixa culorile.

• Colorarea cu alt[ culoare `nainte ca cerneala s[ se usuce
adaug[ un efect de gradient. Retine\i c[ v]rful markerului
se poate murd[ri.
• Dupa ce se usuc[ cerneala.
• Pute\i folosi poze color din reviste ca design pentru t-shirt.

T-Shirt marker

ALBASTRU

ROSE

RO±U

GRI

VERDE

VERDE-GALBEN

MARON

GALBEN
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GALBEN FLUORESCENT

PORTOCALIU FLUORESCENT

ROZ FLUORESCENT

PORTOCALIU

MOV DESCHIS

MOV

VERDE FLUORESCENT

BEJ

• Corp din plastic cu capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 2 mm.
• Cerneală pe bază de vopsea cu uscare rapidă, rezistentă la apă și lumină.
• Puneți o hârtie sub țesătură pentru a evita infiltrarea cernelii.
• Retrageți hârtia și călcați la temperatura medie pentru a se fixa culorile.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

EKT-2-BK

negru

12 buc/cutie

EKT-2-FPK

roz fluorescent

12 buc/cutie

EKT-2-BL

albastru

12 buc/cutie

EKT-2-RO

roze

12 buc/cutie

EKT-2-RE

roșu

12 buc/cutie

EKT-2-BE

bej

12 buc/cutie

EKT-2-GR

verde

12 buc/cutie

EKT-2-LBL

bleu

12 buc/cutie

EKT-2-BR

maro

12 buc/cutie

EKT-2-FYE

galben fluorescent

12 buc/cutie

EKT-2-PR

violet

12 buc/cutie

EKT-2-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EKT-2-YE

galben

12 buc/cutie

EKT-2-FOG

portocaliu fluorescent

12 buc/cutie

EKT-2-LPR

violet deschis

12 buc/cutie

EKT-2-YGR

vernil

12 buc/cutie

EKT-2-FGR

verde fluorescent

12 buc/cutie

EKT-2-GY

gri

12 buc/cutie

3

M 0.034944

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMT-2

212x124x325mm

CAPACITATE
72 buc./display

Marker pentru textile
• Corp din aluminiu, capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 0,7 mm.
• Cerneală cu uscare rapidă și rezistență mare la apă.
• Cerneala nu se împrăștie pe material și nu se decolorează prin spălări
repetate

• Ideal pentru desene și diverse texte.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-750-BK

negru

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AM-750/2D

70x70x200mm

M3 0.018144

CAPACITATE
24 buc./display

Marker pentru textile

According
our test
results
* Conformtotestelor
noastre

our testnoastre
results
*According
Conformtotestelor

• Ideal pentru markarea pe materiale textile.
• Vârf rotund din fibră de polyester.
• Rezistent la apă.
• Uscare rapidă.

to our test
results
*According
Conform testelor
noastre

3RO\HVWHUILEUHWLS

Instrucțiuni pentru marker pentru textile
Se scutură bine markerul având capacul pus.
Se apăsa ușor pe vârf de câteva ori pentru a curge cerneală.
Nu apăsați pe vârf prea tare. Prin apăsare în exces:+,7(
apar pete
cerneală.
3$67(/de3$67(/
3$67(/ 3$67(/
3,1.
%/8(
Când cerneala este mai decolorată, ștergeți vârful cu un șervețel
sau o *5((1
bucată25$1*(
de
material textil.
FRORXUV
Înainte de a folosi markerul pentru prima dată, scoateți capacul și țineți markerul cu
vârful în sus, apoi împingeți vârful cu degetul mare pentru0a
elibera aerul.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EKC-1-WH

1.2 mm

alb

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EKC1

134x165x330mm

CAPACITATE
48 buc./display

Marker pentru suprafețe umede
• Corp din aluminiu, capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 1,5 mm.
• Cerneală cu uscare rapidă și rezistență mare la apă.
• Ideal pentru marcarea suprafețelor umede din metal, plastic, etc.
• Nu se folosește pe sticlă sau țiglă
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-47-BK

negru

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AM-47

166x198x487 mm

M3 0.030659

CAPACITATE
48 buc./display
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Marker permanent cu vârf lung
• Special pentru marcarea locurilor greu accesibile.
• Vârf rotund cu scriere de 1,0 mm.
• Corp din aluminiu, capac în culoarea scrierii
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-710-BK

negru

12 buc/cutie

M3 0.028188

Marker pentru pachete congelate
• Corp din aluminiu, capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 1,0 mm.
• Cerneală cu uscare rapidă și rezistență mare la apă.
• Ideal pentru marcarea pe pachete congelate.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-770-BK

negru

12 buc/cutie

M3 0.018144

Marker pentru grădinărit și tâmplărie
• Cerneală cu usucare rapidă, rezistentă la lumină și apă este ideală pentru folosirea în
exterior.

• Se poate scrie pe tot felul de articole pentru grădinărit din lemn – etichete pentru
grădină, ghivece cu flori, etc.

• Corp din aluminiu.
• Vârf din acrylic.
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COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-780-BK

0.8 mm

negru

12 buc/cutie

Marker 419 Grout Pen
• Marker pentru rosturi și zone decolorate sau scorojite.
• Cerneală care se usucă instant.
• Corp metalic
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-419-WH

2.0-4.0mm

alb

12 buc/cutie

EK-419-CR

2.0-4.0mm

crem

12 buc/cutie

EK-419-GY

2.0-4.0mm

gri

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AM-419-18PC

73x73x220mm

12 buc/cutie

M3 0.030659

CAPACITATE
18 buc./display

Marker pentru mobilier din lemn
• Corp din plastic, capac în culoarea scrierii.
• Vârf teșit cu grosime de scriere de 2 - 5 mm.
• Cerneala cu uscare rapidă și rezistență mare la apă, asigură o
durată lungă de menținere pe suprafață (formulă bazată pe alcool fără xilen).

• Ideal pentru zgârieturile de pe suprafețe din furniruri, scaune, scări, podea, lemn etc.
COD

DESCRIERE

AMBALARE

COD

DESCRIERE

EK-95-B1-MA

furnir de arțar

12 buc/cutie

EK-95-B1-BIRCH

furnir de mesteacăn 12 buc/cutie

EK-95-B1-BEECH

furnir de fag

12 buc/cutie

EK-95-B1-BK

furnir negru

12 buc/cutie

EK-95-B1-ASH

furnir de frasin

12 buc/cutie

EK-95-B1-WA

furnir de nuc8

12 buc/cutie

EK-95-B1-MH

furnir de mahon

12 buc/cutie

EK-95-B1-OK

furnir de stejar

12 buc/cutie

3

AMBALARE

M 0.036288

Marker cu vopsea 400XF
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar ca scrisul
să rămână permanent. Opacitate bună chiar și pe suprafețe închise și transparente.

• Cerneală cu uscare rapidă, rezistență mare la apă și raze ultraviolete, nu se
decolorează.

• Folosit în construcții, fabrici, școli și desen artistic.
• Instrucțiuni de folosire: Se agită bine markerul cu capacul închis.
• Se presează vârful de câteva ori pentru scurgerea vopselei.
COD

CULOARE

VÂRF

AMBALARE

COD

CULOARE

VÂRF

AMBALARE

EK-400XF-WH

alb

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-OG

orange

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-BK

negru

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-YE

galben

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-BL

albastru

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-PK

roz

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-RE

roșu

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-YGR

vernil

12 buc/cutie

EK-400XF-GR

verde

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-PR

M
violet

2,3 mm

EK-400XF-BR

maron

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-LBL

bleu

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-PAINT

134x165x280mm

3

0.030659
2,3 mm
2,3 mm

12 buc/cutie
12 buc/cutie
CAPACITATE
36 buc/display
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Marker cu vopsea 440XF
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar ca scrisul să
rămână permanent.

• Cerneală cu uscare rapidă, rezistență mare la apă și raze ultraviolete, nu se decolorează.
Culoarea persistă pe o perioadă lungă. Vârf rotund de 1,2 mm

• Opacitate bună chiar și pe suprafețe închise și transparente.
• Folosit în construcții, fabrici, școli și desen artistic.
• Instrucțiuni de folosire: Se agită bine markerul cu capacul închis.
• Se presează vârful de câteva ori pentru scurgerea vopselei.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

EK-440XF-BK

negru

12 buc/cutie

EK-440XF-RE

roșu

12 buc/cutie

12 buc/cutie

EK-440XF-WH

alb

12 buc/cutie

12 buc/cutie

EK-440XF-YE

galben

12 buc/cutie

M3 0.022440
albastru

EK-440XF-BL

EK-440XF-GR

verde

Marker cu vopsea 444XF
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar ca scrisul să
rămână permanent. Vârf rotund cu grosime de scriere de 0.8 mm.

• Cerneală cu uscare rapidă, rezistență mare la apă și raze ultraviolete, nu se decolorează.
• Opacitate bună chiar și pe suprafețe închise și transparente.
• Culoarea persistă pe o perioadă lungă.
• Folosit în construcții, fabrici, școli și desen artistic.
• Instrucțiuni de folosire: Se agită bine markerul cu capacul închis.
• Se presează vârful de câteva ori pentru scurgerea vopselei.
COD 3
M

0.022440CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

EK-444XF-WH

alb

12 buc/cutie

EK-444XF-BK

negru

12 buc/cutie

EK-444XF-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-444XF-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-444XF-YE

galben

12 buc/cutie

EK-444XF-GR

verde

12 buc/cutie

Marker cu vopsea argintie și aurie
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar ca scrisul
să rămână permanent. Opacitate bună chiar și pe suprafețe închise și transparente.

• Cerneală cu uscare rapidă, rezistență mare la apă și raze ultraviolete, nu se decolorează.
Folosit în construcții, fabrici, școli și desen artistic.

• Instrucțiuni de folosire: Se agită bine markerul cu capacul închis.
• Se presează vârful de câteva ori pentru scurgerea vopselei.
COD

VÂRF

CULOARE
SCRIERE

COD

EK-900XF-SV 2.3 mm argintiu

12 buc/cutie

EK-990XF-GD 1.2 mm auriu

12 buc/cutie

EK-900XF-GD 2.3 mm auriu

12 buc/cutie

EK-999XF-SV 0.8 mm argintiu

12 buc/cutie

EK-990XF-SV 1.2 mm argintiu

12 buc/cutie

EK-999XF-GD 0.8 mm auriu

M 0.022440
3

0.030659
CODM
DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-METALLIC

134X165X280mm

3

VÂRF

CULOARE
SCRIERE

AMBALARE

AMBALARE

12 buc/cutie
CAPACITATE

48buc(24 buc EK-900; 24 buc EK-999)/display

Marker industrial 17
• Cerneală conține Xylene și este rezistentă la lumina și apa.
• Cerneală se usucă instant.
• Corp metalic cu capac din plastic în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu scriere de 1.5 mm
• Potrivit pentru scriere pe plastic, metal, sticlă, lemn și alte materiale.
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COD

CULOARE

AMBALARE

EK-17-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-17-BK

negru

12 buc/cutie

M3 0.031648

Water color marker
• Corp din plastic în culoarea scrierii
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 2 mm
• Cerneală pe bază de apă cu uscare rapidă.
• Folosit pentru desen și scriere pe flipchart.
COD

AMBALARE

EK-300/B

12 buc/cutie

Marker OHP 803 nonpermanent
• Cerneală pe bază de apă.
• Se poate îndepărta de pe film cu ușurință prin simplă ștergere cu o bucată de pânză,
iar filmul poate fi reutilizat.

• Vârf rotund cu grosime de scriere de 0.5 mm.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-803-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-803-BK

negru

12 buc/cutie

EK-803-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-803-GR

verde

12 buc/cutie

EK-803/4W

negru, roșu, albastru, verde

4 culori/set

Marker OHP 804 nonpermanent
• Cerneală pe bază de apă.
• Se poate îndepărta de pe film cu ușurință prin simpla ștergere cu o bucată de pânză,
iar filmul poate fi reutilizat.

• Vârf rotund cu grosime de scriere de 1.0 mm.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-804-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-804-BK

negru

12 buc/cutie

EK-804-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-804-GR

verde

12 buc/cutie

EK-804/4W

negru, roșu, albastru, verde

4 culori/set

Marker OHP 853 permanent
• Cerneală rezistentă la căldură, cu uscare rapidă,
nu lasă reziduuri pe filme sau mâini.

• Culori vii care se proiectează clar. Cele mai potrivite
pentru a fi utilizate pe filme de proiecție.

• Vârful este special conceput încât nu zgârie filmul.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-853-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-853-BK

negru

12 buc/cutie

EK-853-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-853-GR

verde

12 buc/cutie

EK-853/4W

negru, roșu, albastru, verde

4 culori/set

Marker OHP 854 permanent
• Cerneală rezistentă la căldură, cu uscare rapidă, nu lasă reziduuri pe filme sau mâini.
• Culori vii care se proiectează clar. Cele mai potrivite pentru a fi utilizate pe filme de
proiecție.

• Vârful este special conceput încât nu zgârie filmul.
• Vârf mediu rotund cu grosime de scriere de 1.0 mm.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-854-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-854-BK

negru

12 buc/cutie

EK-854-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-854-GR

verde

12 buc/cutie

EK-854/4W

negru, roșu, albastru, verde

4 culori/set
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Marker pentru desen
• Corp din plastic, clip metalic, extremități în culoarea scrierii.
• Vârf cu rezistență la frecare care permite scrierea cu grosime precisă.
• Manșon din oțel inoxidabil rezistent la folosirea șabloanelor și riglelor
• Folosit pentru desen tehnic, șabloane și desen artistic.
• Cerneală cu uscare rapidă și rezistență mare la apă nu se împrăștie pe hârtie și nu se
decolorează în timp.
COD

EK-2305-x
M3
EK-231-x

0.015428

VÂRF

AMBALARE

0,05 mm

12 buc./cutie

0,1 mm

12 buc./cutie

EK-232-x

0,2 mm

12 buc./cutie

EK-233-x

0,3 mm

12 buc./cutie

EK-234-x

0,4 mm

12 buc./cutie

EK-235-x

0,5 mm

12 buc./cutie

EK-236-x

0,6 mm

12 buc./cutie

EK-237-x

0,7 mm

12 buc./cutie

EK-238-x

0,8 mm

12 buc./cutie

EK-230/3W1BK*

0,1; 0,3; 0,5 mm

3 buc./cutie

EK-230/3W2BK*

0,2; 0,4; 0,8 mm

3 buc./cutie

x = culoare : BK - negru, BL - albastru, RE - roșu.
*3W1BK = set de 3 markere de culoare neagră cu vârfuri de 0,1; 0,3; 0,5 mm
*3W1BK = set de 3 markere de culoare neagră cu vârfuri de 0,2; 0,4; 0,8 mm

Seturi cu markere de desen Drawing system
COD

CULOARE SCRIERE

VÂRF

EK-230/4W1BK

negru

0.1/0.3/0.5/0.7 mm

AMBALARE
4 buc/cutie

EK-230/4W2BL

albastru

0.2/0.4/0.6/0.8 mm

4 buc/cutie

EK-230/4W2BK

negru

0.2/0.4/0.6/0.8 mm

4 buc/cutie

Pix cu gel Softline
• Ideal pentru scriere la birou, acasă și la școală.
• Portivit pentru scris folosind coli de indigo.
• Corp din plastic transparent cu rubber grip și extremități în culoarea scrierii.
• Vârf din nichel de 0.7 mm.
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COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

EGB-1700-BK

negru

12 buc/cutie

EGB-1700-FPK

roz fluorescent

12 buc/cutie

EGB-1700-BL

albastru

12 buc/cutie

EGB-1700-FOG

orange fluorescent

12 buc/cutie

EGB-1700-RE

roșu

12 buc/cutie

EGB-1700-FGR

verde fluorescent

12 buc/cutie

EGB-1700-GR

verde

12 buc/cutie

EGB-1700-LBL

bleu

12 buc/cutie

EGB-1700-FYE

galben fluorescent

12 buc/cutie

EGB-1700-PR

mov

12 buc/cutie

Instrucțiuni pentru folosirea markerului Calligraphy
Se scutură bine markerul având capacul pus.
Se apasă ușor pe vârf de câteva ori pentru a curge cerneala.
Nu apăsați pe vârf prea tare. Prin apăsare în exces apar pete de cerneală.
Când cerneala este mai decolorată, ștergeți vârful cu un șervețel sau o bucată de
material textil. Înainte de a folosi markerul pentru prima dată, scoateți capacul
și țineți markerul cu vârful în sus, apoi împingeți vârful cu degetul mare pentru a
elibera aerul.

Marker Calligraphy Gold și Silver
• Ideal pentru decorare și scriere pe felicitări, pe plastic, sticlă, metal sau ceramică.
• Vârf de scriere 2.5 mm din fibră de polyester.
• Corp din aluminiu în culoarea scrierii.
• Rezistent la apă și ștergere.
• Uscare rapidă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-993-SV

argintiu

12 buc/cutie

EK-993-GD

auriu

12 buc/cutie

2

Marker Calligraphy 1.0

M3 0.022440

• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant.
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, rezistentă la apă.
• Nu trece prin hârtie. • Vârf de scriere din fibră de polyester
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-241-BL

1.0 mm

albastru

12 buc/cutie

EK-241-BK

1.0 mm

negru

12 buc/cutie

EK-241-RE

1.0 mm

roșu

12 buc/cutie

EK-241-BR

1.0 mm

maro

12 buc/cutie

Polyacetal resin tip

M3 0.015428

Marker Calligraphy 2.0
• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant.
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, rezistentă la apă.
• Nu trece prin hârtie. • Vârf de scriere din fibră de polyester
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-242-BL

2.0 mm

albastru

12 buc/cutie

EK-242-BK

2.0 mm

negru

12 buc/cutie

EK-242-RE

2.0 mm

roșu

12 buc/cutie

EK-242-BR

2.0 mm

maro

12 buc/cutie

Polyester fibre tip

M3 0.015428

Marker Calligraphy 3.0
• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant.
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, rezistentă la apă.
• Nu trece prin hârtie. • Vârf de scriere din fibră de polyester
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-243-BL

3.0 mm

albastru

12 buc/cutie

EK-243-BK

3.0 mm

negru

12 buc/cutie

EK-243-RE

3.0 mm

roșu

12 buc/cutie

EK-243-BR

3.0 mm

maro

12 buc/cutie

Marker Calligraphy 4.0
• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant.
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, rezistentă la apă.
• Nu trece prin hârtie. • Vârf de scriere din fibră de polyester
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-244-BL

4.0 mm

albastru

12 buc/cutie

EK-244-BK

4.0 mm

negru

12 buc/cutie

EK-244-RE

4.0 mm

roșu

12 buc/cutie

EK-244-BR

4.0 mm

maro

12 buc/cutie

EK-240/4WBK

1.0, 2.0, 3.0, 4.0 mm

negru

4 buc/set

M3 0.015428
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Marker Supreme pentru tabla de scris
• Markerele pentru table magnetice Supreme sunt cele mai ușor de utilizat în viața de zi cu zi.
• Vârf rotund 1,5 mm din fibră de polyester.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

EPF-507-BL

albastru

12 buc/cutie

EPF-507-PK

roz

12 buc/cutie

EPF-507-LBL

bleu

12 buc/cutie

EPF-507-GR

verde

12 buc/cutie

EPF-507-BR

maro

12 buc/cutie

EPF-507-YGR

vernil

12 buc/cutie

EPF-507-BK

negru

12 buc/cutie

EPF-507-PR

violet

12 buc/cutie

EPF-507-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EPF-507/4PW1

4 culori/set

12 buc/cutie

EPF-507-RE

roșu

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF507 6D

275x145x270 mm

CAPACITATE
72 buc/display

Marker pentru tablă de scris 517
• Vârf rotund 2 mm.
• Pentru scriere pe tablă albă.
• Uscare rapidă.
COD

AMBALARE

EK-517 - x

12 buc / cutie

EK-517/4W

4 buc / set

EK-517/6W
x=culoare; BK-negru, RE-roșu, BL-albastru, GR-verde;
4W=negru+roșu+verde+albastru; 6W=negru+roșu+verde+albastru+maron+orange

6 buc / set

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AM-517 3
M

166x198x487mm

0.036288

Kit 517
• Conține: set 4 markere pentru table EK-517/4 și 1 burete magnetic
COD
EK-517KIT

46

CAPACITATE
48buc/display

Marker pentru tablă Big Nib 5100A
• Vârf rotund de 5.0 mm.
• Pentru scriere pe tablă albă.
• Uscare rapidă.
COD

CULOARE

EK-5100A-BK

negru

EK-5100A-BL

albastru

EK-5100A-RE

roșu

EK-5100A-GR

verde

EK-5100A/4W

4 culori

AMBALARE
12 buc./cutie
12 buc./cutie

M3 0.039168

12 buc./cutie
12 buc./cutie
4 buc./set

Marker 525T pentru tablă de scris
• 2 vârfuri de scriere de 2 mm, vârf rotund și 5 mm, vârf teșit.
• Cel mai versatil marker pentru tablă: 1 marker, 2 puncte, 3 linii diferite
COD

CULOARE SCRIERE

EK-525T-BK

negru

AMBALARE

EK-525T-BL

albastru

EK-525T-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-525T-GR

verde

12 buc/cutie

EK-525T/4W

4 culori

4 buc/set

EK-525T/8W

8 culori

8 buc/set

M3 0.049397

12 buc/cutie
12 buc/cutie

M3 0.049397

Marker 541T pentru tablă de scris
• 2 vârfuri de scriere de 0.4 mm (din poliacetal) și 1.0 mm (din acril).
• Pentru scriere pe table.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

EK-541T-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-541T-PK

roz

12 buc/cutie

EK-541T-BR

maro

12 buc/cutie

EK-541T-GR

verde

12 buc/cutie

EK-541T-BK

negru

12 buc/cutie

EK-541T-PR

violet

12 buc/cutie

EK-541T-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EK-541T/4W

3
4M
culori
0.020250

EK-541T-RE

rosu

12 buc/cutie

EK-541T/8W 3 8 culori
M 0.020250

4 buc/set
8 buc/set
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CLICK!

Just a single click to write!!

and
GO!

Marker Clix 573 pentru tablă de scris
• Varf rotund retractabil cu scriere de 2mm.
• Pentru scriere pe tablă albă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-573A-BK

negru

12 buc/cutie

EK-573A-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-573A-GR

verde

12 buc/cutie

roșu

12 buc/cutie

EK-573A-RE
M3 0.034848
COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-573A

134x165x280mm

CAPACITATE
36 buc/display

Marker pentru table de sticlă
• Culori intense pentru scriere pe table de sticlă.
• Vârf rotund de 2.0 mm din acrilic
• Se șterge ușor cu burete uscat sau umed.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EPG-4-WH

alb

12 buc/cutie

EPG-4-LBL

bleu

12 buc/cutie

EPG-4-FYE

galben fluorescent

12 buc/cutie

EPG-4-BK

negru

12 buc/cutie

EPG-4-FOG

portocaliu fluorescent

12 buc/cutie

roz fluorescent

12 buc/cutie

EPG-4-FGR

verde fluorescent

12 buc/cutie

EPG-4-PR

violet

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPG4

134x165x330mm

3

M 0.030574
EPG-4-FPK

CAPACITATE
36buc/display

Instrucțiuni pentru folosirea markerului pentru table de sticlă
Se scutură bine markerul având capacul pus.
Se apăsa ușor pe vârf de câteva ori pentru a curge cerneală.
Nu apăsați pe vârf prea tare. Prin apăsare în exces apar pete de cerneală.
Când cerneala este mai decolorată, ștergeți vârful cu un șervețel sau o bucată de material textil.
Înainte de a folosi markerul pentru prima dată, scoateți capacul și țineți markerul cu vârful
în sus, apoi împingeți vârful cu degetul mare pentru a elibera aerul.

Marker cu cerneala opaca pentru table de scris
• Excelent pentru toate tablele magnetice, de sticla sau plastic.
• Se șterge cu burete obișnuit de table.
• Vârf rotund de 2 mm din acrylic.
• Cerneală în culori intense, fără miros.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EPD-4-WH

alb

12 buc/cutie

EPD-4-BL

albastru

12 buc/cutie

EPD-4-FYE

galben fluorescent

12 buc/cutie

EPD-4-FOG

orange fluorescent

12 buc/cutie

EPD-4-FPK

roz fluorescent

12 buc/cutie

verde fluorescent

12 buc/cutie

M 0.035250
EPD-4-FGR
3
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Marker cu cretă pentru table de scris
• Corp din plastic cu capac în culoarea scrierii.
• Vârf teșit de 12.0 mm pentru scris vizibil de la distanță.
• Se utilizează pentru scriere pe table pentru cretă.
• Se șterge cu burete umed.
COD

CULOARE SCRIERE

COD

CULOARE SCRIERE

EPW-12-WH

alb

AMBALARE
6 buc/cutie

EPW-12-OG

portocaliu

AMBALARE
6 buc/cutie

EPW-12-BL

albastru

6 buc/cutie

EPW-12-RE

roșu

6 buc/cutie

EPW-12-YE

galben

6 buc/cutie

M3 0.035250

Marker cu cretă pentru table de scris
• Corp din plastic.
• Vârf de scriere de 2,0 mm.
• Excelent pentru table de cretă, table magnetice, de sticlă sau plastic.
• Se șterge ușor cu o bucată de textilă umedă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EPW-4-WH

alb

12 buc/cutie

EPW-4-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EPW-4-BL

albastru

12 buc/cutie

EPW-4-RE

rosu

12 buc/cutie

EPW-4-YE

galben

12 buc/cutie

EPW-4-GR

verde

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AM-EPW4

166x198x487 mm

M3 0.035250

CAPACITATE
48 buc/display

Flipchart marker 370
• Vârf rotund 2 mm.
• Pentru scriere pe rezervă de hârtie (flipchart).
• Nu trebuie pus capacul după fiecare scriere, repetitivă, cerneala nu se usucă.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-370-BK

negru

12 buc/cutie

EK-370-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-370-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-370-GR

verde

EK-370/4W

asortate

M3 0.036288

12 buc/cutie
4 buc/set
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Burete magnetic Smiley
• Buretele magnetic special cu fața smiley poate fi folosit pe orice tablă magnetică
COD
ERT-MMS

Burete magnetic pentru table
• Burete magnetic cu 2 fețe pentru ștergere perfectă a scrisului de pe tablele magnetice.
• Magnet integrat pentru susținere pe tabla magnetică.
COD

CULOARE

ERT-MH

Burete magnetic

ERT-MR

Rezervă pentru burete magnetic

Suport magnetic Caddy pentru burete și markere
• Se poate monta pe tablă magentică sau pe perete în 2 moduri: cu 4 benzi magnetice
sau cu 4 benzi adezive.
• Markerele și buretele nu sunt incluse.
• Potrivit pentru aproape toate tipurile de markere și bureți Artline.
COD
ET-5
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Ascuțitoare Cap Sharpener
• Pentru acasă și la școală.
• Doar înșurubezi ascuțioarea pe o sticlă de
plastic goală și ascuți creioane.
• Reziduurile se strâng în sticlă fără mizerie.
• Nu toate sticlele de plastic sunt compatibile.
COD

CULOARE

AM-EZKCA

4 culori asortate

AMBALARE
40 buc/display

Tuș pentru ștampile
• Lichidul nu se varsă în poziție verticală în jos
deoarece are un aplicator special la vârf.

• Se aplică ușor prin apăsarea uniformă a sticluței din plastic.
• Tuș pe bază de apă.
COD

CULOARE

ESA-2N-BL

albastru

CANTITATE
50 ml

ESA-2N-BK

negru

50 ml

ESA-2N-RE

roșu

50 ml

ESA-2N-GR

verde

50 ml

ESA-2N-PR

violet

50 ml

Tușieră pentru ștampile
• Din plastic cu capac metalic.
• Pentru ștampile din cauciuc.
• Tușul se aplică uniform pe toată suprafața impregnată.
COD

DIMENSIUNI

EHJU-2

56 x 90 mm

EHJU-3

67 x 106 mm
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Ușor de făcut cu un
procedeu simplu
Rapid
în numai
în numai
minute!
Specificații
Energie
Dimensiune
Greutate (Volum)
Sistem de operare
Standarde aplicabile
Dimensiunea cartușului
Specificațiile adaptorului priză
Cablu de alimentare
Consumabile

Tip A: AC100V~125V (50/60 Hz) / Tip C: AC100V~240V (50/60Hz)
222 (L) x 384 (A) x 228 (Î) mm
USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet
7 Kg
Interfață
600 dpi
Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10
Rezoluție
UL, CE, FCC Class A, RoHS
Spațiu de printat 53x100 mm
104 (L) x 142.5 (A) x 10 (Î) mm
Intrare nominală: AC100-240V (50/60Hz), 2A / Ieșire nominală: DC24V, 2.7A, MAX65W
Tip A: Lungime 1.2 m 125v/7A / Tip C: Lungime 2.0m 250v/2.5A
Cap de printare, Panglică de protecție a capului de printare, Filtru ventilator

Culoare cerneală
Negru

Albastru

Roșu

Verde

Mov

Fără
cerneală

* Timpul normal pentru Q10 (10 x 40 mm) după ce macheta a fost finalizată.

Procesul de producție pentru Xstamper QuiX
Machetarea

Printarea

Crează grafica pentru
imprimare cu softul original
Xstamper QuiX.
Trimite datele către
imprimantă.

Printarea etichetei

Setați amprenta pentru imprimarea graficii

Printați grafica

Procesul de asamblare pentru Xstamper QuiX
Asamblare

Impregnarea cu cernelă

Asamblați amprenta în
rama ștampilei.

Lipirea etichetei

Apăsați ștampila de 5 ori
pentru impregnarea completă
cu cerneală.

Dezlipiți și apoi lipiți
eticheta pe ștampilă
în locul special.

Procesul tradițional de fabricare a ștampilelor necesită multe procese și pierderi
Nu este nevoie de achiziții suplimentare.

Film

Placă de rășină

Imprimanta Xstamper QuiX
COD
ESTM-H
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Matrițe

Lichid chimic

Nu este nevoie să le aruncați

Lampă

Film

Resturi de cauciuc

Reziduri chimice

Easy grip
Gripul este compact chiar
și pentru cele mai mari
dimensiuni, astfel încât
ștampila se potrivește
pe mână frumos.

ȘTAMPILĂ
DE CALITATE
SUPERIOARĂ
Xstamper QuiX poate
face de la 5.000 la
6.000 de afișări clare
înainte de reumplere

Reîncărcabile

Cerneală rezistentă
la apă
Alegerea perfectă pentru
documente importante

*Imaginea este doar în scopuri ilustrative

Disponibil în 16 din cele
mai populare dimensiuni

Cerneala pentru reîncărcare îți
economisește bani pe termen lung

Poți alege dimensiunea
perfectă a ștampilei.

Stampila Xstamper QuiX
COD

MODEL

FORMĂ

DIMENSIUNI

CULOARE TUȘ

QPTL-Q1140RU-BL

Q10

dreptunghiulară

11 x 40 mm

albastru

QPTL-Q1140RU-BK

Q10

dreptunghiulară

11 x 40 mm

negru

QPTL-Q1648RU-BL

Q11

dreptunghiulară

16 x 48 mm

albastru

QPTL-Q1648RU-BK

Q11

dreptunghiulară

16 x 48 mm

negru

QPTL-Q2449RU-BL

Q12

dreptunghiulară

24 x 49 mm

albastru

QPTL-Q2449RU-BK

Q12

dreptunghiulară

24 x 49 mm

negru

QPTL-Q1460RU-BL

Q14

dreptunghiulară

14 x 60 mm

albastru

QPTL-Q1460RU-BK

Q14

dreptunghiulară

14 x 60 mm

negru

QPTL-Q3661RU-BL

Q16

dreptunghiulară

36 x 61 mm

albastru

QPTL-Q3661RU-BK

Q16

dreptunghiulară

36 x 61 mm

negru

QPTL-Q2269RU-BL

Q18

dreptunghiulară

22 x 69 mm

albastru

QPTL-Q2269RU-BK

Q18

dreptunghiulară

22 x 69 mm

QPTL-QE24RU-BL

Q38

rotundă

D-24 mm

QPTL-QE24RU-BK

Q38

rotundă

D-24 mm

negru

QPTL-QE38RU-BL

Q53

rotundă

D-36 mm

albastru

QPTL-QE38RU-BK

Q53

rotundă

D-36 mm

negru

negru
albastru

* Fontul trebuie sa fie mai mare de 8pt pentru cele mai bune rezultate
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REFILL INKS FOR
NEGRU

ALBASTRU

ROȘU

Cum se reîncarcă
NEGRU

ALBASTRU

Tuș pentru stampile Xstamper QuiX
COD

CANTITATE

QPTL-10ML-BL

10 ml

CULOARE TUȘ
albastru

QPTL-10ML-BK

10 ml

negru

QPTL-10ML-RE

10 ml

roșu

QPTL-20ML-BL

20 ml

negru
albastru

QPTL-20ML-BK

20 ml

QPTL-20ML-RE

20 ml

QPTL-250ML-BL

250 ml

albastru

QPTL-250ML-BK

250 ml

negru

QPTL-250ML-RE

250 ml

roșu
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roșu

ROȘU
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Caiet A4 cu inele și coperți carton embosat Labirinth
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp.
• Coperți din carton embosat cu model labirint.
• Legat cu inele din plastic negre în sistem Adoc.
COD

NUMĂR FILE

FORMAT

CR11.606

72

A4

LINIATURĂ
dictando

CR55.606

72

A4

matematica

CR11.306

72

A5+

dictando

CR55.306

72

A5+

matematica

CR11.106

72

A6

dictando

Caiet cu inele și coperți din PP Adoc Color Edge
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp, liniată dreaptă.
• Marginile hârtiei sunt viu colorate.
• Coperți negre din PP.
• Prindere cu inele negre din plastic sistem Adoc și elastic color.
• Conține riglă.
COD

FORMAT

NR. FILE

3011.350

A5+

72

LINIATURĂ
dictando

3055.350

A5+

72

matematică

6011.350

A4

72

dictando

6055.350

A4

72

matematică

Caiet cu inele și coperți carton embosat
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp, coperți color din carton embosat.
• Prindere cu inele negre din plastic sistem Adoc.
• Conține riglă.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

6011.100

A4

72

LINIATURĂ
dictando

6055.100

A4

72

matematică

3011.100

A5

72

dictando

3055.100

A5

72

matematică
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Caiet cu inele și coperți PP
• Hârtie albă de calitate de 90 gr/mp, coperți din polipropilenă transparența color.
• Legat cu inele din plastic color în sistem Adoc.
COD

NUMĂR FILE

FORMAT

6011.000

72

A4

LINIATURĂ
dictando

6055.000

72

A4

matematică

3011.000

72

A5

dictando

3055.000

72

A5

matematică

2011.010

72

A6

dictando

2055.000

72

A6

matematică

Dosar de prezentare cu folii
• Coperți rigide din polipropilenă (800 microni)
• Folii transparente de 80 microni.
• Legat cu inele din plastic negre în sistem Adoc.
COD

NR FOLII FORMAT

COD

NR FOLII FORMAT

5822.400

20

A4

COPERTĂ
albastră

5832.700

30

A4

5822.700

20

A4

neagra

5832.600

30

A4

roșie

5822.600

20

A4

roșie

5842.400

40

A4

albastră

5832.400

30

A4

albastră

5842.700

40

A4

neagră

5832.300

30

A4

bordeaux

5842.600

40

A4

FORMAT REZERVĂ

COPERTĂ
neagră

roșie

COD

NUMAR FOLII

CULOARE

5810.000

10

A4

transparentă

5812.000

10

A5

transparentă

Mapă pentru cărti de vizită
• Mapă cu inele sistem Adoc, cu coperți negre din plastic.
COD

FORMAT

9287.760

A5

120 cărți de vizita

CAPACITATE

9287.012

A4

192 cărți de vizita

Rezervă pentru mapă cărti de vizită
COD

FORMAT

CAPACITATE

9287.770

A5

16 cărți de vizită/folie

AMBALARE
10 buc/set

9287.010

A4

12 cărți de vizită/folie

10 buc/set

Rezervă pentru caiete cu inele
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp.
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COD

FORMAT

NUMĂR FILE

6811.600

A4

72

LINIATURĂ
dictando

6845.600

A4

72

matematică

6800.600

A4

72

velin

3811.608

A5

72

dictando

3845.609

A5

72

matematică

Caiet A4 cu separatoare Mano
• Hârtie albă de calitate de 90 gr/mp, coperți din polipropilenă.
• Legat cu inele din plastic negre în sistem Adoc.
• Conține 6 separatoare detașabile, 5 folii de protecție documente și riglă.
COD

NUMĂR FILE

FORMAT

9011.700

72

A4

LINIATURĂ
dictando

9055.700

72

A4

matematică

Caiet cu spirală Mano
• Caiet cu spirală metalică dublă.
• Hârtie albă de 90 gr/mp, copertă din carton color rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

W144MT

A4

72

LINIATURĂ
dictando

W144MQ5

A4

72

matematică

Caiet cu spirală Mano
• Caiet cu spirală metalică dublă.
• Hârtie albă de 90 gr/mp.
• Copertă din polipropilenă color.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

W144MTPP

A4

72

LINIATURĂ
dictando

Caiet cu spirală Mano
• Caiet cu spirală metalică dublă.
• Hârtie albă fără clor de 90 gr/mp.
• Copertă față din carton color lucios, copertă spate din carton rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

5L50

A4

50

LINIATURĂ
dictando

5L51

A4

50

matematică

5C50

A5

50

dictando

5C51

A5

50

matematică

W650MQ5

A6

50

matematică

W750MQ5

A7

50

matematică

LINIATURĂ

Caiet Mano
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp.
• Coperți din carton color lucios.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

60MT

A4

60

dictando

60MQ5

A4

60

matematică

36MT

A4

36

dictando

36MQ5

A4

36

matematică

160M1L

A5

60

dictando

160MQ5

A5

60

matematică

136M1L

A5

36

dictando

136MQ5

A5

36

matematică
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Caiet coperți rigide cu elastic
• Hârtie cream de calitate, de 80 gr/mp.
• Coperți din carton rigid color.
• Închidere cu elastic.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

1496VAT

95 x 145 mm

96

LINIATURĂ
dictando

1496VAQ5

95 x 145 mm

96

matematică

1496VAD

95 x 145 mm

96

velin cu puncte

2296VAT

140 x 215 mm

96

dictando

2296VAQ5

140 x 215 mm

96

matematică

2296VAD

140 x 215 mm

96

velin cu puncte

Caiet cu coperți laminate
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp.
• Coperți color din carton laminat.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

60EET

A4

60

LINIATURĂ
dictando

60EEQ5

A4

60

matematică

136SE1L

A5

36

dictando

136SEQ5

A5

36

matematică

160SE1L

A5

60

dictando

160SEQ5

A5

60

matematică

Caiet cu spirală Bur-o-Class
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 80 gr/mp.
• Coperta față din carton color. Coperta spate din carton rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

2960KQ5

A4

60

matematică

2960KT

A4

60

dictando

2160KQ5

A5

60

matematică

2160K1L

A5

60

dictando

Caiet A4 Office
• Hârtie albă de 70 gr/mp.
• Coperți din carton color.
• Legat prin capsare.
• Liniat la stânga.
COD

NUMĂR FILE

FORMAT

60LT

60

A4

LINIATURĂ
dictando

60LQ5

60

A4

matematică

160L1L

60

A5

dictando

160LQ5

60

A5

matematică

Caiet cu spirală Bur-o-Class
• Hârtie albă fără clor de 80 gr/mp
• Copertă din polipropilenă (PP) transparentă color. Copertă spate din carton rigid.
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COD

FORMAT

NUMĂR FILE

2960PPT

A4

60

LINIATURĂ
dictando

2960PPQ5

A4

60

matematică

2160PP1L

A5

60

dictando

2160PPQ5

A5

60

matematică

Caiet cu coperți din plastic PP
• Hârtie de 80 gr/mp., liniată dreapta.
• Legare prin capsare.
• Coperți din polypropilenă transparentă color.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

36PPQ5

A4

36

matematică

36PPT

A4

36

dictando

36PPU

A4

36

velin

136PPQ5

A5

36

matematică

136PP1L

A5

36

dictando

136PPU

A5

36

velin

Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru desprinderea
ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din polipropilenă (PP) și spate din carton rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

129801PP

A4

80

LINIATURĂ
dictando

129805PP

A4

80

matematică

Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru desprinderea
ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din carton color. Coperta spate din carton rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

129805

A4

80

matematică

129801

A4

80

dictando

Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie galbenă fără clor de 80 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru desprinderea ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din carton color. Copertă spate din carton rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

14800

A4

80

LINIATURĂ
dictando

Caiet Splendid cu coperți cu imagini
• Hârtie de 80 g/mp.
• Legare prin capsare.
• Coperți din carton laminat cu imagini Sport.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATĂ

60T

A4

60

stânga

LINIATURĂ
dictando

60Q5

A4

60

stânga

matematică

148P1L

A5

48

stânga

dictando

148PQ5

A5

48

stânga

matematică
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Blocnotes cu hârtie galbenă Office
• Blocnotes broșat și capsat pentru utilizare intensivă.
• Hârtie galbenă fără clor de 80 gr/mp, prevăzută cu microperforații pe latura de sus
pentru desprinderea ușoară a filelor.
• Coperta față din carton de culoare galbenă, coperta spate din carton rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

2984ST

A4

80

LINIATURĂ
dictando

2180ST

A5

80

dictando

Blocnotes Office
• Blocnotes broșat și capsat pentru utilizare intensivă.
• Hârtie albă fără clor de 60 gr/mp, prevazută cu microperforații pe
latura de sus pentru desprinderea ușoară a filelor. Număr file: 100.
• Coperta față din carton color, coperta spate din carton rigid.
COD

FORMAT

LINIATURĂ

COD

FORMAT

2900GQ5

A4

matematică

2100GU

A5

LINIATURĂ
velin

2900GT

A4

dictando

1600GQ5

A6

matematică

2100GQ5

A5

matematică

1600GT

A6

dictando

2100GT

A5

dictando

1600GU

A6

velin

Blocnotes cu spirală Office
• Blocnotes cu spirală metalică pe latură de sus.
• Hârtie albă de 60 g/mp.
• Copertă față carton color lucios, copertă spate din carton rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

2072G

A5

72

LINIATURĂ
dictando

2090GU

A5

90

velin

Blocnotes cu spirală Mano
• Blocnotes cu spirală metalică dublă pe latura de sus.
• Hârtie albă fără clor de 90 gr/mp.
• Copertă față din carton color lucios, copertă spate din carton rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

W580MQ5

A5 (145x210 )

60

matematică

W680MQ5

A6 (110x148 mm)

60

matematică

W760MQ5

A7 (75x110 mm)

60

matematică

Blocnotes Office
• Blocnotes lipit pe latura de sus.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp.
• Coperta față din carton color lucios, coperta spate din carton rigid.
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COD

FORMAT

NUMĂR FILE

D50MBT

A4

50

D50MBU

A4

50

D100MBQ5

A4

100

LINIATURĂ
dictando
velin
matematică

Registru cartonat Buroclass
• Registru lipit și cusut pentru utilizare intensivă.
• Coperta față și spate din carton rigid și lucios (negru, albastru, roșu și verde)
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

3L39

A4

96

LINIATURĂ
dictando

3L37

A4

96

matematică

396S1L

A5

96

dictando

396SQ5

A5

96

matematică

Caiet mecanic
• Coperți flexibile din polipropilenă.
• Cu mecanism metalic cu 2 inele.
COD

FORMAT

LATIME COTOR

DIAMETRU INEL

3402.16/B

A4

20 mm

16 mm

CULOARE

3402.16/R

A4

20 mm

16 mm

roșu

3402T.16

A4

20 mm

16 mm

transparent color asortate

3402.16

A4

20 mm

16 mm

verde

3402.16

A4

20 mm

16 mm

culori asortate

albastru

Caiet mecanic
• Plastifiat PVC, cu mecanism metalic.
• Lățime cotor 40 mm, diametru inel 25 mm.
COD

CULOARE

COD

CULOARE

3102/B

albastru

FORMAT
A4

NR. INELE
2

1102/B

albastru

FORMAT
A5

NR. INELE
2

3102/G

verde

A4

2

1102/G

verde

A5

2

3102/R

roșu

A4

2

1102/R

roșu

A5

2

3102/Z

negru

A4

2

1102/Z

negru

A5

2

3402PP*
asortate
A4
2
* conține 5 separatoare, 20 folii protecție documente, închidere cu elastic

Caiet mecanic
• Plastifiat PVC, cu mecanism metalic.
• Lățime cotor 40 mm, diametru inel 25 mm.
• Ambalare: 24 buc./cutie
COD

CULOARE

FORMAT

3104/B

albastru

A4

NUMĂR INELE
4

3104/G

verde

A4

4

3104/R

roșu

A4

4

3104/Z

negru

A4

4
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Biblioraft din carton reciclat
• Biblioraft din carton reciclat cu etichetă pe cotor.
• Mecanism metalic pentru prinderea documentelor.
• Folosit pentru arhivare.
• Orificiu metalic de prindere pe cotor și muchie metalică la bază
COD

COTOR

CAPACITATE

5407.180

80 mm

500 coli

Carton color Raphael
• Carton color pentru desen și decupaje.
• 10 culori intense.
COD

FORMAT

GRAMAJ

21X29,7/ASS100

A4

120 gr/mp

AMBALARE
100 coli/top

21X29,7/ASS250

A4

160 gr/mp

250 coli/top

29,7X42/AS100

A3

120 gr/mp

100 coli/top

29,7X42/160ASS

A3

160 gr/mp

250 coli/top

29X42/250/AS100

A3

250 gr/mp

100 coli/top

24X32/160/100AS

A4+

160 gr/mp

100 coli/top

24X32/270/100AS

A4+

250 gr/mp

100 coli/top

16X21/ASS

A5

120 gr/mp

500 coli/top

Carton color
• Carton color pentru desen și decupaje.
COD

FORMAT

GRAMAJ

BR412

A4

240 gr./mp

2 x 6 culori intense/set

AMBALARE

BR424

A4

240 gr./mp

4 x 6 culori intense/set

BR312

A3

240 gr./mp

2 x 6 culori intense/set

Hârtie calc
• Hârtie cu suprafață fină, foarte netedă, de o transparență ridicată, cu rezistența mare
la ștersături repetate.
• Potrivită pentru instrumente de desen tehnic, tuș, creion.
• Potrivită pentru tipărire offset.
COD

FORMAT

GROSIME

CA20

A4 (210x297mm)

72g/mp

AMBALARE
20 coli/set

CA21*

A4 (210x297mm)

112g/mp

20 coli/set

CA120

A3 (297x420mm)

72 g/mp

20 coli/set

CA121*

A3 (297x420mm)

112g/mp

20 coli/set

CA220
A2 (420x594mm)
*pentru imprimantă inkjet și laser

72 g/mp

20 coli/set

Hârtie milimetrică
• Hârtie milimetrică cu liniatură albastră.
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COD

FORMAT

GROSIME

MID51

A4

90g/mp

AMBALARE
50 coli/set

MID101

A3

90g/mp

50 coli/set

Bloc de desen Steinbach
• Bloc cu hârtie pentru desen.
• Hârtie albă de calitate .
COD

FORMAT

GRAMAJ HÂRTIE

BL23
BL18
BL21
BL17

A3

200 g/mp

20 coli/pachet

AMBALARE

A3

250 g/mp

20 coli/pachet

A4

200 g/mp

20 coli/pachet

A4

250 g/mp

20 coli/pachet

Bloc de desen Bristol
• Bloc cu hârtie pentru desen în creion/marker.
• Hârtie albă de calitate.
COD

FORMAT

GRAMAJ HÂRTIE

BL15
BL14

A3

210 g/mp

20 coli/pachet

AMBALARE

A4

210 g/mp

20 coli/pachet

Bloc desen Raphael
• Bloc cu hârtie pentru desen.
• Hârtie de calitate de 120 gr/mp.
COD

FORMAT

GRAMAJ HÂRTIE

BL16

A3

120 g/mp

20 coli/pachet

AMBALARE

BL13

A3

200 g/mp

20 coli/pachet

BL11

A4

200 g/mp

20 coli/pachet

BL5

A4

120 g/mp

20 coli/pachet

Bloc desen Raphael
• Bloc cu hârtie pentru desen.
• Hârtie de calitate de 120 gr/mp.
COD

FORMAT

CULOARE FILE

BL47

A4

culori asortate

NUMĂR FILE
20

BL43

A4

negru

20

Bloc de desen cu spirală dublă Esquisse
• Hârtie velină pentru desen în creion.
COD

FORMAT

GRAMAJ HÂRTIE

3100KU

A3

90 g/mp

100 coli/pachet

AMBALARE

4100KU

A4

90 g/mp

100 coli/pachet

5100KU

A5

90 g/mp

100 coli/pachet
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Caiet desen Aurora D’Art
• Caiet de desen si schite pentru orice artist, cu 24 file de 120g/mp speciale pentru
desen.
COD

FORMAT

8212O

A4

NR. FILE
24

8012

A5

24

Caiet muzică Raphael
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp.
• Coperți din carton color.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

M201L

A5

20

LINIATURĂ
portativ

Cub din hârtie Office
• Hârtie albă simplă de 80 gr/mp.
• Dimensiuni : 9 x 9 x 9 cm ( 900 de coli ).
• Cu suport din plastic transparent.
COD

DESCRIERE

090909B

cub hârtie albă + suport transparent

090909V

rezervă cub hârtie albă

090909BPA

cub hârtie color + suport transparent

090909VPA

rezervă cub hârtie color

Coperți pentru caiete și cărți
• Coperți din polipropilenă pentru caiete și cărți.
• Conține etichetă transparentă pentru nume.
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COD

FORMAT

GROSIME

CULORI

AMBALARE

3X12102PP

A4

120 microni

asortate

3 buc./set

5X11102PP

A5

120 microni

asortate

5 buc./set

3X12100PPT

A4

120 microni

transparent color

3 buc./set

5X11100PPT

A5

120 microni

transparent color

5 buc./set

3X12100PPN

A4

120 microni

transparent cristal

3 buc./set

1.14 Folii protecție documente
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O afacere de familie
tradițională din
Germania
Încă din anul 1906 producem și vindem
obiecte mici din metal și primele
produse de birotică, încă gestionate de
proprietarii originali aflați la a patra
generație.

Totul a început cu bucăți mici de metal
cum ar fi parțile metalice folosite la
pantofi, urmate de pioneze, agrafe,
cleme, coșuri pentru hârtii, și altele
similare. În ultimii zeci de ani ne-am
extins portofoliul original de produse
prin consolidarea gamei principale de
produse și prin dezvoltarea de game
noi. Spre exemplu, lămpile și obiectele
de nautică au aparut in anii ’70,
elasticele pentru bani la sfarșitul anilor
’80, iar mobilierul pentru birou în anii
’90. Astăzi brandul Alco este bine
cunoscut pentru produsele de papetărie,
echipamente de birou, lămpi de birou și
obiecte pentru nautică. Până în acest
moment oferim o gamă largă de peste
1.500 de produse.
Viziunea noastră de business combină
idealurile tradiționale cu ideile
inovatoare și preferințele diferite ale
clienților.
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Pioneze pentru panou plută
• Confecționate din metal nichelat inoxidabil cu mâner din plastic
• Culori asortate
COD

AMBALARE

AL-660-26

20 buc./cutie

AL-662-26

40 buc./cutie

AL-663-26

100 buc./cutie

Pioneze pentru panou plută
• Confecționate din metal nichelat inoxidabil, cu mâner din plastic colorat.
• Culori neon asortate.
• Ambalate în cutie rotundă cu capac colorat.
COD

AMBALARE

AL-6600-26

150 buc/cutie

Stegulețe colorate
• Ace pentru panou plută.
COD

CULOARE

AL-710

alb

20 buc./cutie

AMBALARE

AL-715

albastru

20 buc./cutie

AL-713

galben

20 buc./cutie

AL-711

negru

20 buc./cutie

AL-712

roșu

20 buc./cutie

AL-718

verde

20 buc./cutie

Magneți Neodyn Power
• Magneti foarte puternici Neodyn.
• Culoare: argintiu.
COD

DIAMETRU

FORTA SUSTINERE

AL-7008-27

16 mm

2 kg

AMBALARE
5 buc/cutie

AL-7028-27

25 mm

13 kg

5 buc/cutie

AL-7038-27

30 mm

21 kg

5 buc/cutie

Magneți pentru table
• Ambalare 10 buc./set.
CULORI

D38

D32

D24

D13

negru

AL-6848-11

AL-6838-11

AL-6828-11

AL-6818-11

roșu

AL-6848-12

AL-6838-12

AL-6828-12

AL-6818-12

verde

AL-6848-18

AL-6838-18

AL-6828-18

AL-6818-18

albastru

AL-6848-15

AL-6838-15

AL-6828-15

AL-6818-15

galben

AL-6848-13

AL-6838-13

AL-6828-13

AL-6818-13

alb

AL-6848-10

AL-6838-10

AL-6828-10

AL-6818-10
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Magneți extra strong cu mâner
• Magneți extra strong cu mâner pentru table magnetice din sticlă.
COD

DIMENSIUNI

CULORI

FORTA SUSȚINERE
FORȚA
SUSTINERE

AMBALARE

AL-7060A27

Φ 20 x 25 mm

argintiu

4 kg

2 buc/blister

AL-7065A26

Φ 29 x 38.5 mm

asortate

2 kg

2 buc/blister

Cutie Tidy cu accesorii de birou
• Cutie din plastic transparent cu 4 compartimente
» 1 compartiment cu 15 g elastice
» 1 compartiment cu 120 agrafe de birou
» 1 compartiment cu 50 pioneze culori asortate pentru panou plută
» 1 compartiment cu 125 pioneze culori asortate
COD
AL-2105

Ace cu gămălie colorată
• Ace cu gămălie colorată.
• Dimensiuni: 5 x 16 mm.
• Ambalare 80 buc./cutie.
COD

AMBALARE

AL-628A-26

80 buc./cutie

Agrafe metalice pentru birou
• Din metal zincat.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

AL-280*

40 x 50 mm

50 buc/cutie

AL-290*

45 x 60 mm

AL-262
*tip fluture

77 mm

50 buc/cutie
100 buc./cutie

Agrafe colorate Zebra
• Agrafe din metal acoperite în plastic.
• Design cu dungi, tip zebra.
• Culori asortate.
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COD

DIMENSIUNI

AL-2256-26

28 mm

100 buc/cutie

AMBALARE

AL-2242-26

50 mm

100 buc/cutie

Agrafe pentru birou
• Din metal nichelat inoxidabil, acoperit cu plastic colorat.
COD

DIMENSIUNI

AL-256-26

26 mm

100 buc./cutie

AMBALARE

AL-257-26

26 mm

100 buc./cutie

AL-243-26

32 mm

100 buc./cutie

AL-242-26

50 mm

100 buc./cutie

Agrafe pentru birou
• Agrafe din metal învelite în vinil colorat.
• Culori neon asortate.
• Ambalate în cutie rotundă cu capac colorat.
COD

DIMENSIUNI

AL-2430-26

26 mm

AMBALARE
200 buc/cutie

Agrafe din plastic pentru birou
• Din plastic în culori asortate.
• Formă triunghiulară
COD

DIMENSIUNI

AL-213-26

26 mm

AMBALARE
100 buc./cutie

Clipsuri pentru hârtie
• Clipsuri din metal în culori neon asortate.
• Pentru prindere permanenta, se pot îndepărta clemele din nichel.
• Ambalate în cutie rotundă cu capac colorat.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

AL-7810-26

19 mm

25 buc/cutie

Clești cu arc pentru prindere
• Clești din plastic cu arc pentru prindere felicitări, fotografii etc.
COD

DIMENSIUNE

AMBALARE

CULORI

AL-265

32 mm

10 buc/cutie

Asortate

AL-268

25 mm

20 buc/cutie

Asortate metalizate
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Buretieră
• Din material plastic cu burete în interior, pentru umezirea degetelor.
COD
AL-769-18

Elastice
• Din cauciuc, folosite pentru legarea bacnotelor sau diverselor obiecte.
COD

DIAMETRU

GROSIME CAUCIUC

AMBALARE

AL-794

85 mm

1,5 mm

250 g./cutie

AL-741

85 mm

1,5 mm

500 g./cutie

AL-746

85 mm

1,5 mm

1000 g./cutie

AL-754

100 mm

5 mm

500 g./cutie

AL-756

130 mm

10 mm

500 g./cutie

Elastice în forma X
• Elastice în formă de X pentru legare teancuri de hârtii, cărți, dosare, pachete etc.
COD

DIAMETRU

GROSIME CAUCIUC

AMBALARE

AL-2768/1

150 mm

11 mm

100 g/cutie

Elastice
• Din cauciuc colorat, folosite pentru legarea bacnotelor sau diverselor obiecte.
COD

DIAMETRU

GROSIME CAUCIUC

AL-7440

70 mm

6 mm

AL-736

85 mm

1,5 mm

AMBALARE
190 g./minge
50 g./cutie

Elastice pentru cabluri
• Elastice pentru legarea cablurilor și pungilor.
• Confecționate din cauciuc natural.
• Ușor de deschis, se pot utiliza de câteva ori.
• Rezistente la temperaturi scăzute.
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COD

DIAMETRU

GROSIME CAUCIUC

AL-2770

32 mm

4 x 1.2 mm

AMBALARE
50 g/cutie

AL-2772

50 mm

3 x 1.3 mm

50 g/cutie

Pix cu suport autodeziv și lănțișor metalic
• Pix din plastic fixat pe un suport rectangular, cu lănțișor metalic.
• Suportul autoadeziv se fixează pe birou.
COD

CULOARE CORP

AL-1511-28

argintiu

CULOARE SCRIERE
negru

AL-1511-11

negru

negru

Clipboard simplu din aluminiu
• Clipboard din aluminiu.
• Durabil și rezistent la apă.
• Ideal pentru mediile din zona de producție
COD

FORMAT

AL-5517

A4

CULOARE
argintiu

Clipboard simplu cu calculator
• Clipboard A4 din plastic color translucent.
• Cu gradație în cm și inch pe margini.
• Clemă cu calculator
COD

FORMAT

AL-5518-15

A4

CULOARE
albastru

AL-5518-11

A4

negru

Clipboard simplu plastifiat
• Confecționat din carton rigid plasifiat cu PVC.
• Mecanism metalic ce permite prinderea documentelor.
COD

FORMAT

COD

FORMAT

AL-5521-15

A3 landscape

CULOARE
albastru

AL-5520-11

A3 portrait

CULOARE

AL-5521-11

A3 landscape

negru

AL-5514-15

A5

albastru

AL-5520-15

A3 portrait

albastru

AL-5514-11

A5

negru

negru

73

AL-1276

AL-1275

Lupă cu led
• Lentilă din sticlă, cu ramă și mâner negru din plastic.
• Led cu lumina albă.
• Funcționează cu 2 baterii (nu sunt incluse).
COD

FACTOR DE MĂRIRE

AL-1275*

4x

DIAMETRU
75mm

AL-1276*
*funcționează cu două baterii, nu sunt incluse

4x

88mm

Lupă cilindrică
• Lupă cu formă cilindrica.
COD

FACTOR DE MĂRIRE

AL-1271

10x

DIAMETRU
30 mm

Lupă simplă
• Lentilă din sticlă, cu ramă și mâner negru din plastic.
COD

FACTOR DE MĂRIRE

AL-1272

5x

DIAMETRU
50 mm

AL-1273

5x

65 mm

AL-1274

3x

75 mm

Lupă cu lumină LED
• Lupă rotundă cu clemă de prindere.
• Prevăzută cu 2 lumini LED.
• Bateriile nu sunt incluse.
• Culoare: argintiu.
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COD

FACTOR DE MĂRIRE

AL-1277

2 si 4x

DIAMETRU
108 mm

Riglă din plastic transparent
• Pentru lucrări normale și desen tehnic.
• Fabricată din plastic cu inscripționare neagră.
COD

CULOARE

AL-1571

transparentă

DIMENSIUNE
20 cm

AL-1572

transparentă

30 cm

AL-1573

transparentă

40 cm

AL-1574

transparentă

50 cm

Riglă din aluminiu
• Pentru lucrări normale și desen tehnic.
• Fabricată din aluminiu cu inscripționare neagră.
COD

DIMENSIUNE

AL-1450

30 cm

AL-1450-1

50 cm

AL-1450-2

70 cm

AL-1450-3

100 cm

Riglă flexibilă din plastic
• Pentru lucrări normale și desen tehnic.
• Fabricată din plastic flexibil cu inscripționare neagră.
COD

CULOARE

AL-1585

albastru

DIMENSIUNE
30 cm

AL-1582

transparent

30 cm

Riglă din lemn
• Pentru lucrări normale și desen tehnic.
• Fabricată din lemn natural cu inscripționare neagră.
COD

DIMENSIUNE

AL-1560

20 cm

AL-1561

30 cm

Echer cu raportor
• Pentru desen tehnic.
• Triunghi din plastic transparent cu raportor.
COD

GRADAȚIE

AL-1578

0°- 180°

DIMENSIUNE
16 cm
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Compas metalic
• Compas cu șurub pentru precizie și articulații la ambele brațe.
• Mine de rezervă.
COD

DIAMETRU CERC

AL-1354*

380 mm (cu extensie max. 620)

LUNGIME
170mm

AL-1356-15

Compas geometrie, metalic, rezerve mine, ALCO

165 mm

* ace de rezervă și adaptor pentru creion

Compas metalic școlar
• Compas cu șurub pentru precizie.
COD

DIAMETRU CERC

AL-1350

340 mm

LUNGIME
125 mm

AL-1351*

500 mm

155 mm

AL-1352

380 mm

170 mm

Foarfecă
• Cu mâner ergonomic din plastic ABS.
• Lamă ascuțită din oțel inoxidabil.
COD

LUNGIME

AMBALARE

AL-1406

16 cm

12 buc/cutie

AL-1408

21,5 cm

6 buc/cutie

AL-1410

25,5 cm

6 buc/cutie

AL-1409*
*pentru stângaci

21.5 cm

6 buc/cutie

Foarfecă Allround
• Cu mâner ergonomic din plastic ABS.
• Lamă ascuțită din oțel inoxidabil.
COD

LUNGIME

AL-1427

20 mm

AMBALARE
12 buc/display

Foarfecă Titanium
• Cu mâner ergonomic din plastic ABS.
• Lamă ascuțită din titanium inoxidabil.
COD
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LUNGIME

AL-1550

16 cm

AL-1551

21,5 cm

AL-1552

25,5 cm

Planșetă de tăiere
• Planșetă pe care se taie material cu ajutorul cutter-ului.
• Protejează masa pe care tăiați, precum și lama cutter-ului
• Confecționată din material plastic rigid
COD

FORMAT

AL-1453

A2

AL-1452

A3

AL-1451

A4

Cuțit Art
• Cu mâner rotund din metal și capac de protecție a lamei.
• Se livrează cu 3 lame de rezervă.
COD

DESCRIERE

AL-1445

cuțit art

AL-1446

rezerve pentru cutit hobby, 5 buc./set

Panou metalic pentru chei
• Din metal foarte rezistent, lăcuit.
• Prevăzut cu încuietoare (3 chei) și sistem de agățare pe perete
COD

DIMENSIUNI

AL-894-33

300 x 390 x 60 mm

CAPACITATE CHEI
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AL-896-33

270 x 515 x 52 mm

140

AL-897-33

270 x 680 x 52 mm

200

Inele metalice pentru chei
• Inele pentru chei confecționate din metal argintiu.
COD

DIAMETRU

AMBALARE

AL-1915-1

15 mm

100 buc/set

AL-1920-1

20 mm

100 buc/set

AL-1925-1

25 mm

100 buc/set

Etichete pentru chei
• Din plastic flexibil cu inel metalic și etichetă (50 x 10 mm) pentru
identificare.
COD

CULOARE

AL-1850-26

asortate

200 buc./cutie

AMBALARE

AL-1855-26

asortate

25 buc/set
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Casetă metalică pentru bani
• Cutie metalică cu design special, prevăzută cu încuietoare cu 2 chei.
• Conține tăviță din plastic cu 8 separatoare pentru diferite tipuri de monezi.
COD

CULOARE

AL-8410-12

roșie

DIMENSIUNI (LXLXH)
205 x 160 x 85 mm

AL-8420-11

neagră

255 x 200 x 90 mm

AL-8430-15

albastră

330 x 235 x 90 mm

Cutie poștală metalică
• Confecționată din metal, cu fereastră transparentă și suport pentru ethichetă nume.
• Cu încuietoare cilindrică și 2 chei.
• Include accesorii pentru montaj pe perete.
COD

DIMENSIUNI (LXLXD)

AL-8602

32x21.5x8.5 cm

CULOARE
argintiu

Cutie poștală metalică
• Confecționată din metal, modernă și spațioasă.
• Cu încuietoare cilindrică și 2 chei.
• Include accesorii pentru montaj pe perete.
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COD

DIMENSIUNI (LXLXD)

AL-8601

31x36x15 cm

CULOARE
argintie

Lampă de birou cu braț flexibil
• Lampă fluorescentă cu un singur braț.
• Dimensiune: 42 cm.
COD

TENSIUNE DE ALIMENTARE

PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT

AL-954-11

230 V

20 W

CULOARE
negru

AL-954-28

230 V

20 W

argintiu

Lampă de birou cu braț articulat
• Lampă fluorescentă cu braț articulat.
• Dimensiune: 42 cm.
COD

TENSIUNE DE ALIMENTARE

PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT

AL-9026

12 V

50 W

CULOARE
argintiu/antracit

Lampă de birou cu braț flexibil
• Lampă fluorescentă cu un singur braț.
• Consum redus de energie.
• Dimensiune: 43 cm.
COD

TENSIUNE DE ALIMENTARE

PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT

AL-986-11

230V

20 W

CULOARE
negru
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Lampă de birou cu halogen
• Lampă cu braț flexibil din aluminiu.
• Bec inclus: G23.
• Dimensiune: 44 cm.
COD

TENSIUNE DE ALIMENTARE

PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT

AL-958-28

230V

11 W

CULOARE
argintiu

AL-958-11

230V

11 W

negru

Lampă de birou cu led
• Lampă din aluminium cu braț cu înclinare ajustabilă, cu braț articulat
• Distanță iluminare: 35 cm la o iluminare de 2000 lux
• Curent iluminat în lumen: 350lm
• Ore de funcționare: 30000h
COD

TENSIUNE DE ALIMENTARE

PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT

AL-9160-11

230V

4.8 W

CULOARE
negru

Lampă de birou cu led
• Lampă din aluminium cu braț cu înclinare ajustabilă.
• Distanță iluminare: 35 cm la o iluminare de 2000 lux
• Curent iluminat în lumen: 350lm
• Ore de funcționare: 30000h
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COD

TENSIUNE DE ALIMENTARE

PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT

AL-9159-11

230V

4.8 W

CULOARE
argintiu

Ceas rotund de perete
• Ceas rotund de perete din plastic, cu cifre arabe.
• Prevăzut cu termometru și hidrometru.
• Funcționează cu baterie tip AA (nu este inclusă).
COD

DIAMETRU

AL-188-10

35 cm

CULOARE CADRAN
alb

AL-188-11

35 cm

negru

Cuier metalic de perete
• Cuier metalic de perete vopsit argintiu.
• Design rezistent.
• Accesoriile pentru montare sunt incluse.
COD

DIMENSIUNI (IXD)

AL-2841

31.5x13x7 cm

NR AGĂȚĂTORI
4

Cuier metalic de perete
• Confecționat din metal vopsit argintiu.
• Se montează pe perete cu ajutorul a 2 șuruburi.
COD

DIMENSIUNI (IXD)

AL-2840

35x13.5x5 cm

NR. AGĂȚĂTORI
5

Cuier metalic pliabil de perete
• Confecționat din metal cromat.
• Se montează pe perete și se poate plia pentru a crea spațiu suplimentar când
nu este folosit.
COD

DIMENSIUNI (IXD)

AL-2870

37.5x4x43 cm

CULOARE
argintiu
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Cuier metalic Design
• Cuier metalic vopsit cu bază pătrată din oțel pentru stabilitate.
• Suport detașabil de scurgere a apei din umbrelă.
• Echipat cu 8 agățători pentru haine și 2 pentru genți/umbrele.
COD

DIMENSIUNI (IXD)

AL-2877-11

178x35x36cm

CULOARE
negru

AL-2877-10

178x35x36 cm

alb

Cuier metalic
• Cuier metalic vopsit argintiu cu bază rotundă din marmură pentru stabilitate.
• Suport detașabil de scurgere a apei din umbrelă.
• Echipat cu 6 agățători metalice cu accesorii de lemn.
COD

DIMENSIUNI (IXD)

AL-2825

185x45 cm

CULOARE
argintiu

Cuier metalic
• Cuier metalic vopsit argintiu.
• Echipat cu 6 agățători metalice cu accesorii din lemn.
COD
AL-2806
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DIMENSIUNI (H X Φ)
174 x 50 cm

Cuier metalic
• Cuier metalic vopsit gri metalizat.
• Este format din 4 brațe și 8 agățători suplimentare metalice.
COD
AL-2800

DIMENSIUNI (H X Φ)
180 x 52 cm

Cuier metalic argintiu
• Cuier metalic vopsit argintiu.
• Echipat cu 8 agățători rotative.
• Suport detașabil de scurgere a apei din umbrelă.
COD
AL-2802

DIMENSIUNI (H X Φ)
172 x 40 cm

Cuier metalic cu accesorii negre
• Cuier metalic argintiu cu accesorii negre.
• Echipat cu 8 agățători ajustabile de culoare neagră.
• Suport detașabil de scurgere a apei din umbrelă.
COD
AL-2801

DIMENSIUNI (H X Φ)
180 x 38 cm

Cuier metalic cu accesorii din lemn
• Cuier metalic vopsit argintiu.
• Echipat cu 4 agățători pentru pălării, 4 agățători pentru haine și 3 agațători pentru
accesorii.
• Suport de susținere din marmură
COD
AL-2804

DIMENSIUNI (H X Φ)
185 x 40 cm
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Coș metalic cu scrumieră
• Coș metalic rotund cu scrumieră.
• Confecționat din oțel.
• Tăviță cu sită din zinc incluse.
COD

DIMENSIUNI (ØXH)

CAPACITATE

AL-2940-11

25 x 61 cm

30 l

CULOARE
negru

Coș metalic cu capac
• Coș metalic confecționat din oțel galvanizat placat cu zinc.
• Capac cu deschidere ușoară prin simpla apăsare.
• Coșul are o formă rotundă și capac bombat.
COD

CAPACITATE

DIMENSIUNI (H X Φ)

AL-2905-36 x

52 l

84 x 37 cm

CULOARE
argintiu

Coș metalic cu pedală
• Din metal cu insert din plastic.
• Cu pedală pentru deschiderea capacului.
• Formă rotundă.
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COD

DIMENSIUNI (IXD)

CAPACITATE

AL-2961-10

39.5 x 25.5 cm

12 l

CULOARE
alb

AL-2961-11

39.5 x 25.5 cm

12 l

negru

Suport metalic pentru nume
• Suport din acrilic cu ramă din aluminiu.
• Se poate monta pe ușă sau perete.
• Include accesorii pentru montaj.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

AL-8621

18 x 11 cm

AL-8622

24 x 15 cm

AL-8623

33 x 21 cm

Placuță cu pictogramă
• Pictograme ce pot fi utilizate in birouri, fabrici, hoteluri sau cladiri publice.
• Simboluri variate explicite stabilite international.
• Confecționate din otel inoxidabil, finisare mata, imprimate cu negru.
• Banda autoadeziva de pe spate permite fixarea pe diferite suprafete
• Formă pătrată cu colțuri rotunde.
COD

MODEL

DIMENSIUNI

AMBALARE

AL-450-5

Toaleta (WC)

90x90x1 mm

5 buc/pachet

AL-450-2

Toaleta barbati

90x90x1 mm

5 buc/pachet

AL-450-1

Toaleta femei

90x90x1 mm

5 buc/pachet

AL-450-3

Toaleta femei/barbati

90x90x1 mm

5 buc/pachet

Suport ajustabil pentru picioare Swing
• Suport cu design ergonomic.
• Confecționat din plastic cu suprafața antialunecare.
• Ajustabil de la 0° la 20°.
COD
AL-888

DIMENSIUNI (LXL)
45 x 35 x 10 cm

Suport ajustabil pentru picioare Foot Friend
• Confecționat din plastic abs cu suprafața antialunecare, și cu ramă din metal.
COD
AL-887

DIMENSIUNI (LXL)
45 x 29 cm

Suport ajustabil pentru picioare Tritty
• Suport cu ramă din oțel durabil, cu finisaj din nichel lucios.
• Prevăzut cu cauciuc antialunecare.
• Se poate ajusta la 4 înălțimi.
COD
AL-884

85

Taburet cu rotile
• Cu 3 roți retractabile care se blochează sub greutate.
• Cu 2 trepte cu material antialunecare.
COD

DIMENSIUNI

AL-895-11

43 x 29 x 45 cm

CULOARE

AL-885-11

43 x 29 x 45 cm

plastic negru

AL-885-33

43 x 29 x 45 cm

plastic gri deschis

metal negru

Taburet metalic cu rotile
• Taburet confecționat din metal, cu 3 rotile care se retrag.
• Prevăzut cu suprafață cauciucată anti-alunecare pe ambele trepte.
COD

DIMENSIUNI

AL-895-33

43 x 29 x 45 cm

CULOARE
gri deschis

Opritor pentru ușă
• Confecționat din metal cromat, anti-alunecare, cu inele de cauciuc pentru a proteja
ușa.
COD

DIMENSIUNI (IXD)

AL-2852

7x6.5 cm

GREUTATE
1.300gr

AL-2850

4x10 cm

1.300gr

Opritor pentru ușă
• Opritor pentru ușă în formă de V.
• Confecționat din cauciuc.
• Prevăzut cu mâner din oțel inoxidabil.
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COD

DIMENSIUNI

AL-2854

5 x 3.5 x 13 cm

GREUTATE
160 g

1.14 Folii protecție documente
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Carioca Baby Teddy
• Carioci cu design ce oferă siguranță și care pot fi personaje în jocurile, poveștile și
visele copiilor mici, preșcolarilor și părinților.
• Forma ergonomică a fost concepută pentru a se potrivi cu mâinile mici ale copiilor.
• Cerneala este superlavabilă și poate fi îndepărtată numai cu apă.
• Se folosesc numai coloranți alimentari.
• Testată dermatologic, nu prezintă absolut niciun risc.
COD

AMBALARE

CA-42815

6 culori/cutie

CA-42816

12 culori/cutie

Carioca Baby
• Cariocă de calitate superioară, cu design special pentru copii mici.
• Forma și dimensiunea permit folosirea corectă și manevrarea cu ușurință.
• Vârful este rotund pentru siguranță maximă și gros pentru acoperirea rapidă
și fără efort a suprafețelor întinse.
• Cerneala este superlavabilă și se folosesc numai coloranți alimentari.
• Testată dermatologic, nu prezintă absolut niciun risc.
COD

AMBALARE

CA-42813

6 culori/cutie

CA-42814

12 culori/cutie

Carioca Fabric
• Cariocă cu cerneală specială pentru țesături.
• Culorile nu se șterg după scriere. Pentru a face culorile strălucitoare și permanente,
călcați cu fierul pe dosul textilei pentru a fixa culoarea.
COD

AMBALARE

CA-40957

12 culori/cutie

CA-40956

6 culori/cutie

Fine liner pentru textile Fabric
• Liner cu vârf fin de 2.6 mm, cu cerneală specială pentru textile.
• Odată aplicate, culorile nu pot fi șterse.
• Pentru a face culorile permanente și strălucitoare, se călca cu fierul de călcat spatele
desenului final.
• Se pot spăla la mașină la temperatură maximă de 60°.
COD
CA-42909

AMBALARE
10 culori/cutie

Carioca Magic Markers
• Cutia din carton conține 9 carioci colorate „Cambiacolor”, 9 carioci „Erasable” cu
cerneală care se poate șterge si 2 carioci „Magink”
• Cerneala este non-toxică și lavabilă.
COD
CA-41369

AMBALARE
20 culori/cutie
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Carioca Perfume Xplosion
• Carioca Xplosion conține o cerneală parfumată și lavabilă.
• Aromele folosite au fost atent selectate pentru a crea esențe naturale fără nici o urmă de
substanțe alergene.
• Vârf mediu conic, pentru trasarea de linii cu dimensiuni diferite.
COD
CA-42672

AMBALARE
12 culori/cutie

Carioca Acquarell
• Carioca cu vârf de pensulă și cerneală lavabilă.
• Prin utilizarea apei și o pensulă, culorile pot fi înmuiate ca acuarelele.
• Cel mai bine se utilizeaza pe hârtie de desen.
COD
CA-42747

AMBALARE
12 culori/cutie

Carioca Lavabilă Doodles
• Cariocă cu vârf subțire de 2.2 mm, cerneală lavabilă și non-toxică.
COD
CA-40120

AMBALARE
12 culori/cutie

Carioca Super Lavabilă Bravo
• Cariocă cu formă rotundă și vârf gros de 6mm.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă.
COD

AMBALARE

CA-42767

6 culori/cutie

CA-42755

12 culori/cutie

Carioca Erasable
• Carioca cu cerneală care poate fi ștearsă.
• Folosiți „Magink” creionul inclus în pachet pentru a corecta orice erori sau să colorați în alb peste alte culori.
COD
CA-41238
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AMBALARE
9 culori+1 magink/cutie

Carioca ColorChange
• Carioca cu o cerneală specială care își schimbă culoarea.
• Vârf gros de 6 mm.
• Folosiți carioca Magink inclusă în pachet pentru a obține 2 culori. Astfel, din 10 culori
puteți obține 18 culori.
COD

AMBALARE

CA-42737

10 culori/cutie

Carioca Birello
• Carioca cu 2 capete, vârf dublu fin și mediu, cu cerneală non-toxică, lavabile.
• Aceasta poate fi îndepărtată doar cu apă, fără săpun.
COD

AMBALARE

CA-42753

12 culori/set

CA-42758

24 culori/set

Carioca super lavabilă Super Brush
• Carioci cu vârf flexibil, tip pensulă.
• Cerneală este lavabilă.
• Perfecte pentru scris caligrafic.
• Vârf 1-6 mm
COD
CA-42937

AMBALARE
10 culori/cutie

Carioca Super lavabilă Neon
• Carioca în culori fluorescente pentru colorare și marcare.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă.
• Vârf conic pentru 2 dimensiuni de scriere (4.7mm și 1mm).
COD
CA-42785

AMBALARE
8 culori/cutie

Carioca Bi-Color
• Carioca în două culori, cu cerneală non-toxica, lavabilă.
• Aceasta poate fi îndepărtata doar cu apă, fără săpun.
• Vârf mediu conic, pentru trasarea de linii cu dimensiuni diferite.
COD

AMBALARE

CA-42269

12=24 culori/blister

CA-42265

6=12 culori/blister
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Carioca Super lavabilă Jumbo
• Cariocă cu formă octogonală pentru scriere ușoară.
• Vârf gros de 6 mm.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă. Aceasta poate fi îndepărtată doar cu apă, fără
săpun.
COD

AMBALARE

CA-40568

6 culori/cutie

CA-40569

12 culori/cutie

Carioca Super lavabilă Joy
• Cariocile „CARIOCA®” au vârf fin de 2.6 mm, pentru trasarea unor linii perfecte.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă. Aceasta poate fi îndepărtata doar cu apă, fără
săpun.
COD

AMBALARE

CA-40549

6 culori/cutie

CA-40528

10 culori/cutie

CA-40614

12 culori/cutie

Set markere cu ștampilă Stamperello
• Marker cu două capetete, un capăt marker color și un capăt ștampilă cu diverse modele.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă.
COD

AMBALARE

CA-42279

6 markere, 6 ștampile/cutie

CA-42240

12 markere, 12 ștampile/cutie

Tempera lavabilă Baby Finger Paint 2+
• Tempera pentru cei mai mici membri ai familiei care nu pot
utiliza încă pensula.
• Se spală de pe piele și de pe majoritatea materialelor.
• Nu este toxică și nu are miros.
• Creativitate și disctracție la maxim pentru cele mai mici degete!
• 6 culori: negru, roșu, galben, verde, albastru, alb.
COD
CA-KO032
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AMBALARE
6 culori/cutie

Set tempera lavabilă
• Culori strălucitoare și opace ambalate în tub.
• Dacă sunt amestecate oferă o cromatică diferită.
COD

AMBALARE

CA-KO011/A

7 tuburi de 7,5 ml /set + pensulă

CA-KO012/A

12 tuburi de 7,5 ml /set + pensulă

CA-KO116

12 tuburi de 12 ml/set

Set tempera lavabilă
• Cutie blister cu mâner, ce conține 5 borcanele de 25 ml cu tempera.
COD
CA-KO033

AMBALARE
5 culori x 25 ml/blister

Acuarele lavabile
• Acuarele în culori străluctioare.
• Culorile sunt ușor de amestecat pentru a obține un număr infinit de nuanțe.
COD

AMBALARE

CA-42401

24 culori/cutie + 1 pensula

CA-42400

12 culori/cutie + 1 pensula

Creioane tempera Temperello Fabric
• Tempera solidă pentru textile.
• Culori strălucitoare cu acoperire mare.
• Odată ce desenul s-a uscat, pune o foaie de hârtie pe fiecare parte a modelului și
calcă cu fierul de calcat pentru 3-4 minute până când acesta s-a fixat.
• Se poate spăla la mașină la temperaturi de până la 60°.
• Nu conțin solvenți.
COD
CA-42324

AMBALARE
10 culori/cutie

Tempera solidă Temperello
• Pentru a desena și colora într-un mod haios, ușor și curat.
• Vopseaua solidă poate fi folosită pe hârtie, carton, lemn, fără pensulă și apă.
• Culori strălucitoare
• Finisare și uscarea rapidă, acoperire foarte bună și nu încrețește hârtia
• Nu conține solvent.
COD
CA-42739

AMBALARE
6 culori/cutie

CA-42738

12 culori/cutie

CA-42675

6 culori neon/cutie

CA-42674

6 culori metalice/cutie
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Creioane cerate Oil Pastel
• Creioane rotunde cerate foarte moi.
• Culorile au acoperire mare și sunt ușor de amestecat.
• Se utilizează pe hârtie, carton, pânză și lemn.
• Culorile sunt rezistente la lumină.
• Diametru creion: 10 mm.
COD

AMBALARE

CA-43277

12 culori/cutie

CA-43278

24 culori/cutie

Creioane cerate Wax Maxi
• Creioane cerate rotunde, în culori strălucitoare, ușor de ascuțit.
• Vârf de 12 mm.
COD

AMBALARE

CA-42369

12 culori/cutie

CA-42390

24 culori/cutie

Creioane cerate rotunde
• Creioane cerate rotunde, în culori strălucitoare, ușor de ascuțit.
• Vârf de 8 mm.
COD

AMBALARE

CA-42365

12 culori/cutie

CA-42366

24 culori/cutie

Creioane cerate Wild Crayons 2+
• Creioane foarte moi care ajută la stimularea abilităților
motorii ale copiilor cu vârsta mai mare de 2 ani.
• Corpul creioanelor este mare, rotund pentru a fi ușor de apucat.
• Scriere foarte lină și culori strălucitoare.
• Solubile în apă dacă le amesteci și folosești o pensulă.
• Culorile sunt lavabile.
COD

CA-42892

AMBALARE
8 culori/cutie

Creioane colorate Plastello
• Creioane colorate rotunde din plastic, care rezistă de trei ori mai mult decât creioanele tradiționale cerate.
COD
CA-42711
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AMBALARE
12 culori/cutie

Creioane triunghiulare Maxi
• Creioane din plastic mai rezistente, mai confortabile, care nu murdăresc mâinile
copiilor.
• Forma triunghiulară pentru desenare confortabilă.
• Durează de trei ori mai mult decât creioanele cerate tradiționale.
COD
CA-42671

AMBALARE
12 culori/cutie

Creioane colorate fluorescente Neon
• Creioane noi colorate cu scriere netedă și culori fluorescente.
• Potrivit pentru a se accentua pe orice tip de hârtie.
• Corp triunghiular maxi.
COD
CA-42809

AMBALARE
6 culori/cutie

Creioane Bi-Color
• Creioane cu corp hexagonal cu diametrul de 5 mm, din lemn lăcuit colorat.
• Mina este rezistentă, nu se rupe și este ușor de ascuțit.
• 6 creioane în 12 culori opace și strălucitoare.
• Ascuțitoare inclusă în pachet.
COD
CA-42264

AMBALARE
6 creioane/cutie

Creioane colorate 3 în 1 Baby
• Creioane de dimensiune mare cu mină moale de 10 mm.
• 3 în 1: creion, creion cerat și watercolor într-un singur creion.
• Corpul creionului de dimensiuni mari permite folosirea cu ușurință.
COD

AMBALARE

CA-42817

6 culori/cutie

CA-42818

10 culori/cutie

Creioane colorate Baby 2+
• Creioane foarte mari din rășină sintetică cu corp triunghiular, ușor de manevrat.
• Rezistente la șoc. Recomandate pentru copiii cu vârsta de peste 2 ani.
• În caz de rupere, nu se desfac.
• Ușor de ascuțit. Vârf de 4 mm
COD
CA-42819

AMBALARE
10 culori/cutie
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Creioane colorate Tita
• Creioane hexagonale confecționate din material sintetic cu impact minim asupra
mediului înconjurător.
• Mina este moale și netedă pentru colorare intensă.
• Rezistentă, nu se sparge și este ușor de ascuțit.
COD

DIMENSIUNE MINĂ

CA-42793

3 mm

12 culori/cutie

AMBALARE

CA-42794

3 mm

24 culori/cutie

CA-42792

3 mm

6 culori/cutie

Creioane colorate Tita Erasable
• Creioane colorate din rășină, care se pot șterge, cu un impact mic asupra mediului
înconjurător.
• Culori strălucitoare, mină moale foarte rezistentă.
• Nu lasă așchii în cazul ruperii, ușor de ascuțit, corp hexagonal.
• Creioanele au radieră pentru a șterge și a colora din nou.
• Vârf de 3 mm
COD

AMBALARE

CA-42938

24 culori/cutie

CA-42897

12 culori/cutie

Creioane colorate Hexagonal
• Creioane colorate standard din lemn lăcuit cu corpul hexagonal.
• Mina este rezistentă, nu se rupe și este ușor de ascuțit.
• Culori opace și strălucitoare.
COD

AMBALARE

CA-41256

6 culori/cutie

CA-40380

12 culori/cutie

CA-40381

24 culori/cutie

Creioane colorate Acquarell
• Creioane Acuarelă, în culori strălucitoare intense.
• Mina creionului are efect acuarelă dacă este amestecată cu apă cu ajutorul unei
pensule.
COD

AMBALARE

CA-42859

12 culori/cutie metalică

CA-42857

12 culori/cutie

CA-42858

24 culori/cutie

Creioane colorate Hexagonal Maxi
• Creioane colorate hexagonale din lemn lăcuit, cu mină de 5 mm rezistentă la rupere
și ușor de ascuțit.
COD
CA-41406
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AMBALARE
12 culori/cutie

Stilou Stilo
• Stilou cu corp din plastic color transparent și peniță din metal rezistent.
COD

CULOARE CORP

CA-42304

asortate

24 buc/display

AMBALARE

CA-42303

asortate

1 stilou + 2 cartușe/blister

Roller Primary
• Roller reîncărcabil cu cartuș.
• Vârf din oțel inoxidabil pentru o scriere perfectă.
COD

CULOARE CORP

CA-41557

asortate

20 buc/display

AMBALARE

CA-43248

asortate

1 roller +4 cartușe/blister

Pix cu 10 culori
• Pixul cu 10 culori este unul dintre cele mai renumite produse din gama Carioca.
• O invenție care a colorat visele și ideile a mai mult de 3 generații de scriitori tineri.
COD

CULOARE CORP

CA-42761

transparent fluorescent

12 buc/display

AMBALARE

CA-42762

colorat mat

12 buc/display

CA-41500

transparent color

1 buc/blister

CA-41501

gri+color

1 buc/blister

Pix color Fiorella
• Pixurile Fiorella au corp transparent color și scriu în culori fluorescente.
• Vârf de 1 mm.
COD

AMBALARE

CA-42774

6 culori fluorescente/blister

CA-42775

10 culori fluorescente/blister
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Creion Black
• Gama de creioane din grafit CARIOCA® BLACK ajută la exprimarea creativității pentru
toate nivelurile design-ului.
• Ușor de șters și de ascutit.
• Corp triunghiular plăcut la atingere.
• Mină rezistentă la cădere, util pentru școală sau birou.
COD

DURITATE MINĂ

CA-42931

2B

12 buc/blister

AMBALARE

CA-42928

2H

12 buc/blister

CA-42930

B

12 buc/blister

CA-42929

H

12 buc/blister

CA-42798

HB

12 buc/blister

CA-42797

HB

12 creioane cu radieră/blister

Radieră
• Gamă de radiere Carioca este disponibilă în 2 modele: albă dreptunghiulară sau
rotunjită.
COD

MODEL

CA-40141

Dreptunghiulară

CA-40142

Rotunjită

Radiere
• Noua gamă de radiere Carioca este disponibilă în 2 sortimente: clasică albă, colorată.
COD

MODEL

AMBALARE

CA-42784

Triunghiular mare

3 buc/blister

CA-42783

Triunghiular mic

5 buc/blister

CA-42782

Rotund

3 buc/blister

CA-42862

Pătrat

4 buc/blister

Set plastilină Plasty
• Plasty este plastilina clasică pentru modelat, ușor de folosit, care nu se usucă, nu
se încrețește și poate fi folosită de mai multe ori.
• Seturile sunt ușor de transportat și stocat.
COD

CONȚINUT

CA-43245

17 piese (8 forme, 1 vergea, 1 mini die, 2 tipare, 1 spatulă,
1 foarfecă, 3 modele pastă de modelat (3x50gr))

CA-43263

22 piese (10 forme, 1 vergea, 1 die, 2 tipare, 1 spatulă,
1 foarfecă, 6 modele pastă de modelat (6x50gr))

CA-40193

50 piese (26 forme litere, 15 forme cifre, 1 spatulă, 1 vergea,
1 die, 2 tipare, 1 foarfecă, 3 modele pastă de modelat (3x150gr)

Plastilină Plasty
• Plastilină ușor de modelat, care nu se usucă și poate fi folosită de mai multe ori.
• Nu conține gluten.
COD
CA-42691
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AMBALARE
12 culori x 12,5 gr/cutie

Lac protector Deco Glossy
• Lac protector, lucios și transparent, se usucă repede și este inodor și non-toxic.
• Face culorile mai vii și le protejează.
• Ambalat în blister cu pensulă gratis.
COD

AMBALARE

CA-41083

1 x 50 ml / blister + 1 pensulă

CA-41147

Set x 4 scule pentru modelat

Lipici cu sclipici
• Tuburi de lipici colorate pentru a decora cu efect de sclipici.
• Se folosesc ca un pix normal pe toate suprafețele și se usucă în 30 de minute.
• Gramaj: 10.5 ml
COD

MODEL

AMBALARE

CA-42110

Classic

6 culori/blister

CA-42111

Fluo

6 culori/blister

CA-42112

Multicolours

6 culori/blister

Aracet
• Aracet lavabil, uscare rapidă, sigură, non-toxic.
• Devine transparent când se usucă.
• Nu conține solvenți și este sigur pentru copii.
AMBALARE

COD
CA-42769

250 ml

Penar XXL echipat Neon
• Penar cu baretă care se poate regla, pentru umăr.
• Culoare alb cu bleu.
COD

DESCRIERE

CA-42849

2 fermoare

CONȚINUT

24 carioci cu vârf fin, 24 carioci cu vârf maxi, 24 creioane colorate,
1 carte colorat
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Penar echipat Fluo
• Penar clasic, disponibil in 4 culori fluorescente, cu 2 sau 3 fermoare.
• Penarul are un design original cu sistem de inchidere cu elastic.
COD

DESCRIERE

CA-42801

2 fermoare

CA-42802

3 fermoare

CONTINUT

18 carioci, 1 riglă, 1 radieră albă, 1 ascuțitoare,
1 creion HB, 2 carioci Neon, 3 pixuri Corvina,
1 pix Re-Do, 12 creioane colorate.
18 carioci, 18 creioane colorate, 1 riglă, 1 radieră albă,
1 ascuțitoare, 1 creion HB, 2 carioci Neon,
3 pixuri Corvina, 1 pix Re-Do

Penar echipat rotund Wild Cubs
• Penare clasice, disponibile în 6 modele cu animale sălbatice, cu 2 sau 3 fermoare.
COD

DESCRIERE

CA-42352

1 fermoar

CA-42353

2 fermoare

CA-42354

3 fermoare

CONȚINUT

6 carioci, 1 pix Corvina, 1 riglă, 1 creion, 6 creioane colorate, 1
radieră și 1 ascuțitoare
18 carioci, 1 riglă, 1 radieră, 1 ascuțitoare, 1 creion, 2 pixuri Corvina,
1 pix RE-do, 12 creioane colorate
18 carioci, 18 creioane colorate, 1 riglă, 1 radieră,
1 ascuțitoare, 1 creion, 2 pixuri Corvina, 1 pix RE-do

Penar complet echipat Color
• Penare de colorat pentru școală.
• Disponibil pe 3 modele cu 1, 2 sau 3 fermoare colorate.
• Conțin 2 finelinere pentru textile pentru personalizare.
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COD

DESCRIERE

CA-42912

3 fermoare

CA-42911

2 fermoare

CA-42910

1 fermoar

CONȚINUT

18 carioci, 18 creioane colorate, 1 riglă, 1 radieră albă, 1 ascuțitoare,
1 creion grafit HB, 2 finelinere pentru textile și 1 pix Corvina
18 carioci, 1 rigla, 1 radieră albă, 1 ascuțitoare, 1 creion grafit HB,
1 pix Corvina, 2 finelinere pentru textile și 12 creioane colorate
6 carioci, 1 fineliner pentru textile, 1 pix Corvina, 1 riglă,
6 creioane colorate, 1 radieră albă și 1 ascuțitoare

Penar echipat Comics
• Penar rotund cu 1 fermoar, disponibil în 6 culori fluorescente, cu un compartiment
spațios și 2 compartimente pentru instrumente de scris.
COD

DESCRIERE

CONȚINUT

CA-42803

2 fermoare

18 carioci, 1 riglă, 1 radieră albă, 1 ascuțitoare,
2 creioane HB, 3 pixuri Corvina și 12 creioane colorate

CA-42807

3 fermoare

18 carioci, 18 creioane colorate, 1 riglă, 1 radieră albă,
1 ascuțitoare, 1 creion HB și 3 pixuri Corvina

CA-42806

1 fermoar

6 carioci, 1 pix Corvina, 1 riglă, 1 creion grafit HB,
6 creioane colorate, 1 radieră albă și 1 ascuțitoare.

Penar rotund Fluo
• Penar rotund cu 1 fermoar, disponibil în 4 culori fluorescente, cu un compartiment
spațios și 2 compartimente pentru instrumente de scris.
COD

DESCRIERE

CONȚINUT

CA-42804

Echipat

6 carioci fluorescente, 3 pixuri color Fiorella,
2 creioane HB, 1 pix Re-Do

CA-23172

Simplu

neechipat

Penar echipat Double Nib Birello
• Penar practic și la îndemână, conține 24 de carioci cu 2 vârfuri (subțire și mediu).
• Disponibil în diferite culori: roșu, albastru, galben și verde.
• Închidere cu arici.
COD

CONTINUT

CA-42850

24 carioci

101

Rucsac Baby 2+
• Rucsac mic de calitate superioară potrivit pentru gradiniță.
• Foarte ușor, rezistent la apă, ușor de curățat și de uscat.
• Bretele căptușite ajustabile.
• 2 compartimente.
• Fermoar de calitate.
• Conține 6 carioci 2+, 10 creioane colorate baby și 4 planșe de colorat.
COD

DIMENSIUNI

20 x 40 x 26 cm

CA-42893

Cutie cu instrumente de colorat Play with Colors
• Set de instrumente de colorat într-o cutie de plastic.
COD
CA-43262

CONȚINUT
18 creioane colorate, 6 carioci Jumbo, 24 carioci Joy,
24 creioane cerate, 12 creioane watercolor, 6 lipiciuri cu sclipici

Set articole creative Create & Color 3D
• Set modele amuzante Pop-Up pentru colorat și asamblat.
• Pot fi folosite ca și penare creative sau tovarăși de joacă datorită formei 3D.
• Fiecare cutie conține carioci superlavabile cu vârf care se fixează și capac cu aerisire.
COD

MODEL

CONȚINUT

CA-42902

Elephant
Giraffe
Kangaroo
Jet Junior
Mr. Boat
Ms. Wild

18 carioci
18 carioci
18 carioci
10 carioci
10 carioci
10 carioci

CA-42901
CA-42903
CA-42904
CA-42905
CA-42906

Set articole creative Create & Color Bijoux
• Modele originale și amuzante pentru colorarea și crearea propriilor bijuterii.
• Cardurile cu modele pot fi folosite cu culorile corespondente incluse în cutie.
• Conține 6 carioci lavabile Mini și 2 bucăți de lipici cu sclipici pentru a personaliza
fiecare piesă și a o face unica.
• Arată-ți stilul!
COD
CA-42900
CA-42898
CA-42899
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MODEL

Collier
Emotics
Fashion

Vopsea pentru textile
• Tuburi de culoare pentru țesături cu efect în relief.
• Este aplicată culoarea direct din tub pe materialul textil.
• Se usucă complet în aproximativ 5 ore.
• După uscare, călcați cu fierul pe dosul textilei pentru a fixa culoarea.
COD

AMBALARE

CA-42131

6 culori neon/blister

CA-42139

6 culori pearly/blister

CA-42133

6 culori sleek/blister

Pix transparent Corvina 51 Classic
• Pix fără mecanism.
• Capac cu clip și extremități în culoarea scrierii.
COD

VARF

CULOARE

AMBALARE

CA-40163/01

1.0 mm

Negru

50 buc/cutie

CA-40163/02

1.0 mm

Albastru

50 buc/cutie

CA-40163/03

1.0 mm

Rosu

50 buc/cutie

CA-40163/04

1.0 mm

Verde

50 buc/cutie

Pix unică folosință transparent Corvina WHT
• Pix de unică folosință cu corp transparent.
• Capac și extremități în culoarea scrierii.
• Vârf din oțel inoxidabil anti-șoc cu carbură de tungsten.
• Pixul asigură o scriere fluentă, lina și uniformă.
COD

VARF

CULOARE

AMBALARE

CA-41644/02

1.0 mm

albastru

50 buc/cutie

Pix transparent Corvina Tecknoball
• Pix fără mecanism cu corp transparent.
• Capac cu clip și extremități în culoarea scrierii.
• Pixul asigură o scriere lină.
COD

VARF

CULOARE

AMBALARE

CA-42259/02

1.0 mm

albastru

50 buc/cutie
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CA-50019
CA-22200

CA-51213/E

CA-51207

Display
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COD

DENUMIRE

CA-51207

Display Baby 1,
40x27x120 cm

CA-42814 - 20buc; CA-42813 - 20buc; CA-42815 - 7buc; CA-42818 - 12buc; CA-42819 26buc; CA-KO032 - 6buc

CONȚINUT

CA-51213/E

Display assortat,
40x27x120 cm

CA-42794 - 20buc; CA-42793 - 22buc; CA-42791 - 22buc; CA-40614 - 12buc; CA-40616 8buc; CA-40569 - 10buc; CA-40570 - 5buc; CA-42738 - 14buc

CA-50019

Display Create & Color mix,
60.5x41x161 cm

CA-22200

Display pentru podea,
58x11x159 cm

CA-42901 - 3buc; CA-42902 - 3buc; CA-42903 - 2buc; CA-42898 - 8buc; CA-42899 - 8buc;
CA-42900 - 8buc; CA-42904 - 12buc; CA-42905 - 12buc; CA-42906 - 12buc

neechipat

1.14 Folii protecție documente
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povestea
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Set Premium curățare monitor plasmă
• Spray de curățare 250 ml în tub de aluminiu; 1 lavetă din microfibră (40 x 40 cm)
• Pentru curățarea plasmelor, monitoarelor TFT/LCD, laptop-uri.
• Fluidul din șervețel nu conține alcool și este antistatic.
• Aplicați spray pe lavetă, curățați suprafața și îndepărtați lichidul rămas cu partea
uscată a lavetei.
COD

AMBALARE

DF-1025

8 buc/cutie

Set curățare monitoare
• Conține: spray de curățare 250 ml; 1 lavetă din microfibră (400 x 400 mm).
• Pentru curățarea ecranelor de computer sau notebook-urilor.
• Îndepărtează ușor amprentele, praful și murdăria.
• Aplicare: se pulverizează pe laveta din microfibră, curățați monitorul bine și
îndepărtați excesul de lichid cu laveta uscată.
• Potrivit pentru suprafețe sensibile
• Lichidul nu conține alcool și nu este inflamabil.
COD

AMBALARE

DF-1625

4 buc/cutie

Set Premium curățare tablete și smartphone-uri
• Conține: spray de curățare 25 ml în tub de aluminiu; lavetă din microfibră (20 x 20 cm).
• Ambalat în blister, conține buzunar pentru călătorie.
• Pentru curățarea dispozitivelor „touch“ cum sunt IPad-uri sau smartphone-uri.
•Aplicați spray pe lavetă, curățați computerul sau smartphone-ul și, dacă este necesar
îndepărtați excesul de lichid cu partea uscată a lavetei.
COD

AMBALARE

DF-1007

12 buc/cutie

Kit dezinfectare tastatură
• Se folosește pentru curățarea și dezinfectarea tastaturilor.
• Kitul conține: spray 50ml, 1 burete tastatură, 1 tampon pentru curățare.
COD
DF-1750
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Spray curățare suprafețe din plastic
• Spray 250 ml, pentru curățarea suprafețelor din plastic și metal, cum ar fi imprimantele, carcasele, tastaturi și telefoane.
• Aplicați spray pe o lavetă curată, curățați suprafața și dacă este necesar înlăturați
excesul de lichid folosind un șervețel uscat.
• Nu se folosește pe ecran sau display.
COD

AMBALARE

DF-1610

12 buc/cutie

Spray cu aer
• Spray cu aer inflamabil cu tub subțire.
• Se folosește pentru curățarea tastaturilor, imprimantelor, carcaselor de
calculatoare, copiatoare, faxuri etc.
• Pentru accesul în locurile greu accesibile, folosiți tubul subțire de plastic.
COD

CANTITATE

AMBALARE

DF-1270

400 ml

12 buc/cutie

DF-1279

600 ml

12 buc/cutie

Spray cu aer
• Spray cu 400 ml aer inflamabil. Presiune mărită.
• Pentru curățarea tastaturilor, imprimantelor, carcaselor de computer, faxurilor etc.
• Pentru accesul în locurile dificile aplicați tubul din plastic.
COD

AMBALARE

DF-1271

12 buc/cutie

Spray curățare monitoare TFT/LCD
• Spray 250 ml.
• Spray pentru curățare monitoare TFT/LCD și laptop-uri.
• Aplicați spray pe o lavetă curată, curățați suprafața și dacă e necesar înlăturați
excesul de lichid folosind partea uscată a lavetei.
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COD

AMBALARE

DF-1620

12 buc/cutie

Gel curățare monitoare TFT/LCD
• 200 ml gel de curățare și lavetă din microfibră (20 x 20 cm) pentru curățarea urmelor
de pe ecrane TFT/LCD și plasmă.
• Aplicați spray pe lavetă, curățați suprafața și îndepărtați lichidul rămas cu partea
uscată a lavetei.
COD

AMBALARE

DF-1624

12 buc/cutie

Spray curățare table albe pentru scris
• Spray 250 ml.
• Pentru curățarea rapidă și completă a tablelor magnetice.
• Aplicați spray pe suprafața tablei, lăsați să acționeze câteva secunde și apoi ștergeți
cu o lavetă uscată.
COD
DF-1685

AMBALARE
12 buc./cutie

Spray dezinfectant pentru monitoare
• Spray pentru curățarea și dezinfectarea monitoarelor, notebook-urilor etc.
• Aplicare: se pulverizează pe o lavetă din microfibră, curățați monitorul bine și
îndepărtați excesul de lichid cu lavetă uscată. Pentru dezinfectarea suprafeței, utilizați
aproximativ 20 ml/mp și lăsați lichidul să acționeze 1 minut, apoi ștergeți bine cu
lavetă uscată.
• Cantitate spray 200 ml
• Pachetul conține lavetă uscată cu dimensiunea de 20 x 20 cm.
COD
DF-1722

AMBALARE
12 buc/cutie

Spray dezinfectant pentru suprafețe plastic
• Spray 125 ml dezinfectant, pentru curățarea și dezinfectarea carcaselor de computer,
imprimantelor, faxurilor etc.
• Aplicați spray pe o lavetă și ștergeți suprafața complet până orice urmă este îndepărtată.
• Lăsați dezinfectantul să acționeze un minut și apoi îndepărtați orice urmă cu o lavetă
uscată și curată. .
COD
DF-1720

AMBALARE
12 buc./cutie
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Spumă curățare suprafețe din plastic
• Spray cu 400 ml spumă.
• Pentru curățarea eficientă și completă a suprafețelor din plastic sau
suprafețelor colorate ale computerelor și echipamentelor de birou.
• Aplicați spumă pe o lavetă din microfibră sau direct pe suprafața murdară.
• Lăsați spuma să acționeze câteva secunde înainte de ștergere.
• Îndepărtați orice urmă cu o lavetă uscată.
COD

AMBALARE

DF-1642

12 buc/cutie

Șervețele curățare monitoare TFT/LCD
• Fluidul din șervețel nu conține alcool și este antistatic.
• Șervețele uscate pentru curățarea ușoară a monitoarelor TFT/LCD, monitoare laptop,
PDA-uri, proiectoare.
• Folosiți șervețelul umed pentru curățarea completă a suprafeței și apoi folosiți șervețelul uscat pentru a șterge excesul de lichid.
COD

CANTITATE

AMBALARE

DF-1511

50 șervețele umede / 50 șervețele uscate (130 x 180 mm)

12 buc/cutie

Șervețele curățare monitoare TFT/LCD
• 10 șervețele umede și 10 șervețele uscate, ambalate individual.
• Fluidul din șervețel nu conține alcool și este antistatic.
• Conține 10 de șervețele umede/10 de șervețele uscate (dimensiune 100x140mm)
• Individual ambalate, pentru curățarea ușoară a monitoarelor TFT/LCD, monitoare
laptop, PDA-uri, proiectoare.
• Folosiți șervețelul umed pentru curățarea completă a suprafeței și apoi folosiți șervețelul uscat pentru a șterge excesul de lichid.
COD

AMBALARE

DF-1532

12 buc/cutie

Șervețele curățare monitoare TFT/LCD
• Fluidul din șervețel nu conține alcool și este antistatic.
• Conține 100 de șervețele umede (dimensiune 110x93mm)
• Șervețele umede pentru curățarea ușoară a monitoarelor TFT/LCD, monitoare laptop,
PDA-uri, proiectoare.
• Folosiți șervețelul umed pentru curățarea completă a suprafeței și apoi, dacă e necesar, folosiți o lavetă uscată pentru a șterge excesul de lichid.
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COD

AMBALARE

DF-1522

12 buc/cutie

Șervețele curățare monitoare TFT/LCD
• Fluidul din șervețel nu conține alcool și este antistatic.
• Șervețele uscate pentru curățarea ușoară a monitoarelor TFT/LCD, monitoare laptop,
PDA-uri, proiectoare.
• Folosiți șervețelul umed pentru curățarea completă a suprafeței și apoi folosiți o
lavetă uscată pentru a șterge excesul de lichid.
COD

CANTITATE

AMBALARE

DF-1513

100 șervețele (130 x 160 mm)

12 buc/cutie

Șervețele curățare suprafețe plastic
• Servețel umed pentru curățarea carcaselor de calculator, tastaturilor și suprafețelor
din metal.
• Nu se folosește pe ecran sau display.
• Conține 100 șervețele umede (dimensiune 130x200mm)
COD

AMBALARE

DF-1512

12 buc/cutie

Șervețele curățare tablete/smartphone
• Șervețele umede ambalate individual pentru curățarea ușoară a telefoanelor
și tabletelor.
• Materialul din microfibră de 100 gr/mp îndepărtează amprentele, praful și murdăria.
• Lichidul nu conține alcool și are efect antistatic.
COD

DIMENSIUNE ȘERVEȚEL

AMBALARE

DF-1032

140 x 100 mm

10 buc/set

Șervețele umede dezinfectante
• Conține 20 de șervetele umede (dimensiune 140x100mm)
• Curăță și dezinfectează telefoanele.
• Ștergeți carcasa telefonului și receptorul până urmele sunt îndepărtate.
• Lăsați dezinfectantul să acționeze un minut și apoi îndepărtați orice urmă cu un
șervețel curat și uscat.
COD
DF-1732
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Șervețele curățare table albe magnetice
• Dispenser cu 100 de șervețele umede.
• Șervețele umede pentru curățarea rapidă a tablelor magnetice.
• Curățați bine tabla magnetică și îndepărtați lichidul rămas cu un șervețel uscat
(de preferat DF-1813).
COD
DF-1560

AMBALARE
12 buc./cutie

Kit Premium curățare table albe magnetice
• Conține: 250ml spray curățare whiteboard
- 4 markere
- 20 șervețele uscate (dimensiune: 145x200mm)
- Burete magnetic
- Rezerve pentru burete magnetic (12 buc)
- Magneți 10 buc.
- Suport orizontal pentru 6 markere
COD
DF-1684

Lavetă microfibră pentru monitoare
• Praful, grăsimea sau umezeala sunt înlăturate foarte rapid și eficient lăsând o
suprafață curată și uscată.
• Curăță perfect orice tip de monitoare, televizoare cu ecran plat, tablete, telefoane
mobile etc., oferind o strălucire de invidiat.
COD
DF-1818

DIMENSIUNE
40 x 40 cm

Lavetă microfibră pentru suprafețe sensibile
• Lavetă din microfibră pentru suprafețe sensibile este ideală pentru îndepărtarea
grăsimilor și a mizeriei de pe ecranele televizoarelor, calculatoarelor, oglinzilor sau
ochelarilor.
• Este creată special pentru a curăța orice suprafață sensibilă fără să o zgârie și fără a
lăsa urme, dâre sau scame.
COD
DF-1815
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DIMENSIUNE
15 x 18 cm

CD pentru curățarea CD-ROM
• Conține: CD de curățare cu program imagine și sunet- animat.
• CD-ul de curățare cu perii antistatice curăță praful, asigurând buna funcționare a
CD-ROM-ului; protejează și îngrijește unitățile de DVD și CD.
• Asigură o durată lungă de viață și crește viteza de citire.
• Pentru a curăța unitatea CD/DVD, introduceți CD-ul de curățare în unitatea CD și
urmați instrucțiunile afișate.
COD

DF-1352

AMBALARE
12 buc./cutie

Spray curățare etichete
• Spray 200 ml aerosol.
• Pentru îndepărtarea etichetelor din hârtie.
• Aplicați spray DF-1220 pe etichetă, lăsați să acționeze câteva secunde și apoi
îndepărtați eticheta.
COD

AMBALARE

DF-1220

12 buc/cutie

Soluție curățare etichete
• Folosit pentru îndepărtarea simplă și curată a etichetelor adezive.
• Conține 15 ml
COD

AMBALARE

DF-1210

12 buc/cutie

Ulei pentru distrugătoare de documente
• Tub 250 ml ulei
• Curăță și întreține cuțitele distrugătoarelor de documente.
• Aplicați ulei pe o coală de hârtie și introduceți în distrugător.
COD
DF-1695

AMBALARE
12 buc./cutie
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Șervețele umede dezinfectante
• Dezinfectează rapid suprafețe rezistente la alcool.
• Se usucă rapid.
• Nu conține: formaldehide/aldehide (formol), fenol (acid carbolic).
COD

DIMENSIUNE ȘERVEȚEL

AMBALARE

SORTIMENT

DX1112

130 x 200 mm

120 buc/tub

neparfumate

DX1122

130 x 200 mm

120 buc/tub

parfum de lămâie

DX2112

130 x 200 mm

120 buc/pachet (reserve)

neparfumate

DX2122

130 x 200 mm

120 buc/pachet (reserve)

parfum de lămâie

Șervețele umede dezinfectante Jumbo
• Dezinfectează rapid suprafețe rezistente la alcool.
• Se usucă rapid.
• Nu conține: formaldehide/aldehide (formol), fenol (acid carbolic).
COD

DIMENSIUNE ȘERVEȚEL

AMBALARE

SORTIMENT

DX1114

215 x 260 mm

200 buc/tub

neparfumate

DX2114

215 x 260 mm

200 buc/pachet (reserve)

neparfumate

DX2124

215 x 260 mm

200 buc/pachet (reserve)

parfum de lămâie

Șervețele umede dezinfectante Jumbo XXL
• Dezinfectează rapid suprafețe rezistente la alcool.
• Se usucă rapid.
• Nu conține: formaldehide/aldehide (formol), fenol (acid carbolic). .
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COD

DIMENSIUNE ȘERVEȚEL

AMBALARE

SORTIMENT

DX1115

280 x 280 mm

150 buc/tub

Neparfumate

DX1125

280 x 280 mm

150 buc/tub

Parfum de lamaie

Gel dezinfectant pentru mâini
• Dezinfectant pentru mâini sub formă de gel ce asigură o utilizare facilă în orice
circumstanțe.
• Gelul nu conține odorizanți și coloranți și asigură o dezinfecție sigură și delicată a
mâinilor.
• A nu se lasă la îndemână copiilor.
COD

CANTITATE

DX4010

25 ml

DX4030

500 ml

Lichid dezinfectant
• Dezinfectează rapid suprafețe rezistente la alcool.
• Se usucă rapid.
• Nu conține: formaldehide/aldehide (formol), fenol (acid carbolic).
COD

CANTITATE

DX3110

1000 ml

SORTIMENT
neparfumat

DX3111

1000 ml

parfum de lămâie

*Dispozitivul spray pentru DX3110/ DX3111 se achizitioneaza separat. Cod:DX90300

Spray cu lichid dezinfectant
• Dezinfectează rapid suprafețe rezistente la alcool.
• Se usucă rapid.
• Nu conține: formaldehide/aldehide (formol), fenol (acid carbolic).
COD

CANTITATE

DX3101

250 ml

SORTIMENT
parfum de lămâie
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Șervețele pentru curățarea mâinilor
• Șervețele umede B-TECT înlătură grăsimea, uleiul, vopseaua, benzina, cerneala,
mizeria de zi cu zi, praful sau murdăria de pe mâini și alte suprafețe neporoase.
• Aplicații specifice
- Mâini și suprafețe foarte murdare.
- Sunt ideale atunci când accesul la apă și săpun este dificil.
- Înlătură murdaria dificilă, inclusiv ulei, grăsime, vopsea, benzină, cerneală și
mizeria de zi cu zi, pământ sau funingine.
- Potrivite pentru persoanele “pe fugă”, care participă la un workshop, schimbă
un cauciuc sau lucrează la un hobby.
• Avantaje
- Oferă o putere de curățare potrivită pentru orice tip de muncă
- Acțiune de curățare puternică ce elimină ușor contaminanții.
- Rapid, ușor și convenabil de utilizat
- Prosoapele și cârpele pot fi acum înlocuite
- Mâinile sunt hidradate și revitalizate
• Proprietăți
- Șervețele albe, impregnate, fără parfum, fără alcool, pH neutru, Conțin vitamina E
COD

DIMENSIUNI ȘERVEȚEL

AMBALARE

BT4050

13 x 23 cm

35 buc/tub

BT4090

20 x 30 cm

90 buc/tub

BT4150

28 x 28 cm

150 buc/galeata

Șervețele umede pentru curățat parbrizul
• Șervețele umede pentru curățat geamuri, concepute special pentru oglinzi, reflectoare
și suprafețe din sticlă.
• Redau vizibilitatea, înlătura praful și sunt ușor de utilizat.
• Lasă suprafețele curate și fără urme.
COD

DIMENSIUNI ȘERVEȚEL

AMBALARE

BT3031

13 x 23 cm

35 buc/tub

Șervețele umede pentru curățat interiorul mașinii
• Produsul oferă o soluție simplă și practică pentru curățarea diferitelor suprafețe din
plastic, piele sau cauciuc din interiorul mașinii, dintr-un singur pas.
COD

DIMENSIUNI ȘERVEȚEL

AMBALARE

BT3032

13 x 23 cm

35 buc/tub

Pastă pentru curățat mâinile
• Pastă ideală pentru curățarea mâinilor de grăsime, ulei, vopsea, benzină, cerneală,
praf sau murdăria de zi cu zi.
• Nu conține parabeni, alcool sau parfum.
• pH echilibrat, conține vitamina E.
COD
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CANTITATE

BT4230

500 ml

BT4235

5 l, cu dispenser

1.14 Folii protecție documente
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Poveștile despre expedițiile în Turkestan și despre
viața falconerilor, care ne fac spiritul să călătorească.

Câteva note muzicale, care dau viață
unor cântece nemuritoare.
Imaginația unui scriitor care schimbă
viața unuia dintre tinerii lui cititori.
Schițe legate de țesături, a căror
alchimie creează confortul nostru.
Dorința de a transmite, impartăși o anumită idee a vieții..

Este modul în care Diplomat leaga ideile
utilizatorilor săi din 1922.
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Excellence A - Rome Black Blue
• Corp metalic, cu lăcuire si design în formă de tablă de șah,
negru albastru

• Finisare de înaltă calitate cu lăcuire mată.
• Pix cu mecanism cu deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40103015

stilou peniță aurită 14K

D-40103025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40103040

pix easyFLOW

Excellence A - Rome Black White
• Corp metalic, cu lăcuire și design în formă de tablă de șah,
alb negru.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40102015

stilou peniță aurită 14K

D-40102025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40102040

pix

Excellence A plus - Rhomb guilloch
lapis Black
• Corp metalic, cu lăcuire și design executat cu laser.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40101015

stilou peniță aurită 14K

D-40101025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40101040

pix easyFLOW

Excellence A2 - Black laquer
• Corp metalic lăcuit cu capac și accesorii din oțel inoxidabil.
• Pix cu mecanism de acționare prin rotire.
COD

TIP

D-40202015

stilou peniță aurită 14K

D-40202025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40202040

pix easyFLOW
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Excellence A2 - Black laquer gold
• Corp metalic lăcuit, accesorii placate cu aur.
• Peniță gravată bicoloră placată cu aur 14K.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40203015

stilou peniță aurită 14K

D-40203025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40203040

pix easyFLOW

Excellence A2 - Chrome
• Corp metalic, accesorii cromate.
• Peniță gravată bicoloră placată cu aur de 14K.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40201015

stilou peniță aurită 14K

D-40201025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40201040

pix easyFLOW

Excellence A2 - Evergreen Chrome
• Corp metalic, accesorii cromate.
• Finisare de înaltă calitate cu lăcuire mată.
• Peniță gravată bicoloră placată cu aur de 14K.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40212015

stilou peniță aurită 14K

D-40212025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40212040

pix easyFLOW

Excellence A2 - Evergreen Gold
• Corp metalic, accesorii aurite
• Finisare de înaltă calitate cu lăcuire mată.
• Peniță gravată bicoloră placată cu aur de 14K.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD
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TIP

D-40211015

stilou peniță aurită 14K

D-40211025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40211040

pix easyFLOW

Excellence A2 - Guilloche Chrome
• Corp metalic, accesorii cromate.
• Pixul cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40207015

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40207025

stilou peniță aurită 14K

D-40207040

pix easyFLOW

Excellence A2 - Guilloche Stripes Chrome
• Corp metalic cromat.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40208015

stilou peniță aurită 14K

D-40208025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40208040

pix

Excellence A2 - Sky-Line Blue Chrome
• Corp metalic, accesorii cromate.
• Pixul cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40215015

stilou peniță aurită 14K

D-40215025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40215040

pix easyFLOW

Excellence A2 - Sky-Line Red
• Corp metalic lăcuit.
• Stilou cu peniță din oțel inoxidabil sau aurită 14 kt,
atent cizelată și lustruită.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
• Sistem de închidere exclusiv “soft sliding click” (alunecare ușoară).
COD

TIP

D-40216015

stilou peniță aurită 14K

D-40216025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40216040

pix easyFLOW
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Excellence A2 - Lapis Black Matt Chrome
• Corp metalic, accesorii cromate mate.
• Finisare de înaltă calitate mată.
• Peniță gravată bicoloră placată cu aur de 14K.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40204015

stilou peniță aurită 14K

D-40204025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40204040

pix easyFLOW

Excellence A2 - Marrakesh Chrome
• Corp metalic lăcuit, accesorii cromate.
• Pix cu mecanism de acționare prin apăsare.
COD

TIP

D-40214015

stilou peniță aurită 14K

D-40214025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40214040

pix

Excellence A-Marakesh gold
• Corp metalic lăcuit, accesorii aurite.
• Pix cu mecanism de acționare prin apăsare.
COD

TIP

D-40213015

stilou peniță aurită 14K

D-40213025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40213040

pix easyFLOW

Excellence - Midnight Blue Chrome
• Corp metalic.
• Finisare de înaltă calitate cu lăcuire mată.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD
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TIP

D-40209015

stilou peniță aurită 14K

D-40209025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40209040

pix easyFLOW

Excellence B - White pearl
• Corp metalic lăcuit de culoarea perlei, accesorii cromate.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD

TIP

D-40210015

stilou peniță aurită 14K

D-40210025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40210040

pix easyFLOW

Venezia platin chrome
• Corp metalic gri argintiu cu lăcuire mată, cu accesorii cromate.
• Pix cu mecanism cu acționare prin rotire.
COD

TIP

D-40205015

stilou peniță aurită 14K

D-40205025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40205040

pix easyFLOW

Venezia platin matt chrome
• Corp metalic gri argintiu cu lăcuire mată, cu accesorii cromate mat.
• Pix cu mecanism cu acționare prin rotire.
COD

TIP

D-40206015

stilou peniță aurită 14K

D-40206025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40206040

pix easyFLOW

Excellence A – Aero Black
• Corp complet din aluminiu cu accesorii cromate mate.
• Suprafața corpului cu model striații.
• Pix cu mecanism de acționare prin rotire.
COD

TIP

D-40301015

stilou peniță aurita 14K

D-40301025

stiou peniță oțel inoxidabil

D-40301040

pix easyFLOW
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Excellence A – Aero Factory
• Corp învelit în aluminiu, cu model striații pe toată suprafața.
• Stilou cu peniță din oțel inoxidabil sau aurită 14 kt,
atent cizelată și lustruită.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
• Sistem de închidere exclusiv „soft sliding click“ (alunecare ușoară).
COD

TIP

D-40305015

stilou penita aurita 14 kt

D-40305025

stilou penita otel inoxidabil

D-40305040

pix easyFLOW

Excellence A – Aero brown
• Corp complet din aluminiu cu accesorii cromate mate.
• Suprafața corpului cu model striații.
• Pix cu mecanism de acționare prin rotire.
COD

TIP

D-40304015

stilou peniță aurită 14K

D-40304025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40304040

pix easyFLOW

Excellence A – Aero matt silver
• Corp complet din aluminiu cu accesorii cromate mate.
• Suprafața corpului cu model striații.
• Pix cu mecanism de acționare prin rotire.
COD

TIP

D-40303015

stilou peniță aurită 14K

D-40303025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40303040

pix easyFLOW

Excellence A – Aero Orange
• Corp complet din aluminiu, cu accesorii cromate mate.
• Peniță gravată bicoloră placată cu aur de 14K.
• Suprafața corpului cu model striații.
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.
COD
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TIP

D-40302015

stilou peniță aurită 14K

D-40302025

stilou peniță oțel inoxidabil

D-40302040

pix easyFLOW

Esteem - Matt chrome
• Corp metalic lăcuit.
• Peniță gravată din oțel de calitate.
• Pix cu mecanism de deschidere prin apăsare.
COD
D-20000285

TIP
stilou

D-20000284

peniță vârf Fine

D-20000286

peniță vârf Bold

D-20000288

pix

Esteem - Black laquer
• Corp metalic lăcuit.
• Peniță gravată din oțel de calitate.
• Pix cu mecanism de deschidere prin apăsare.
COD
D-10424505

TIP
stilou

D-10424620

peniță vârf Fine

D-10424612

peniță vârf Bold

D-10424661

pix easyFLOW

Esteem Lapis - Black Matt
• Corp metalic, accesorii cromate.
• Peniță gravată din oțel de calitate.
• Pix cu mecanism de deschidere prin apăsare.
COD
D-10425627

TIP
stilou

D-10425643

peniță vârf Fine

D-10425635

peniță vârf Bold

D-10425650

pix easyFlow

Traveller - Black laquer
• Corp metalic slim, accesorii cromate.
• Peniță gravată din oțel inoxidabil.
• Pix cu mecanism de acționare prin apăsare.
COD

TIP

D-10424935

stilou

D-10424968

pix easyFlow

D-20000652

roller

D-20000674

creion mecanic 0.5 mm
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Traveller Lapis – Black matt
• Corp metalic mat slim, accesorii cromate.
• Peniță gravată din oțel inoxidabil.
• Pix cu mecanism de acționare prin apăsare.
COD

TIP

D-20000815

stilou peniță oțel inoxidabil

D-20000817

pix easyFlow

D-20000818

roller

D-20000819

creion mecanic 0.5 mm

Traveller Lumi
• Design subțire și elegant.
• Corp metalic, accesorii cromate lustruite.
• Pix cu mecanism de deschidere prin apăsare în vârf.
COD

TIP

D-20001073

Pix easyFLOW

CULOARE CORP

D-20001072

Stilou peniță oțel inoxidabil

D-20001071

Pix easyFLOW

D-20001070

Stilou peniță oțel inoxidabil

D-20001069

Pix easyFLOW

portocaliu

D-20001068

Stilou peniță oțel inoxidabil

portocaliu

verde
verde
albastru
albastru

Traveller - stainless steel
• Corp metalic slim, accesorii cromate.
• Peniță gravată din oțel inoxidabil.
• Pix cu mecanism de acționare prin apăsare.
COD
D-10059004

TIP
stilou

D-10061083

pix

D-20000650

roller

D-20000675

creion mecanic 0.5 mm

Traveller - stainless steel gold
• Corp metalic slim, accesorii cromate
• Peniță gravată din oțel inoxidabil.
• Pix cu mecanism de acționare prin apăsare.
COD
D-10057461
D-10061109

pix

D-20000651

pix
creion mecanic 0.5 mm

D-20000526

126

TIP
stilou

Magnum- Soft Touch
• Corp din plastic, accesorii cromate mate.
• Acoperit cu lac special anti-alunecare.
• Grip de prindere ergonomic.
COD

TIP

CULOARE CORP

D-90131608

Pix

negru

COD

D-90131772 Stilou peniță oțel inoxidabil

TIP

CULOARE CORP
negru

D-90131582

Pix

albastru

D-90131897 Stilou peniță oțel inoxidabil

albastru

D-90131640

Pix

gri

D-90131954 Stilou peniță oțel inoxidabil

gri

D-90131566

Pix

roșu

D-90131830 Stilou peniță oțel inoxidabil

roșu

D-20000562

Pix

alb

D-20000560 Stilou peniță oțel inoxidabil

alb

Magnum - Equipment
• Pix cu corp metalic și accesorii cromate.
COD
D-10543213

TIP
stainless steel

D-10543007

negru

D-10542991

albastru

Călimară
• Călimară cu cerneală.
• Capacitate 30 ml.
COD

CULOARE

D-10275220

albastru
negru

D-20000324

Convertor
• Convertorul se folosește pentru a încărca cerneala din călimară.
• Poate fi folosit în locul patroanelor.
COD
D-10221059
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Patroane cerneală
• Patroane (cartușe cerneală).
• Se recomandă pentru toate tipurile de stilouri.
• Ambalare: 6 bucăți pe cutie.
COD

CULOARE

D-10275204

negru

D-10275212

albastru

Rezerve
• Rezerve pentru instrumentele de scris de lux Diplomat.
• Culoare scriere: albastru.
COD

TIP

D-10444735

rezervă pix

D-20000524

rezervă pix easyFLOW

D-10301612

rezervă roller

Cutie din lemn pentru instrumente de scris
• Cutie specială cu compartiment detașabil pentru 2
instrumente de scris și călimară.
• Se livrează fără instrumente de scris.
• Conține călimară cu cerneală albastră și convertor.
COD

DESCRIERE

D-10276954

cherry wood

D-20000477

wenge

Etui pentru instrumente de scris
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COD

MATERIAL

D-41000001

piele

1 instrument de scris

DESCRIERE

D-41000002

piele

2 instrumente de scris

Hârtia Double A
Double A este o hârtie foarte apreciată pentru
calitatea să superioară, performanță superioară
și natură să ecologică.

de Arborele de Hârtie Double A și a fost plantat pană în prezent
pe parcele nefolosite de peste 1.5 milioane de agricultori la nivel
național, prin programul „Hartie din Arborii Plantati” sau HAP.

Hârtia de copiator Double A de calitate superioară, a apărut în anul
2000 și a fost prima hârtie de copiator de marca pentru consumatori și principală marca din Thailanda timp de 10 ani consecutivi
datorită calității sale și a unui program de comunicare de marketing
constant și inovativ: „Fara blocaje de hârtie … Fără stres”.

Conținutul ridicat de fibre al arborilor (30 milioane fibre per grame)
este o caracteristică unică ce face că Double A să aibă:
• Suprafața netedă
• Densitate ridicată
• Opacitate ridicată
• Conținut scăzut de cenușă
• Stratificare bună

Rezultatul a peste 25 de ani de cercetări și dezvoltări, arborele de
eucalipt hibrid al Double A, care crește rapid și este compatibil cu
condițiile solului și celor climatice, este cunoscut astăzi sub numele

Procesul de fabricare al Double A se bazează pe folosirea materiilor prime ce pot fi cultivate, păstrate și generate, fără a veni în conflict cu natură.
Pentru a atesta cele susținute mai sus, iată 7 calități unice și remarcabile ale Hârtiei Double A:
• Fiabilitate la tipărire
• Luminozitate
• Perioadă mai lungă de păstrare
• Claritatea imprimării
• Prelungește performanță copiatorului
a documentelor
• Netezime excelentă
• Imprimarea pe ambele părți

Hârtia Double A
• Calitate foarte bună, clasa A.
• Cu suprafață netedă și grad ridicat de alb pentru un contrast de imprimare ridicat.
COD

GRAMAJ

FORMAT

AMBALARE

MODEL

DA-A4-80500

80 g/mp

A4

500 coli/top

Premium

DA-A5-80500

80 g/mp

A5

500 coli/top

Premium

DA-A3-80500

80 g/mp

A3

500 coli/top

Premium

DA-A4-70500

70 g/mp

A4

500 coli/top

EveryDay

DA-A4-090500

90 g/mp

A4

500 coli/top

Color Print

DA-A4-100500

100 g/mp

A4

500 coli/top

Presentation

Hartie reciclată Evolve
• Evolve este produsă în Europa folosind 100% deșeuri de hârtie.
• Este de un alb excelent și este ideală pentru pentru performanțe fără probleme a
documentelor interne și comunicarilor externe.

• Evolve este o hârtie care îndeplinește cerințele de rezistență ale standardului DIN
6738 LDK 24-85 și cerintele standardului NF EN 12281 pentru copiatoare de mare
capacitate.
• Evolve este o hârtie certificată FSC recycled.
COD

GRAMAJ

FORMAT

AMBALARE

DA-A4-80500R

80 g/mp

A4

500 coli/top

DA-A3-80500R

80 g/mp

A3

500 coli/top

130

Hârtie color Double A
Hârtia Double A color este o hârtie de calitate superioară, disponibilă în 10 culori.
Pentru pigmentarea color a hârtiei este folosită tehnologia de imprimare pe bază de apa. Această tehnologie este considerată ecologică,
deoarece cernelurile pe bază de apa și pigmenții organici sunt compostabile și reciclabile.
Poate fi folosită pentru pliante, prezentări, invitații, contracte, etc. – orice culoare aleasă pentru a transmite mesajul potrivit.

Hârtie color Double A – culori pastel
• Gramaj: 80 g/mp
COD

CULOARE

AMBALARE

DACP-A4-080025-OCEAN

Pastel ocean

25 coli/top

DACP-A4-080025-CHEESE

Pastel cheese

25 coli/top

DACP-A4-080025-LAGOON

Lagoon

25 coli/top

DACP-A4-080025-FLAMINGO

pastel flamingo

25 coli/top

DACP-A4-080025-LAVENDER

pastel lavender

25 coli/top

DACP-A4-080025-IVORY

pastel ivory

25 coli/top

DACP-A4-080025-OLDROSE

pastel old rose

25 coli/top

DACP-A4-080025-BUTTER

pastel butter

25 coli/top

DACP-A4-080025-EMERALD

pastel emerald

25 coli/top

DACP-A4-080025-PINK

pastel pink

25 coli/top

Hârtie color Double A – culori pastel
• Gramaj: 80 g/mp
COD

CULOARE

AMBALARE

DACP-A4-080100-OCEAN

Pastel ocean

100 coli/top

DACP-A4-080100-CHEESE

Pastel cheese

100 coli/top

DACP-A4-080100-LAGOON

Lagoon

100 coli/top

DACP-A4-080100-FLAMINGO

pastel flamingo

100 coli/top

DACP-A4-080100-LAVENDER

pastel lavender

100 coli/top

DACP-A4-080100-IVORY

pastel ivory

100 coli/top

DACP-A4-080100-OLDROSE

pastel old rose

100 coli/top

DACP-A4-080100-BUTTER

pastel butter

100 coli/top

DACP-A4-080100-EMERALD

pastel emerald

100 coli/top

DACP-A4-080100-PINK

pastel pink

100 coli/top

DACP-A4-080100-RAINBOW3

5 culori pastel asortate

100 coli/top

Hârtie color Double A – culori intense
• Gramaj: 80 g/mp
COD

CULOARE

AMBALARE

DACI-A4-080025-SAFFRON

saffron intens

25 coli/top

DACI-A4-080025-RED

rosu intens

25 coli/top

DACI-A4-080025-PARROT

parrot intens

25 coli/top

DACI-A4-080025-DEEPBLUE

albastru intens

25 coli/top

DACI-A4-080025-LEMON

lemon intens

25 coli/top

DACI-A4-080100-SAFFRON

saffron intens

100 coli/top

DACI-A4-080025-RED

rosu intens

100 coli/top

DACI-A4-080025-PARROT

parrot intens

100 coli/top

DACI-A4-080025-DEEPBLUE

albastru intens

100 coli/top

DACI-A4-080025-LEMON

lemon intens

100 coli/top

DACI-A4-080100-RAINBOW5

5 culori intense asortate

100 coli/top

Hârtie color Double A – culori neon
• Gramaj: 75 g/mp
COD

CULOARE

DACN-A4-075025-GREEN

verde neon

AMBALARE
25 coli/top

DACN-A4-075025-YELLOW

galben neon

25 coli/top

DACN-A4-075025-PINK

roz neon

25 coli/top

DACN-A4-075025-ORANGE

portocaliu neon

25 coli/top

DACN-A4-075100-GREEN

verde neon

100 coli/top

DACN-A4-075100-YELLOW

galben neon

100 coli/top

DACN-A4-075100-PINK

roz neon

100 coli/top

DACN-A4-075100-ORANGE

portocaliu neon

100 coli/top

DACN-A4-075100-RAINBOW4

5 culori neon asortate

100 coli/top
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Marca austriacă care este prezentă pe piața europeană din 1993. Oferta
Donau include peste 5500 de articole. Cele mai importante dintre ele sunt
bibliorafturile și caietele mecanice, dosarele, separatoarele, sistemele de arhivare, mapele, foliile pentru documente, mapele din plastic, foarfecele, benzi
adezive, dispensere corectoare, articole de birou și accesorii pentru scris etc
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Biblioraft A5 plastifiat
• Biblioraft fabricat din carton cu grosime de 2.1 mm, 1290 gr/mp.
• Plastifiat cu polipropilenă eco-friendly in exterior (100 gr/mp), cu o textură de panză.
• Mecanism metalic de calitate, cu 2 ani garanție
• Buzunar pe cotor cu etichetă de carton interschimbabilă.
• Orificiu metalic de prindere pentru manevrare ușoară.
• Dimensiuni: 75 x 235 x 225 mm
COD

LĂȚIME COTOR

COD

LĂȚIME COTOR

DN-3905001PL-17

75 mm

albastru inchis

CULOARE

DN-3905001PL-01

75 mm

CULOARE

DN-3905001PL-10

75 mm

bleu

DN-3905001PL-04

75 mm

roșu

DN-3905001PL-18

75 mm

bleumarin

DN-3905001PL-06

75 mm

verde

DN-3905001PL-11

75 mm

galben

negru

Caiet mecanic plastifiat cu etichetă
• Fabricat din carton cu grosime de 1.9 mm, 1170 gr/mp.
• Plastifiat cu polipropilenă eco-friendly, cu o textură din pânză.
• Interior din hârtie albă.
• Mecanism: 2/4 inele în forma de „O”, cu 2 ani garanție
• Diametru inel: 25 mm, lățime cotor: 40 mm.
• Format: A4.
COD

NUMĂR INELE

CULOARE

COD

NUMĂR INELE

CULOARE

DN-3734001PL-10

2

albastru

DN-3735001PL-10

4

albastru

DN-3734001PL-01

2

negru

DN-3735001PL-01

4

negru

DN-3734001PL-04

2

roșu

DN-3735001PL-04

4

roșu

DN-3734001PL-06

2

verde

DN-3735001PL-06

4

verde

Caiet mecanic plastifiat
• Fabricat din carton de 1,9 mm, plastifiat.
• Plastifiat cu polipropilenă (100 microni), cu textură canvas.
• Interior din hârtie albă.
• Mecanism: 2 inele în forma de „O”
• Lățime cotor: 30 mm.
• Diametru inele: 20 mm
COD

NUMĂR INELE

FORMAT

DIMENSIUNE

DN-3718001PL-04

2

A5

40 x 320 x 262

CULOARE
roșu

DN-3718001PL-01

2

A5

40 x 320 x 262

negru
albastru

DN-3718001PL-10

2

A5

40 x 320 x 262

DN-3718001PL-06

2

A5

40 x 320 x 262

verde

DN-3718001PL-18
* cu inele rotunde

2

A5

40 x 320 x 262

bleumarin

Caiet mecanic plastifiat cu buzunar
• Caiet mecanic fabricat din carton, plastifiat cu polipropilenă.
• Mecanism: 4 inele în formă “D”.
• Prevăzut cu buzunar interior pentru protecția documentelor.
• Buzunar transparent pe copertă pentru personalizare
COD

DIAMETRU INEL

CULOARE

FORMAT

DN-2788164PL-09

16 mm

alb

A4

LATIME COTOR
25 mm

DN-2788204PL-09

20 mm

alb

A4

35 mm

DN-2788254PL-09

25 mm

alb

A4

40 mm

DN-2788304PL-09

30 mm

alb

A4

50 mm

DN-2788404PL-09

40 mm

alb

A4

65 mm

DN-2788504PL-09

50 mm

alb

A4

75 mm

DN-2788654PL-09

60 mm

alb

A4

90 mm

Mapă pentru semnături
• Mapă fabricată din carton cu grosime de 1.9 mm si 1200 gr/mp.
• Separatoare interioare: 450 gr/mp.
• Acoperită cu textură din piele.
• Nu conține PVC.
• Găuri speciale în separatoare care permit inspectarea, organizarea și găsirea
documentului dorit.
• Cotorul este extensibil permite creșterea capacității.
COD

DIMENSIUNE

FORMAT

CULOARE

DN-8696001-01

275 x 343 mm

A4

negru

1-31

TIP

DN-8690001-01

245 x 343 mm

A4

negru

20 file

DN-8694001-01

275 x 343 mm

A4

negru

A-Z
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Servietă cu burduf
• Mapă cu 26 compartimente extensibile, prevăzute cu 24 indecși color din
carton.
• Fabricată din polipropilenă flexibilă, rezistentă.
• Prevăzut cu mâner și închidere cu clip.
• Cele 24 de compartimente sunt prevăzute cu index.
• Format: A4.
COD

DIMENSIUNE

DN-8558001PL-01

330 x 240 x 75 mm

CULOARE
negru

Servietă cu închidere și mâner
• Fabricată din carton rigid cu grosime de 1.9 mm, plastifiat cu polipropilenă de 100
microni, hârtie albă pe interior.
• Capacitate aproximativ 400 coli.
• Închidere cu clapă cu clip pentru securizarea documentelor și mâner pentru transport.
COD

FORMAT

DIMENSIUNE

LĂȚIME COTOR

DN-2078001PL-10

A4

50 x 240 x 319 mm

50 mm

CULOARE
albastru

DN-2078001PL-18

A4

50 x 240 x 319 mm

50 mm

bleumarin

DN-2078001PL-04

A4

50 x 240 x 319 mm

50 mm

roșu

Servietă din plastic
• Fabricată din Polipropilenă.
• Prevăzută cu mâner și închidere cu clapă cu clip.
• Cu 2 compartimente pentru separarea documentelor.
• Lățime cotor: 35 mm.
COD

DIMENSIUNE

DN-8546001PL-10

35 x 260 x 340 mm

albastru transparent

CULOARE

DN-8546001PL-04

35 x 260 x 340 mm

roșu transparent

DN-8546001PL-00

35 x 260 x 340 mm

transparent

DN-8546001PL-06

35 x 260 x 340 mm

verde transparent

Mapă din carton cu elastic
• Mapă cu 3 pliuri în interior, fabricată din carton rigid, de 1.8 mm.
• Plastifiată cu polipropilenă eco-friendly cu grosimea de 100 microni.
• Hârtie albă în interior, 100 gr/mp, format A4
• Închidere cu elastic pe toată lungimea mapei.
COD

LĂȚIME COTOR

DN-2073001PL-01

15 mm

CULOARE

DN-2073001PL-04

15 mm

roșu

DN-2076001PL-10

30 mm

albastru

DN-2076001PL-01

30 mm

negru

DN-2076001PL-04

30 mm

roșu

DN-2076001PL-06

30 mm

verde

negru

Mapă carton cu elastic pe colțuri
• Mapă fabricată din carton de 400 gr/mp, plastifiat lucios, cu 3 pliuri.
• Închidere cu 2 benzi din elastic pe colț, în culoarea mapei, care
protejează conținutul în timpul transportului.
• Dimensiuni: 232 x 320 mm.
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COD

FORMAT

DN-FEP10G

A4

CULOARE
albastru

DN-FEP11G

A4

galben

DN-FEP01G

A4

negru

DN-FEP12G

A4

portocaliu

DN-FEP04G

A4

roșu

DN-FEP06G

A4

verde

Mapă din plastic cu elastic pe colțuri
• Mapă din plastic cu elastic pe colțuri, pentru protejarea conținutului împotriva alunecării.
• Din polipropilenă rezistentă la fisuri, grosime 700 microni.
• Potrivită pentru stocarea și transportul documentelor voluminoase.
• Format: A4
COD

DIMENSIUNE

LĂȚIME COTOR

DN-8545001PL-10

32x327x254 mm

30 mm

albastru transparent

CULOARE

DN-8545001PL-11

32x327x254 mm

30 mm

galben transparent

DN-8545001PL-04

32x327x254 mm

30 mm

roșu transparent

DN-8545001PL-00

32x327x254 mm

30 mm

transparent

DN-8545001PL-06

32x327x254 mm

30 mm

verde transparent

Mapă plastic cu elastic pe colțuri și etichetă
• Mapă din plastic cu elastic pe colțuri, pentru protejarea conținutului împotrivă alunecării.
• Din polipropilenă de 480 microni, rezistentă la fisuri.
• Închidere cu 2 elastice subțiri, pe colțuri, în culoarea mapei. • 3 pliuri în interior.
• Cu un buzunar interior (94 x 56 mm) și etichetă interschimbabilă.
COD

FORMAT

DIMENSIUNE

DN-8568001PL-10

A4

245 x 315 mm

CULOARE

DN-8568001PL-02

A4

245 x 315 mm

fumuriu

DN-8568001PL-11

A4

245 x 315 mm

galben transparent
negru transparent

albastru transparent

DN-8568001PL-01

A4

245 x 315 mm

DN-8568001PL-04

A4

245 x 315 mm

roșu transparent

DN-8568001PL-06

A4

245 x 315 mm

verde transparent

Mapă protecție documente
• Fabricată din polipropilenă, cu o grosime de 180 microni.
• Se închide cu o capsă foarte rezistentă.
• Prevăzută cu o tăietură specială pentru facilitarea introducerii și scoaterii documentelor.
• Margini special întărite
COD

FORMAT

DIMENSIUNE

AMBALARE

DN-8544001PL-xx

A4 landscape

330 x 235 mm

12 buc/set

DN-8547001PL-xx

A5 landscape

240 x 186 mm

10 buc/set

DN-8549001PL-xx

A6 landscape

150 x 115 mm

10 buc/set

DN-8550001PL-xx

A7 landscape

115 x 80 mm

10 buc/set

DN-8548001PL-xx

DL

220 x 110 mm

10 buc/set

10 - albastru transparent, 02 - fumuriu, 11 - galben transparent, 04 - roșu transparent, 00 transparent, 06 - verde transparent

Mapă protecție cu fermoar
• Fabricată din PVC rezistent cu o grosime de 170 de microni.
• Închidere cu fermoar din plastic pe latura lungă.
• Utilă pentru accesorii mici și documente.
COD

FORMAT

DIMENSIUNE

CULOARE

DN-1798001PL-00

A4

240 x 330 mm

transparent

DN-1797001PL-00

A5

180 x 240 mm

transparent

Separatoare carton color
• Fabricate din carton presat, 500 gr/mp.
• Separatoare colorate pentru organizarea documentelor.
• Posibilitatea de a denumi taburile.
• Închidere cu 2 elastice subțiri, pe colțuri, pentru protejarea conținutului împotriva
alunecării.
• Format A4
COD

DIMENSIUNE

DN-8647119-10

260 x 343 mm

CULORI SEPARATOARE
7 culori/set

DN-8649119-10

260 x 343 mm

9 culori/set
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Separatoare carton
• Separatoare realizate din carton subțire de 250 gr/mp, obținut prin reciclare.
• Indecși pre-perforați pentru o ajustare rapidă și ușoară a distanțierelor.
• Index: 1-10.
• 4 perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic.
• Format: A4, dimensiune: 300 x 240 mm
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

DN-8610001-10

albastru

100 buc/set

DN-8610001-04

roșu

100 buc/set

DN-8610001-11

galben

100 buc/set

DN-8610001-16

roz deschis

100 buc/set

DN-8610001-25

maro deschis

100 buc/set

DN-8610001-06

verde

100 buc/set

DN-8610001-12

portocaliu

100 buc/set

Mapă cu inele pentru cărți de vizită
• Mapă pentru cărți de vizită, din carton acoperit cu polipropilenă.
• Mecanismul cu 4 inele garantează o utilizare optimă a mapei.
• Conține 15 buzunare și index A-Z.
• Posibilitatea de a adauga folii suplimentare (până la 500 cărți de vizită).
• Dimensiune: 171 x 319 mm.
COD

CAPACITATE

DN-1331001PL-01

500 cărți de vizită

CULOARE
negru

Folie pentru mapă cărți vizită cu inele
• Folie transparentă din polipropilenă de 100 microni.
• Se folosește pentru mapa pentru cărți de vizită (cod: DN-1331001PL-01).
• Dimensiune: 171 x 319 mm
COD

AMBALARE

DN-1718925-00

25 buc/set

Mapă plastic pentru cărți de vizită
• Mapă din polipropilenă rigidă, de calitate superioară, pentru cărți de vizită.
• Foliile din plastic sunt lipite de mapă.
COD

DIMENSIUNE

CAPACITATE

DN-1342120PL-01

110 x 192 x 16 mm

120 buc

CULOARE
negru

DN-1342240PL-01

110 x 192 x 30 mm

240 buc

negru

DN-1343480PL-01

110 x 252 x 30 mm

480 buc

negru

Folie protecție pentru 20 cărți de vizită
• Folie de protecție confecționată din polipropilenă netedă, eco-friendly.
• Margine întărită special.
• Pentru 10 cărți de vizită cu o singură față sau 20 cu dublă față.
• Potrivită pentru cărti de vizită de 96 x 60 mm.
• Format: A4.
• Culoare: transparent.
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COD

GROSIME

AMBALARE

DN-1716001PL-00

50 microni

10 buc/set

Alonje din plastic
• Alonje metalice pentru legarea documentelor în dosare.
• Bază confecționată din polipropilena eco-friendly.
• Dimensiuni: 150 x 34 mm.
COD

FORMAT

CULOARE

DN-7792925F-09

A5

alb

AMBALARE
25 buc/set

DN-7792925F-10

A5

albastru

25 buc/set

DN-7792925F-11

A5

galben

25 buc/set

DN-7792925F-13

A5

gri

25 buc/set

DN-7792925F-01

A5

negru

25 buc/set

DN-7792925F-12

A5

portocaliu

25 buc/set

DN-7792925F-04

A5

roșu

25 buc/set

DN-7792925F-06

A5

verde

25 buc/set

Baghetă pentru legat documente
• Fabricată din PVC, rezistent la deformare.
• Sistem practic pentru prinderea documentelor.
• Nu este necesară perforarea hârtiei.
• Ușor de prins datorită colțurilor rotunjite ale baghetei.
• Testat pe hârtie de 80 gr/mp.
COD

CAPACITATE

GROSIME

AMBALARE

DN-7894001PL-xx

40 coli

4 mm

10 buc./set

DN-7895001PL-xx

60 coli

6 mm

10 buc./set

DN-7896001PL-xx

80 coli

8 mm

10 buc./set

DN-7897001PL-xx

100 coli

10 mm

10 buc./set

09 - alb, 10 - albastru, 01 - negru, 04 - roșu, 00 - transparent, 06 - verde

Baghetă cu perforații pentru legat documente
• Fabricată din PVC rezistent la deformare.
• Cu perforații standard pentru îndosariere în biblioraft sau dosar.
• Testat pe hârtie de 80 gr/mp
COD

CAPACITATE

GROSIME

LUNGIME

AMBALARE

DN-7898001PL-09

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

CULOARE
alb

DN-7898001PL-10

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

albastru

DN-7898001PL-01

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

negru

DN-7898001PL-04

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

roșu

DN-7898001PL-00

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

transparent

Dosar plastic cu șină și multiperforații
• Fabricat din PVC rigid.
• Coperta din față este transparentă, cu o grosime de 150 microni.
• Coperta din spate este color, cu o grosime de 160 de microni.
• 11 perforații standard pentru îndosariere în biblioraft.
• Etichetă interschimbabilă pentru personalizare.
• Format A4, capacitate 200 coli, dimensiuni 235x310 mm
COD

CULOARE

COD

CULOARE

DN-1704001PL-10

albastru

AMBALARE
10 buc/set

DN-1704001PL-01

negru

AMBALARE
10 buc/set

DN-1704001PL-18

bleumarin

10 buc/set

DN-1704001PL-12

orange

10 buc/set

DN-1704001PL-11

galben

10 buc/set

DN-1704001PL-04

roșu

10 buc/set

DN-1704001PL-13

gri

10 buc/set

DN-1704001PL-06

verde

10 buc/set

Dosar suspendabil color cu burduf și etichetă
• Fabricat din carton de 230 gr/mp
• Bara de suspensie este din metal pentru utilizare îndelungată.
• Capete laterale din pânză pentru a preveni alunecarea documentelor în afară dosarului.
• Include suport repoziționabil din plastic pentru etichete.
• Ambalare: 5 buc/set
COD

FORMAT

CAPACITATE

DN-7420905-10-SET

A4

400 coli

CULOARE
albastru

DN-7420905-11-SET

A4

400 coli

galben

DN-7420905-02-SET

A4

400 coli

maro

DN-7420905-12-SET

A4

400 coli

orange

DN-7420905-04-SET

A4

400 coli

roșu

DN-7420905-06-SET

A4

400 coli

verde
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Dosar suspendabil cu etichetă și baghetă metalică
• Fabricat din carton de 230 gr/mp.
• Prevăzut cu bară de suspensie din metal pentru utilizare îndelungată.
• Include suport repoziționabil din plastic pentru etichete.
• Ambalare: 5 buc/set
COD

FORMAT

DN-7410905-10-SET

A4

CULOARE
albastru

DN-7410905-11-SET

A4

galben

DN-7410905-02-SET

A4

maro

DN-7410905-12-SET

A4

orange

DN-7410905-04-SET

A4

roșu

DN-7410905-06-SET

A4

verde

Dosar suspendabil cu șină și baghetă metalică
• Fabricat din carton de 230 gr/mp.
• Prevăzut cu bară de suspensie din metal pentru utilizare îndelungată.
• Șină metalică de calitate pentru arhivarea ușoară a documentelor.
• Indecși repoziționabili și carduri de descriere.
• Tăietură specială ce faciliteaza identificarea conținutului.
• Ambalare: 5 buc/set
COD

FORMAT

CULOARE

DN-7430001PL-10-SET

A4

albastru

DN-7430001PL-11-SET

A4

galben

DN-7430001PL-04-SET

A4

roșu

DN-7430001PL-02-SET

A4

maro

DN-7430001PL-06-SET

A4

verde

DN-7430001PL-12-SET

A4

orange

Container de arhivare
• Container fabricat din 3 straturi de carton ondulat.
• Produsul nu conține acid (ph aproximativ 7.5).
• Bază întărită și mânere pentru a permite transportul chiar și când este încărcat cu
bibliorafturi sau cutii de arhivare.
• Găuri speciale la bază care permit stivuirea. • Pliabil, ușor de asamblat.
• Certificat FSC, care asigură ca hârtia provine din zone forestiere gestionate ecologic.
• Poate depozita 6 cutii/80 mm, 5 cutii/100 mm, 4 cutii/120 mm, 2 cutii/155 mm + 1
cutie/200 mm sau 2 cutii/200 mm + 1 cutie/100 mm.
COD

DIMENSIUNE

GROSIME

DESCHIDERE

DN-7667301FSC-02

555 x 360 x 315 mm

450 gr/mp

frontală

negru/kraft

CULOARE

DN-7667301FSC-10

555 x 360 x 315 mm

450 gr/mp

frontală

albastru/alb

DN-7665301FSC-02

558 x 370 x 315 mm

450 gr/mp

superioară

negru/kraft

DN-7665301FSC-10

558 x 370 x 315 mm

450 gr/mp

superioară

albastru/alb

DN-7666301FSC-02

363 x 545 x 317 mm

490 gr/mp

capac detașabil

negru/kraft

DN-7666301FSC-10

363 x 545 x 317 mm

490 gr/mp

capac detașabil

albastru/alb

Cutie arhivare
• Cutie de arhivare confecționată din 3 straturi de carton ondulat, 390 gr/mp.
• Produs fără acid (pH aproximativ 7.5).
• Are 5 găuri pentru a facilita stocarea/demontarea și 5 rânduri pe care se poate scrie.
• Designul special permite așezarea pe latura scurtă sau pe cea lungă.
• Certificat FSC, care asigură ca hârtia provine din zone forestiere gestionate ecologic.
• Format: A4, dimensiuni: 80x340x297mm
COD

138

COTOR

CAPACITATE

CULOARE

COD

COTOR

CAPACITATE CULOARE

DN-7660301FSC-10 80 mm

800 coli

albastru

DN-7662301FSC-10 120 mm 1000 coli

albastru

DN-7660301FSC-02 80 mm

800 coli

maro

DN-7662301FSC-02 120 mm 1000 coli

maro

DN-7660301FSC-04 80 mm

800 coli

rosu

DN-7662301FSC-04 120 mm 1000 coli

rosu

DN-7660301FSC-06 80 mm

800 coli

verde

DN-7662301FSC-06 120 mm 1000 coli

verde

DN-7661301FSC-10 100 mm 1000 coli

albastru

DN-7663301FSC-10 155 mm 1550 coli

albastru/alb

DN-7661301FSC-02 100 mm 1000 coli

maro

DN-7663301FSC-02 155 mm 1550 coli

negru/kraft

DN-7661301FSC-04 100 mm 1000 coli

rosu

DN-7663401FSC-10 200 mm 2000 coli

albastru/alb

DN-7661301FSC-06 100 mm 1000 coli

verde

DN-7663401FSC-02 200 mm 2000 coli

negru/kraft

Folie protecție “L” pentru documente
• Folie protecție din polipropilenă subțire, eco-friendly.
• Deschidere superioară și laterală (tip L).
• Potrivită pentru toate documentele A4.
• 11 perforații standard pentru îndosariere în biblioraft.
• Dimensiuni: 233 x 337 mm.
COD

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

DN-1768950KG150-00

150 microni

transparent

100 folii/set

Folie protecție cu clapă laterală
• Folie protecție documente fabricată din polipropilenă cu grosime de 100 microni.
• Transparentă, tip coajă de portocală.
• Deschidere în partea dreaptă.
• Deschiderea laterală facilitează introducerea și scoaterea documentelor și le protejează.
• 11 perforații standard pentru arhivare în biblioraft sau dosar..
• Dimensiuni: 240 x 340 mm.
COD

GROSIME

FORMAT

CULOARE

DN-1748910PL-00

100 microni

B4 (240 x 340 mm)

transparent

AMBALARE
10 folii/set

DN-1745910PL-00

100 microni

A4

transparent

10 folii/set

Folie protecție fotografii
• Fabricată din polipropilenă cu o grosime de 60 microni.
• Margine întărită special.
• Pentru 4 sau 8 fotografii (față/verso), cu dimensiunea de 105 x 150 mm.
• 11 perforații standard pentru arhivare în biblioraft sau dosar.
• Dimensiuni: 235 x 310 mm.
• Culoare: transparent cristal.
COD

FORMAT

CAPACITATE

AMBALARE

DN-1717001PL-00

A4

4/8 fotografii

10 buc/set

Folie protecție cu capsă
• Folie de protecție transparentă, fabricată din polipropilenă.
• Cu perforații standard pe margine, pentru îndosariere în biblioraft sau dosar.
• Prevăzută cu o tăietură specială pentru facilitarea introducerii și scoaterii documentelor.
• Margini special întărite, închidere cu capsă rezistentă.
COD

FORMAT

GROSIME

AMBALARE

DN-8540001PL-10

A4

200 microni

4 buc/set

CULOARE

DN-8540001PL-02

A4

200 microni

4 buc/set

fumuriu

DN-8540001PL-11

A4

200 microni

4 buc/set

galben transparent
roșu transparent

albastru transparent

DN-8540001PL-04

A4

200 microni

4 buc/set

DN-8540001PL-00

A4

200 microni

4 buc/set

transparent

DN-8540001PL-06

A4

200 microni

4 buc/set

verde transparent

Folie protecție CD/DVD
• Fabricată din polipropilenă netedă, cu grosime de 160 microni, orange peel,
transparentă.
• Cu buzunare pentru 4 CD/DVD și 2 mini CD/DVD sau etichete pentru personalizare.
• 11 perforații standard pentru arhivare în biblioraft sau dosar.
• Dimensiuni: 235 x 310 mm.
• Culoare: transparent.
COD

FORMAT

CAPACITATE

DN-1715001PL-00

A4

4 CD/DVD

AMBALARE
25 buc/set
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Folie protecție transparentă cu margine color
• Fabricate din polipropilenă moale, tip coajă de portocală, cu proprietăți antistatice.
• Margine colorată întărită special. • Deschidere prin partea superioară.
• 11 perforații standard pentru arhivare în biblioraft sau dosar.
COD

FORMAT

DIMENSIUNE

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

DN-1774100PL-10

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini albastre

100 folii/set

DN-1774100PL-11

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini galbene

100 folii/set

DN-1774100PL-04

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini roșii

100 folii/set

DN-1774100PL-06

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini verzi

100 folii/set

DN-1774100PL-23

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini violet

100 folii/set

Folie protecție cristal cu margine color
• Fabricate din polipropilenă, cu proprietăți antistatice.
• Margine colorată întărită special.
• Deschidere prin partea superioară.
• Culoare: transparent cristal
• Culori margini: roșu, verde, albastru, galben, violet.
• 11 perforații pentru arhivare în biblioraft sau dosar.
COD

FORMAT

GROSIME

AMBALARE

DN-1774925PL-99

A4

40 microni

25 buc/set

Pungi plastic cu fermoar pentru sigilare
• Pungi din polipropilenă.
• Prevăzute cu fermoare pentru sigilare pe latura scurtă.
COD

GROSIME

DIMENSIUNE

CULOARE

DN-1799001PL-99

200 microni

250 x 330 mm

asortate

AMBALARE

DN-1793100PL-00

40 microni

230 x 320 mm

transparent

100 buc/set

DN-1792100PL-00

40 microni

160 x 220 mm

transparent

100 buc/set

DN-1788100PL-00

40 microni

40 x 60 mm

transparent

100 buc/set

DN-1789100PL-00

40 microni

80 x 120 mm

transparent

100 buc/set

DN-1790100PL-00

40 microni

80 x 180 mm

transparent

100 buc/set

DN-1794100PL-00

40 microni

100 x 200 mm

transparent

100 buc/set

12 buc/set

Suport vertical pentru cataloage
• Suport fabricat din carton ondulat de 390 gr/mp.
• Produs fără acid (ph aproximativ 7.5).
• Prevăzut cu orificiu pentru a facilita manevrarea pe raft.
• Pliabil, ușor de asamblat.
• Certificat FSC, care asigură că hârtia provine din zonele forestiere gestionate
ecologic.
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CAPACITATE

DN-7649001FSC-10

A4

8 cm

800 coli

CULOARE
albastru

DN-7648001FSC-10

A4

10 cm

1000 coli

albastru

Suport vertical pentru cataloage
• Fabricat din carton color ondulat lucios, cu o grosime de 390 gr/mp.
• Produs fără acid (ph aproximativ 7.5).
• Prevăzut cu orificiu de prindere pe cotor pentru a facilita manevrarea pe raft.
• Pliabil, ușor de asamblat. Capacitate: 1000 coli
• Certificat FSC, care asigură că hârtia provine din zonele forestiere gestionate ecologic.
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COD

DIMENSIUNE

DN-7648101-10FSC

100 x 257 x 320 mm

CULOARE
albastru

DN-7648101-18FSC

100 x 257 x 320 mm

bleumarin

DN-7648101-11FSC

100 x 257 x 320 mm

galben

DN-7648101-01FSC

100 x 257 x 320 mm

negru

DN-7648101-04FSC

100 x 257 x 320 mm

roșu

DN-7648101-06FSC

100 x 257 x 320 mm

verde

Cub hârtie cu suport plastic
• Cub din hârtie în suport din plastic transparent.
• Dimensiune hârtie: 83 x 83 mm.
• Înălțime cub: 75 mm.
• Dimensiunile exterioare ale suportului: 92 x 92 x 82 mm.
COD

DESCRIERE

DN-7490001-99

hârtie culoare albă

DN-7491001-99

hârtie culori pastel asortate

Rezervă cub hârtie
• Rezervă de hârtie pentru cub. Poate fi folosit și separat, fără cub.
• Înălțime cub: 75 mm.
• Culoare: alb
COD

DIMENSIUNE

DN-8309000-09

83 x 83 x 75 mm

hârtie culoare albă

CULOARE

DN-8309000-99

83 x 83 x 75 mm

hârtie culori pastel asortate

Indigo
• Indigo acoperit cu pigment pe o parte.
• Numărul de copii făcute în același timp: 8-10 buc.
• Numărul de exemplare făcute din același loc: minim 10 buc.
• Greutate: hârtie carbon 18-19 gr/mp, cerneală 10 gr/mp.
• Copiile realizate sunt rezistente la lumină și nu se decolorează.
COD

UTILIZARE

DIMENSIUNE

CULOARE

AMBALARE

DN-1922100PL-01

pentru mașina de scris

210x297 mm

negru

100 buc/set

DN-1923100PL-23

pentru scris de mâna

210x297 mm

violet

100 buc/set

Decapsator metalic
• Decapsator mecanic prevăzut cu mecanism de blocare a lamei.
• Se utilizează în condiții de siguranță.
COD

CULOARE

DN-7987001PL-18

bleumarin

DN-7987001PL-01

negru

DN-7987001PL-04

roșu

Buretieră cu gel
• Facilitează activități precum numărarea ori răsfoirea bancnotelor și a altor produse
din hârtie.
• Are un miros subtil de mentă.
• Non toxic, produs pe bază de glicerină.
• Punct de topire: 60-70 °C, ph de la 7,5 la 100 g/l.
• Nu conține substanțe toxice dăunătoare conforme directivelor 2001/58/EC și
1999/45/EC, nu lasă pete de grăsime.
COD

CAPACITATE

DN-7637001PL-99

20 ml

DIAMETRU
55 mm
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Foarfecă oțel ergonomică
• Fabricată din oțel inoxidabil de calitate superioară.
• Cu mâner robust și rezistent, cauciucat în interior, cu formă ergonomică.
• Folosită pentru a tăia hârtie, carton, fotografii, bandă adezivă.
• Culoare mâner: negru.
COD

LUNGIME

DN-7922001PL-01

16 cm

DN-7920001PL-01

20.5 cm

DN-7920101PL-01*

20.5 cm

DN-7921001PL-01
* pentru stângaci

25.5 cm

Foarfecă oțel cu rubber grip
• Fabricată din oțel inoxidabil de calitate superioară.
• Cu mâner robust și rezistent, cauciucat în interior.
• Formă ergonomică și soft grip.
• Folosită pentru a tăia hârtie, carton, fotografii, bandă adezivă.
COD

LUNGIME

DN-7932301PL-10

14 cm

DN-7922301PL-10

16.5 cm

DN-7920301PL-10

20 cm

Foarfecă oțel Kids
• Foarfecă din oțel inoxidabil calitativ, foarte potrivită pentru școală.
• Lame cu vârf rotunjit.
• Mâner robust, extrem de rezistent la fisuri.
• Uz general, ideală pentru decuparea hârtiei, cartonului, fotografiilor, benzii adezive etc.
COD

LUNGIME

DN-7930001PL-99

13 cm

CULOARE
asortate

DN-7940001PL-99*

13,5 cm

asortate

*decorativă, pentru tăiere 5 forme deosebite

Ecuson cu ac și clip
• Fabricat din plastic transparent, rigid.
• Potivit pentru conferinte, seminarii, traininguri, prezentari etc.
• Spațiu pentru facilitarea inserării/scoaterii cardului.
• Echipat cu un card alb cu șablon pentru a scrie numele sau a insera o carte
de vizită.
COD

DIMENSIUNE

DN-8348000PL-99

58 x 90 mm

Elastice pentru bani
• Elastice din cauciuc, folosite pentru legarea bancnotelor sau diverselor obiecte.
• Material durabil, ușor de întins, cu conținut ridicat de cauciuc (80%).
• Elasticitate în condiții de laborator: 650-700%.
• Culori asortate.
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COD

DIAMETRU

DN-7786001PL-99

57 x 1,5 mm

AMBALARE

DN-7787001PL-99

57 x 1,5 mm

100 g/pungă (aprox. 400 elastice)

DN-7785001PL-99

57 x 1,5 mm

500 g/pungă (aprox. 1450 elastice)

1000 g/pungă (aprox. 2900 elastice)

Fluid corector cu burețel
• Fluid corector pe bază de apa, fără solvenți.
• Pensula deasă ajută la acoperirea integrală a scrisului.
• Lichidul oferă o acoperire excelentă a suprafeței corectate.
• Ușor de aplicat, uscare rapidă.
• Cu o bilă în interior pentru a facilita amestecarea lichidului.
COD

CANTITATE

DN-7612001PL-99

20 ml

Fluid corector cu pensulă
• Fluid corector pe bază de solvent.
• Pensula deasă ajută la acoperirea integrală a scrisului.
• Lichidul oferă o acoperire excelentă a suprafeței corectate.
• Ușor de aplicat, uscare rapidă.
• Cu o bilă în interior pentru a facilita amestecarea.
COD

CANTITATE

DN-7615001-99

20 ml

Tuș ștampile
• Tuș pe bază de apă, pentru uz general.
• Potrivit pentru ștampile din cauciuc și automate.
• Sticlă de plastic cu capac în culoarea tușului.
COD

CULOARE

DN-7808001PL-F10

albastru

CANTITATE
30 ml

DN-7808001PL-F01

negru

30 ml

DN-7808001PL-F04

roșu

30 ml

DN-7808001PL-F06

verde

30 ml

DN-7808001PL-F23

violet

30 ml

Tușieră
• Tușieră fabricată din plastic cu caracteristici de păstrare a umidității.
• Rezistentă la uscare.
• Dimensiuni ale stratului înmuiat de tuș: 105 x 66 mm.
COD

DIMENSIUNE

CULOARE

DN-7640001PL-F09

117 x 70 mm

gri

Burete magnetic pentru tablă albă
• Burete magnetic confecționat din material plăcut la atingere.
• Are un strat magnetic ce permite fixarea ușoară pe tabla magnetică.
• Pâsla de pe partea inferioară ajută la îndepărtarea urmelor de marker.
• Nu zgârie suprafața tablei.
• Formă ergonomică pentru o utilizare îndelungată și corectă.
COD

DIMENSIUNE

DN-7638001PL-99

110 x 57 x 25 mm

CULOARE
galben
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Riglă din plastic transparent
• Fabricată din polistiren rigid, rezistent la deformare și rupere.
• Riglă cu gradație în conformitate cu standardele.
• Culoare: transparent.
COD

LUNGIME

DN-7052001PL-00

20 cm

DN-7053001PL-00

30 cm

DN-7054001PL-00

40 cm

DN-7055001PL-00

50 cm

Set geometrie
• Set geometrie foarte util pentru elevi.
• Confecționat din plastic durabil, foarte rezistent la deformare.
• Riglă cu gradație în conformitate cu standardele.
COD

CULOARE

DN-7082904PL-99

asortate

Rigla 30 cm, raportor, echer 13 cm si echer 19 cm

DESCRIERE

DN-7081904PL-99

asortate

Rigla 20 cm, raportor, echer 10.5 cm si echer 15 cm

DN-7081904PL-00

transparent

Rigla 20 cm, raportor, echer 10.5 cm si echer 15 cm

DN-7082904PL-00

transparent

Rigla 30 cm, raportor, echer 13 cm si echer 19 cm

Echer
• Echer fabricat din polistiren.
• Rezistent la deformare și rupere.
• Rigla cu gradație în conformitate cu standardele.
• Culoare: transparent.
COD

GRADAȚIE

DN-7061001PL-00

45°

LUNGIME
85 mm

DN-7062001PL-00

60°

120 mm

DN-7063001PL-00

60°

190 mm

Raportor
• Raportor fabricat din polistiren.
• Rezistent la deformare și rupere.
• Riglă cu gradație în conformitate cu standardele.
• Raza: 180°.
COD

LUNGIME

CULOARE

DN-7071001PL-00

100 mm

transparent

Dispenser cu rolă adezivă permanentă
• Bandă adezivă universală pentru lipirea hârtiei, cartonului, fotografiilor etc.
• Dispozitivul permite aplicarea rapidă și precisă a benzii adezive.
• Vârf fixat cu un capac special.
• Design ergonomic, ușor de utilizat.
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COD

DIMENSIUNE BANDĂ

DN-7608001PL-99

8 mm x 10 m

CULOARE
transparent

Dispenser pentru bandă adezivă
• Fabricat din metal.
• Prevăzut cu rolă de cauciuc pentru presarea benzii adezive și cu dispozitiv de tăiere a
benzii adezive.
• Schimbarea benzii adezive se face ușor și sigur.
• Mâner rezistent care nu alunecă în timpul folosirii.
COD

CULOARE

DN-7884001PL-99

gri/albastru

DIMENSIUNE BANDĂ
50 mm x 66 m

DN-7885001PL-99

gri/albastru

75 mm x 66 m

Bandă adezivă pe bază de solvent
• Bandă adezivă din polipropilenă cu un strat lipicos de cauciuc sintetic.
• Pentru o gamă largă de aplicări în diferite industrii.
• Potrivită pentru temperaturi scăzute (până la -20°C).
• Rezistentă la umezeală.
• Pentru împachetări manuale sau automate.
COD

DIMENSIUNE BANDĂ

GROSIME

DN-7851001PL-99

48 mm x 60 m

46 microni

CULOARE
maro

DN-7851001PL-00

48 mm x 60 m

46 microni

transparent

Panou metalic pentru chei
• Panou din metal pentru chei.
• Suprafață lăcuită și acoperit cu protecție specială.
• Utilizat la recepții, depozite.
• Include etichete colorate pentru chei.
• Culoare: gri.
COD

DIMENSIUNE

DN-5241001PL-99

200 x 160 x 80 mm

CAPACITATE CHEI
20

DN-5242001PL-99

250 x 180 x 80 mm

48

DN-5243001PL-99

300 x 240 x 80 mm

93

DN-5244001PL-99

370 x 280 x 80 mm
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Casetă (cutie) metalică pentru bani
• Casetă pentru bani confecționată din metal durabil.
• Acoperită cu un strat special de protecție.
• Prevazută cu tavă pentru monezi.
• Cu mâner pentru transport.
• Colțuri rotunjite.
• Se poate încuia, prevăzută cu 2 seturi de chei.
COD

DIMENSIUNE

DN-5232001PL-04

200 x 160 x 90 mm

CULOARE
roșu

DN-5233001PL-10

250 x 180 x 90 mm

albastru

DN-5234001PL-01

300 x 240 x 90 mm

negru

DN-5231001PL-06

152 x 115 x 80 mm

verde
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1.14 Folii protecție documente
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Biblioraft My Colour
• Bibliorafturile viu colorate My Colour aduc culoare la birou.
• Culorile vii, la modă care dau un sentiment de bună dispoziție toată ziua la birou sau acasă.
• Bibliorafturile sunt realizate din carton de calitate, plastifiat în interior și exterior cu polipropilenă
rezistentă.
• Marginea de bază este consolidată cu polipropilenă pentru a oferi rezistentă în timp și a evita
zgârieturi pe mobilă.
• Prevăzut cu buzunar transparent pe cotor pentru etichetă.
• Orificiu metalic de prindere pentru manevrare ușoară.
• Mecanism metalic de calitate pentru prinderea documentelor.
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

AMBALARE

E-100081031

A4

80 mm

alb/roz

10 buc/cutie

E-100081032

A4

80 mm

alb/verde deschis

10 buc/cutie

E-100025923

A4

80 mm

bleu/verde deschis

10 buc/cutie

E-100081035

A4

80 mm

negru/roz

10 buc/cutie

E-100081036

A4

80 mm

negru/verde deschis

10 buc/cutie

E-100081037

A4

80 mm

verde deschis/roz

10 buc/cutie

E-100081038

A4

80 mm

violet deschis/verde deschis

10 buc/cutie

E-100025924

A4

80 mm

violet/bleu

10 buc/cutie

Biblioraft plastifiat Smart Pro +
• Confecționat din carton rigid, plastifiat în exterior/interior cu folie de polipropilenă (PP) color.
• Muchie metalică la bază.
• Mecanism nichelat pentru prinderea documentelor.
• Buzunar transparent pentru etichetă interschimbabilă (etichete folosite: E-400039637,
E-400039636).
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

E-100202160

A4

80 mm

alb

10 buc./cutie

AMBALARE

E-100202172

A4

80 mm

roșu

10 buc./cutie

E-100202161

A4

80 mm

albastru

10 buc./cutie

E-100202174

A4

80 mm

verde

10 buc./cutie

E-100202165

A4

80 mm

gri

10 buc./cutie

E-100202169

A4

80 mm

negru

10 buc./cutie

E-100202167

A4

80 mm

violet

10 buc./cutie

E-100023299

A4

80 mm

turcoaz

10 buc./cutie

E-100202093

A4

50 mm

alb

10 buc./cutie

E-100202099

A4

50 mm

galben

10 buc./cutie

E-100202105

A4

50 mm

roșu

10 buc./cutie

E-100202094

A4

50 mm

albastru

10 buc./cutie

E-100202107

A4

50 mm

verde

10 buc./cutie

E-100202098

A4

50 mm

gri

10 buc./cutie

E-100202102

A4

50 mm

negru

10 buc./cutie

E-100202100

A4

50 mm

violet

10 buc./cutie

Etichete pentru biblioraft
• Carton de 250 gr/mp, utile pentru a scrie informații.
• Se folosesc pentru biblioraft cu buzunar din plastic pe cotor.
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COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

E-400039637

190 x 30 mm

10 buc./set

E-400039636

190 x 54 mm

10 buc./set

Biblioraft carton Rado
• Confecționat din carton rigid.
• Mecanism nichelat pentru prinderea documentelor.
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

E-400001076

A3-portrait

80 mm

negru marmorat

15 buc./cutie

AMBALARE

E-100202079

A3-landscape

80 mm

negru marmorat

10 buc./cutie

E-100202078

A3-landscape

55 mm

negru marmorat

12 buc./cutie

Biblioraft carton Rado
• Confecționat din carton rigid.
• Mecanism nichelat pentru prinderea documentelor.
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

E-100025154

A5-landscape

80 mm

negru marmorat

25 buc./cutie

AMBALARE

E-100022882

A5-portrait

80 mm

negru marmorat

25 buc./cutie

Biblioraft marmorat
• Confecționat din carton rigid, marmorat în exterior și hârtie în interior
• Muchie metalică la bază.
• Mecanism nichelat pentru prinderea documentelor.
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

E-100081008

A4

50 mm

negru

10 buc./cutie

AMBALARE

E-100081009

A4

80 mm

negru

10 buc./cutie

Biblioraft suspendabil Rado
• Biblioraft suspendabil multifuncțional.
• Confecționat din carton rigid.
• Etichete adezive (etichete folosite: E-04407, E-04404), orificiu de prindere.
• Poate fi transformat prin închiderea baghetei laterale într-o mapă pentru
transportul comod al documentelor.
Cod

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

E-100081047

A4

75 mm

negru

10 buc./cutie

AMBALARE

E-100081046

A4

50 mm

negru

10 buc./cutie

Etichete pentru biblioraft
• Carton de 250 gr/mp, utile pentru a scrie informații.
• Se folosesc pentru biblioraft cu buzunar din plastic pe cotor.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

E-100420958

58 x 290 mm

10 buc./set
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Caiet mecanic Urban
• Caiet mecanic de calitate cu design atrăgător.
• Coperți flexibile fabricate din plastic rigid de 450 microni, 0.3 mm.
• Suprafață placută la atingere, cu model grafic.
• Prevăzut cu etichetă pe cotor.
COD

NR. INELE

DIAMETRU INEL

CULOARE

E-400101963

2

15 mm

asortate

AMBALARE
10 buc/set

E-400101964

2

15 mm

transparente asortate

10 buc/set

E-400104456

2

30 mm

albastru transparent

10 buc/set

E-400104389

2

30 mm

negru

10 buc/set

E-400104455

2

30 mm

roșu

10 buc/set

E-400104457

2

30 mm

roz transparent

10 buc/set

E-400102091

4

15 mm

asortate

10 buc/set

E-400101967

4

15 mm

transparente asortate

10 buc/set

E-400102092

4

30 mm

asortate

10 buc/set

E-400101968

4

30 mm

transparente asortate

10 buc/set

Caiet mecanic Polyvision cu buzunar
• Confecționat din PP, pentru prezentări personalizate.
• Cu buzunar pe coperta față, pe cotor și pe coperta spate.
• Format A4
COD

NR. INELE

LĂȚIME COTOR

DIAMETRU INEL

CULOARE

AMBALARE

E-100202277

4

20 mm

15 mm

transparent

12 buc./set

E-100201408

2

30 mm

25 mm

transparent

12 buc./set

Separatoare carton color
• Sunt prevăzute cu microperforații pentru a putea detașa extremitățile cu ușurință.
• Cu 11 perforații standard pe partea stângă pentru îndosariere.
• Fabricate din carton kraft tip manilla reciclat.
COD

FORMAT

GRAMAJ

CULOARE

AMBALARE

E-400004671

A4XL (240 x 300 mm)

230 gr/mp

chamois

100 file/set

E-400004665

A4XL (240 x 300 mm)

250 gr/mp

albastru

100 file/set

E-400004666

A4XL (240 x 300 mm)

250 gr/mp

galben

100 file/set

E-400004667

A4XL (240 x 300 mm)

250 gr/mp

verde

100 file/set

E-400004670

A4XL (240 x 300 mm)

250 gr/mp

roșu

100 file/set

Sparatoare carton Duo pentru biblioraft
• Folosit pentru a organiza documentele în bibliorafturi și dosare.
• Separator unic cu dublă perforație pe 2 laturi, ce permite așezarea pe verticală sau
orizontală.
• De exemplu: documentele principale se pot separa utilizând separatorul pe verticală
și documentele mai puțin importante utilizând separatorul pe orizontală.
• Confecționat din carton de 190 gr/mp, disponibil în culori noi, pastel.
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COD

DIMENSIUNI

CULOARE

E-400013889

105 x 240 mm

albastru

AMBALARE
60 buc/set

E-400014010

105 x 240 mm

galben

60 buc/set

E-400014013

105 x 240 mm

orange

60 buc/set

E-400014011

105 x 240 mm

roz

60 buc/set

E-400014012

105 x 240 mm

verde

60 buc/set

Separatoare biblioraft
• Din carton color de 190 gr/mp de formă dreptunghiulară, în culori pastel
• Ideale pentru separarea documentelor în biblioraft.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

AMBALARE

E-100590065

240 x 105 mm

albastru

100 file/set

E-100590071

240 x 105 mm

chamois

100 file/set

E-100590067

240 x 105 mm

galben

100 file/set

E-100590069

240 x 105 mm

verde

100 file/set

E-100590068

240 x 105 mm

roșu

100 file/set

E-100590070

240 x 105 mm

orange

100 file/set

Separatoare carton color
• Din carton lucios color de 225 gr/mp.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
COD

FORMAT

E-100204989

A4 XL ( 24.2 x 30 cm)

AMBALARE
6 file/set

E-100204981

A4 XL ( 24.2 x 30 cm)

12 file/set

Index carton Mylar
• Din carton alb de 170gr/mp.
• Fiecare filă are culoarea albă, iar marginile plastifiate cu folie PP în culori asortate.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
COD

FORMAT

E-100204626

A4 XL (30.2 x 24.5 cm)

1-10

TIP

E-100204627

A4 XL (30.2 x 24.5 cm)

1-12

E-100204629

A4 XL (30.2 x 24.5 cm)

1-31

Index plastic color
• Din polipropilenă color de 120 microni.
• Cu perforații standard pentru îndosariere.
• Cu etichete pentru personalizare.
COD

FORMAT

E-100204813

A4 XL ( 29.8 x 24.3 cm)

1-12

TIP

E-100204822

A4 XL ( 29.8 x 24.3 cm)

1-31

E-100204733

A4 XL ( 29.8 x 24.3 cm)

A-Z

Separator plastic color
• Din polipropilenă color de 120 microni.
• Cu perforații standard pentru îndosariere.
• Cu etichete pentru personalizare.
COD

FORMAT

E-100209051

A4 XL (24.5 x 30 cm)

AMBALARE
10 file/set

E-100205086

A4 XL (24.5 x 30 cm)

12 file/set
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Mapă pentru semnături
• Mapă pentru semnături cu coperți din carton de culoare neagră.
• Compartimente interioare din carton rigid cu perforatii si index din plastic.
• Se foloseste pentru pastrarea documentelor pana la semnare sau clasare.
COD

DIMENSIUNI

E-400001962

340 X 265 mm

1-31

TIP

E-400001002

340 X 245 mm

20 file

E-400001988

340 x 365 mm

A-Z

Mapă pentru sortare cu index
• Design modern, din carton (RC) 450 g/mp.
• Prindere cu elastic.
COD

DIMENSIUNI

NR. SEPARATOARE

E-400001035

315 x 250 x 15 mm

12

CULOARE
albastru

E-400001993

315 x 250 x 15 mm

12

roșu

Mapă din carton cu elastic Eurofolio
• Confecționată din carton 600gr/mp.
• Închidere cu elastic.
COD

DIMENSIUNI

LĂȚIME COTOR

CULOARE

AMBALARE

E-100200382

250 x 330 mm

25 mm

negru

10 buc./set

E-100200378

250 x 330 mm

25 mm

albastru

10 buc./set

E-100200463

250 x 330 mm

60 mm

negru

10 buc./set

E-100200459

250 x 330 mm

60 mm

albastru

10 buc./set

Mapă prezentare Urban
• Mapă de prezentare de calitate cu design atragator.
• Coperți din polipropilenă, 0.3 mm.
• Suprafață placută la atingere cu model grafic.
• Flexibilitate maximă datorită deschiderii 180°.
• Coperțile sunt protejate cu un material rezistent la apă și murdărie.
• Închidere cu elastic pe colțuri pentru protejarea conținutului.
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COD

FORMAT

CAPACITATE

E-400104498

A4

40 folii

albastru transparent

CULOARE

E-400104496

A4

40 folii

negru

E-400104497

A4

40 folii

roșu

E-400104499

A4

40 folii

roz transparent

Mapă Urban protecție documente cu capsă
• Mapă de protecție utilizată la depozitarea și organizarea documentelor.
• Fabricată din polipropilenă ușoară și durabilă, 0.3 mm.
• Se închide cu o capsă foarte rezistentă.
• Rezistentă la apă și murdărie.
COD

FORMAT

E-400104472

A4 landscape

albastru transparent

CULOARE

E-400104470

A4 landscape

negru

E-400104471

A4 landscape

roșu

E-400104474

A4 landscape

roz transparent

E-400104468

A5 landscape

albastru transparent

E-400104466

A5 landscape

negru

E-400104467

A5 landscape

roșu

E-400104469

A5 landscape

roz transparent

Mapă plastic Memphis cu elastic
• Din polipropilenă cu 3 pliuri și închidere cu elastic pe colțuri.
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

E-100200559

A4

25 mm

CULOARE
albastru

E-100200560

A4

25 mm

negru

Mapă plastic Memphis cu elastic
• Din polipropilenă cu 3 pliuri și închidere cu elastic pe colțuri.
COD

FORMAT

CULOARE

E-100201132

A4

albastru

AMBALARE
20 buc/set

E-100201137

A4

negru

20 buc/set

E-100201087

A3

asortate

20 buc/set

Mapă carton Eurofolio cu elastic
• Confecționată din carton color 450gr/mp.
• Închidere cu elastic, etichetă personalizare pe cotor.
• Format A4. Capacitate 150 coli.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

AMBALARE

E-100200742

240 x 320 mm

negru

50 buc./set

E-100200732

240 x 320 mm

albastru

50 buc./set

E-100200753

240 x 320 mm

verde

50 buc./set

E-100200739

240 x 320 mm

galben

50 buc./set

153

Mapă Urban din plastic cu elastic
• Mapă din plastic ideală pentru transportarea și organizarea documentelor.
• Perfectă pentru utilizare la întâlniri, la școală sau cursuri.
• Fabricată din polipropilenă, 0.3 mm.
• Rezistentă la apă și murdărie, cu suprafață rezistentă la zgârieturi.
• Ușoară și durabilă.
COD

FORMAT

E-400104349

A4

albastru transparent

CULOARE

E-400104347

A4

negru

E-400104348

A4

roșu

E-400104370

A4

roz transparent

Dosar din carton plic
• Din carton manilla color de 250 gr/mp. Format A4
• Pliuri interioare pentru păstrarea documentelor
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

AMBALARE

E-100091158

243 x 320 mm

albastru

25 buc./set

E-100091160

243 x 320 mm

galben

25 buc./set

E-100091161

243 x 320 mm

verde

25 buc./set

E-100091163

243 x 320 mm

orange

25 buc./set

E-100091164

243 x 320 mm

roșu

25 buc./set

Dosar din carton pentru încopciat
• Din carton de 250 gr/mp, manilla în culori pastel.
• Alonjă metalică pentru îndosariere documente.
• Prevăzut cu mecanism de încopciere în biblioraft.
• Coperta față întreagă (1/1)
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

AMBALARE

E-100551883

243 x 305 mm

albastru

50 buc./set

E-100551885

243 x 305 mm

galben

50 buc./set

E-100551886

243 x 305 mm

verde

50 buc./set

E-100551888

243 x 305 mm

orange

50 buc./set

E-100551889

243 x 305 mm

roșu

50 buc./set

Dosar din carton pentru încopciat
• Din carton de 250 gr/mp, manilla, în culori pastel.
• Alonjă metalică pentru îndosariere documente.
• Prevăzut cu mecanism de încopciere în biblioraft.
• Copertă față jumătate (1/2)
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COD

DIMENSIUNI

CULOARE

AMBALARE

E-100551890

243 x 305 mm

albastru

50 buc./set

E-100551892

243 x 305 mm

galben

50 buc./set

E-100551893

243 x 305 mm

verde

50 buc./set

E-100551895

243 x 305 mm

orange

50 buc./set

E-100551896

243 x 305 mm

roșu

50 buc./set

Dosar din carton cu capse
• Din carton de 250 gr/mp, manilla în culori pastel.
• Alonjă pentru îndosariere documente.
• Prevăzut cu capse (găuri) pentru îndosariere în biblioraft.
• Copertă față întreagă (1/1)
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

E-100551869

243 x 305 mm

albastru

AMBALARE
50 buc./set

E-100551871

243 x 305 mm

galben

50 buc./set

E-100551872

243 x 305 mm

verde

50 buc./set

E-100551874

243 x 305 mm

orange

50 buc./set

E-100551875

243 x 305 mm

roșu

50 buc./set

Dosar din carton cu capse
• Din carton de 250 gr/mp, manilla în culori pastel.
• Alonjă pentru îndosariere documente.
• Prevăzut cu capse (găuri) pentru îndosariere în biblioraft.
• Coperta față jumătate (1/2)
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

E-100551876

243 x 305 mm

albastru

AMBALARE
50 buc./set

E-100551878

243 x 305 mm

galben

50 buc./set

E-100551879

243 x 305 mm

verde

50 buc./set

E-100551881

243 x 305 mm

orange

50 buc./set

E-100551882

243 x 305 mm

roșu

50 buc./set

Dosar din carton cu șină
• Din carton manilla de 250 gr/mp în culori pastel.
• Alonjă metalică pentru îndosariere documente, copertă întreagă față / spate.
• Copertă față întreagă (1/1)
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

AMBALARE

E-100090773

240 X 315 mm

albastru

100 buc./set

E-100090778

240 X 315 mm

galben

100 buc./set

E-100090781

240 X 315 mm

verde

100 buc./set

E-100090783

240 X 315 mm

orange

100 buc./set

E-100090784

240 X 315 mm

roșu

100 buc./set

Dosar simplu din carton
• Din carton tip manilla color de 250 gr/mp.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

AMBALARE

E-100091649

225 x 318 mm

albastru

100 buc./set

E-100091651

225 x 318 mm

galben

100 buc./set

E-100091652

225 x 318 mm

verde

100 buc./set

E-100091654

225 x 318 mm

orange

100 buc./set

E-100091655

225 x 318 mm

roșu

100 buc./set

Dosar suspendabil cu burduf Vertic Ultimate
• Din carton kraft eco de 320 gr/mp cu baghetă metalică.
• Vizor vertical din plastic de 6 cm cu efect de mărire.
• Etichetă albă inclusă.
• Garanție: 20 ani
COD

DIMENSIUNI

BURDUF

AMBALAJ

E-100552068

330 x 240 mm

20 mm

25 buc./set

E-100552069

330 x 240 mm

30 mm

25 buc./set

E-100552063

330 x 240 mm

40 mm

25 buc./set

E-100552064

330 x 240 mm

60 mm

25 buc./set

E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.
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Dosar suspendabil Vertic cu separatoare și buzunar
• Din carton kraft eco de 240 gr./mp cu baghetă metalică.
• Cu șină de prindere în interior (alonjă din metal).
• 4 separatoare și buzunar interior pe ultima copertă.
• Vizor vertical din plastic rigid de 6 cm cu efect de mărire, etichetă albă inclusă.
COD

DIMENSIUNI

AMBALRE

E-100082310

330 x 248 x 5 mm

25 buc/set

E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.

Dosar suspendabil Verticflex Ultimate
• Din carton (hartie pura 100%) de 240 gr/mp color cu baghetă metalică; etichetă albă inclusă.
• Valoare PH sub 7.5 pentru o mai bună protecție a documentelor
• Vizor vertical din plastic flexibil de 6 cm cu efect de mărire. Garanție: 20 ani
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

E-100331149

330 x 240 mm

albastru

AMBALARE
25 buc./set

E-100331158

330 x 240 mm

galben

25 buc./set

E-100331150

330 x 240 mm

verde

25 buc./set

E-100331154

330 x 240 mm

roșu

25 buc./set

Port-etichetă din plastic pentru dosar suspendabil Verticflex
COD

DIMENSIUNI

DESCRIERE

E-100330217

50 x 15 mm

port-eticheta transparentă

E-100330218

50 x 14 mm

etichetă albă

AMBALARE
25 buc./set
10 coli A4/set

Dosar suspendabil Vertic cu burduf
• Din carton kraft eco de 230 g/mp cu baghetă metalică.
• Vizor vertical din plastic rigid de 6 cm cu efect de mărire.
• Etichetă albă inclusă.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

E-100560119

318 x 240 mm

25 buc./set

E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.

Dosar suspendabil Chic Ultimate
• Din carton color cu baghetă metalică.
• Cu șină de prindere în interior (alonjă din metal)
• Vizor vertical din plastic rigid de 6 cm cu efect de mărire.
• Etichetă albă inclusă.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

E-100552091

330 x 245 mm

albastru

AMBALARE
25 buc/set

E-100552095

330 x 245 mm

galben

25 buc/set

E-100552096

330 x 245 mm

verde

25 buc/set

E-100552097

330 x 245 mm

roșu

25 buc/set

E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.

Dosar suspendabil Vertic
• Din carton kraft eco de 230 g/mp cu baghetă metalică.
• Cu șină de prindere în interior (alonjă din metal)
• Vizor vertical din plastic rigid de 6 cm cu efect de mărire.
• Etichetă albă inclusă.
COD

DIMENSIUNI

E-100560118

340 x 245 mm

E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.
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AMBALARE
25 buc/set

Dosar suspendabil cu etichetă laterală
• Din carton kraft de 220 g/mp orange cu baghetă metalică.
• Vizor lateral din plastic rigid de 14 x 1 cm cu efect de mărire.
• Etichetă albă inclusă.
COD

DIMENSIUNI

E-100330742

330 x 275 mm

AMBALARE
25 buc/set

Dosar suspendabil Verticflex
• Din carton de 230 g/mp color cu baghetă metalică; etichetă albă inclusă.
• Vizor vertical din plastic flexibil de 6 cm cu efect de mărire.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

E-100331493-SET

330 x 240 mm

albastru

AMBALARE
25 buc/set

E-100331494-SET

330 x 240 mm

galben

25 buc/set

E-100331495-SET

330 x 240 mm

verde

25 buc/set

E-100331496-SET

330 x 240 mm

roșu

25 buc/set

Port-etichetă din plastic pentru dosar suspendabil Verticflex
COD

DIMENSIUNI

DESCRIERE

E-100330217

50 x 15 mm

port-eticheta transparentă

E-100330218

50 x 14 mm

etichetă albă

AMBALARE
25 buc./set
10 coli A4/set

Cutii arhivare Tric Maxi
• Carton ondulat kraft
• Folosite pentru arhivarea documentelor
COD
E-100421092

DIMENSIUNI (L X l X H)
333 x 236 x 308 mm

Cutie arhivare Tric Maxi pentru dosare suspendabile
• Fabricat din carton ondulat kraft, extrem de rezistent. Prevăzut cu capac
pentru închidere.
• Folosit pentru arhivare dosare suspendabile
• Dotată cu orificiu pentru o manevrare ușoară
COD
E-100421090

DIMENSIUNI (L X l X H)
333 x 236 x 308 mm
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EROII DIN BIROU

Original un grup suedez ce fabrica imprimante, numit SLT a evoluat în cea mai dinamică companie
din Suedia, înainte să se concentreze pe produsele pe care le fabrică acum. Azi ne distingem prin
gamele noastre de produse ce oferă soluții eficiente de organizare. Tot ceea ce face Esselte este
destinat simplificării vieții clienților noștri. Indiferent de ce ne rezervă viitorul, oamenii care lucrează
la birou vor avea nevoie de soluțiile Esselte, care îi ajută să-și termine treaba cât mai repede.
Esselte – From To Do… To Done.

2014
2012
2010
2005
1988

Speedbox
Gama Vivida
Mecanismul No.1
Folia de protecție At Hand
Esselte Dataline - Accesorii
pentru computere

1987

Linia de produse Esselte AV
pentru conferințe

1974

Suporturile verticale și tăvițele
Collecta

1972

Produse din plastic Basko,
Boxer și Cardo

1970

Redenumirea în „Esselte“ și fabricarea de produse pentru birou

1967

Primul biblioraft din platic PP
„Servo“

1913

13 fabricatori suedezi de imprimante au creat compania SLT
(Sveriges Litografiska Tryckerier)

www.esselte.com

PERFECT
STABIL
TESTAT!
Garantat pentru

10000 de utilizări
fără eroare.

3 ANI

GARANIE
DP

Biblioraft Esselte No. 1 Power

Cotor 75 mm

Cotor 50 mm

CULOARE

Cotor 75 mm

Cotor 50 mm

ES-811300

ES-811400

alb vivida

ES-811550

ES-811560

turcoaz

ES-811310

ES-811410

galben

ES-624067

ES-624071

ES-811330

ES-811430

roșu

ES-624068

ES-624072

ES-811340

ES-811440

portocaliu

ES-624069

ES-811350

ES-811450

albastru

ES-811360

ES-811460

verde

ES-811370

ES-811470

ES-811380

ES-811480

ES-811510
ES-811530
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CULOARE

Format A5.

Format A4.

Biblioraft de calitate, pentru o utilizare fără probleme, pe termen lung.
• Echipat cu orificiu metalic de prindere pe cotor, inele rado și margini protejate cu
șină metalică, pentru o manevrare facilă și sigură
• Plastifiat interior-exterior cu Polipropilenă cu textură VIVIDA
• Formă ergonomică a levierului, care permite o manevrare mai facilă
• Produs certificat FSC
• Buzunar pe cotor cu etichetă de carton interschimbabilă, pentru personalizare
Cotor 75 mm

CULOARE

ES-468630

roșu vivida

albastru vivida

ES-468650

albastru vivida

roșu vivida

ES-468600

alb vivida

ES-624073

verde vivida

ES-468660

verde vivida

ES-624070

ES-624074

galben vivida

ES-468670

negru vivida

ES-231038

ES-231043

violet

negru

ES-231036

ES-231041

bleu

gri

ES-231037

ES-231042

roz

ES-811520

vișiniu

ES-231039

ES-231044

culoarea piersicii

ES-811540

mov

Biblioraft plastifiat Economy
• Confecționat din carton rigid, plastifiat în exterior cu folie de polipropilenă (PP) color.
• Buzunar pentru etichetă, muchie metalică pentru protejarea colțurilor, orificiu de
prindere pe cotor.
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

ES-11250

A4

75 mm

alb

20 buc./cutie

AMBALARE

COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

ES-81190

A4

50 mm

alb

AMBALARE

ES-10782

A4

75 mm

galben

20 buc./cutie

ES-81191

A4

50 mm

galben

25 buc./cutie

ES-11253

A4

75 mm

roșu

20 buc./cutie

ES-81193

A4

50 mm

roșu

25 buc./cutie

ES-11255

A4

75 mm

albastru

20 buc./cutie

ES-81195

A4

50 mm

albastru

25 buc./cutie

ES-11256

A4

75 mm

verde

20 buc./cutie

ES-81196

A4

50 mm

verde

25 buc./cutie

ES-11272

A4

75 mm

gri

20 buc./cutie

ES-81172

A4

50 mm

gri

25 buc./cutie

ES-11257

A4

75 mm

negru

20 buc./cutie

ES-81197

A4

50 mm

negru

25 buc./cutie

ES-11234

A4

75 mm

portocaliu

20 buc./cutie

ES-81171

A4

50 mm

portocaliu

25 buc./cutie

ES-11276

A4

75 mm

vișiniu

20 buc./cutie

ES-81173

A4

50 mm

vișiniu

25 buc./cutie

ES-11279

A4

75 mm

mov

20 buc./cutie

ES-81174

A4

50 mm

mov

25 buc./cutie

ES-11282

A4

75 mm

turcoaz

20 buc./cutie

ES-81175

A4

50 mm

turcoaz

25 buc./cutie

25 buc./cutie

Etichete pentru biblioraft
• Etichete interschimbabile realizate din carton pentru bibliorafturi
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

ES-810811

30 x 158 mm

10 buc/set

ES-810801

50 x 158 mm

10 buc/set

Dosar plastic multiperforații
• Confecționat din polipropilenă.
• Alonjă pentru îndosariere în interior.
• Cotor cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
• Etichetă interschimbabilă pe cotor pentru detalii.
COD

CULOARE

AMBALARE

ES-13583

alb

10 buc./set

ES-13584

galben

10 buc./set

ES-13585

roșu

10 buc./set

ES-13586

albastru

10 buc./set

ES-13587

verde

10 buc./set

ES-13588

negru

10 buc./set
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Arhivare și depozitare
NOU: Asamblare rapidă

Esselte Speedbox - economisește timpul!
Cu Esselte Speedbox economisești timp și efort. Se asamblează ușor și intuitiv,
nefiind nevoie de instrucțiuni. În numai 5 secunde cutia este gata asamblată. Este
atât de simplu!

Apasă

Cutii Esselte Speedbox pentru arhivarea
documentelor
• Asamblare automată, rapid și fără efort, datorită sistemului inteligent de pliere a
pereților
• Capacul din carton dublu previne deschiderea cutiei și întărește orificiile de
prindere
• Pentru documente A4 și foolscap și pentru dosare A4
• Ideale pentru arhivarea pe etajere. Cutia poate fi poziționată vertical sau orizontal.
• Fabricate din carton 100% reciclat.
Produs 100% reciclabil, certificat FSC.

RECYCLED
RECYCLABLE

COD

A

B

C

DIMENSIUNI (L X H X L)

ES-623985

01

80 x 350 x 250 mm

Cotor 80 mm pentru format A4 și foolscap

B

ES-623908

01

100 x 350 x 250 mm

Cotor 100 mm pentru format A4 și foolscap

C

ES-623909

01

150 x 350 x 250 mm

Cotor 150 mm pentru format A4 și foolscap

Containere Esselte Speedbox pentru
depozitare și transport
• Asamblare automată, rapid și fără efort, datorită sistemului inteligent de pliere a
pereților
• Bază și margini ranforsate pentru o rezistență maximă
• Cu capac integrat
• Ideale pentru transportul teancurilor mari de documente sau a altor obiecte și
accesorii necesare pentru ședințe sau prezentări
• Fabricate din carton 100% reciclat.
Produs 100% reciclabil, certificat FSC.
RECYCLED
RECYCLABLE

COD
D

ES-623910

01

80 x 350 x 250 mm

E

ES-623911

01

355 x 252 x 193 mm

ES-623912

01

367 x 325 x 263 mm

ES-623913

01

433 x 364 x 263 mm

ES-623914

01

392 x 334 x 301 mm

F

G

E

162162

DIMENSIUNI (L X H X L)

D

DESCRIERE
Cotor 80 mm cu capac, pentru format
A4 și foolscap
Pentru documente A4 și dosare,
cu capac integrat
Medie, cu capac integrat.
Capacitate: 3 x 100 mm sau 2 x 150 mm
Mare, cu capac integrat.
Capacitate: 5 x 80 mm sau 4 x 100 mm
Pentru bibliorafturi, cu capac integrat.
Capacitate: 5 bibliorafturi x 75 mm

F

DESCRIERE

A

Apasă

G

Arhivare și depozitare
Cele mai vândute
RECYCLED
RECYCLABLE

Cutii Esselte Standard pentru arhivare și depozitare
Cutiile Esselte Standard sunt apreciate de utilizatori de peste 25 de ani. Un număr
mare de documente, de importanță diferită, sunt păstrate în cutiile Esslete. Acestea
sunt ideale pentru arhivele din sectorul public, dar și privat, pentru spitale, bănci și
instituții de învățământ.

B

A

Arhivare standard
COD
A

B

C

D

C

DIMENSIUNI (L X H X L)

DESCRIERE

ES-128004

01 330 x 80 x 260 mm

ES-10024

01 97 x 355 x 300 mm

Cutie arhivare pentru biblioraft

ES-128080

01 350 x 80 x 250 mm

Cotor 80 mm pentru format A4 și foolscap

ES-128102

01 245 x 100 x 345 mm

Cotor 100 mm pentru format A4 și foolscap

ES-128602

01 245 x 150 x 345 mm

Cotor 150 mm pentru format A4 și foolscap

ES-128701

01 245 x 200 x 345 mm

Cotor 200 mm pentru format A4 și foolscap

Cutie de arhivare orizontală

Depozitare și transport standard
COD
D

E
E

F

F

DIMENSIUNI (L X H X l)

ES-10964

01

525 x 306 x 338 mm

ES-128910

01

540 x 258 x 360 mm

ES-128900

01

550 x 255 x 365 mm

ES-128911

01

398 x 302 x 280 x mm

Cutii Esselte Eco

DESCRIERE
Container pentru bibliorafturi cu deschidere
frontală. Capacitate: 6 bibliorafturi x 75/80 mm
Container pentru cutii de arhivare cu deschidere frontală. Capacitate: 6 x 80 mm sau 5 x 100 mm
Container pentru cutii de arhivare, cu capac
integrat. Capacitate: 6 x 80 mm sau 5 x 100 mm
Cutie pentru depozitare mică, cu capac integrat

Create pentru
protecția mediului!

Cutiile Esselte Eco reprezintă o soluție eficientă și economică pentru arhivarea documentelor pe termen mediu și lung, contribuind totodată la protejarea
mediului înconjurător.
• Ideale pentru documente A4
• Fabricate din carton 100% reciclat și 100% reciclabil.
• În procesul de fabricație s-a folosit hârtie naturală, nealbită cu substanțe
chimice
• Beneficiază de un design atractiv, realizat cu cerneală ecologică, obținută
pe bază de apă
• Produse certificate FSC

A
RECYCLED
RECYCLABLE

B

Cutii pentru arhivare
COD
A

DIMENSIUNI (L X H X L)

DESCRIERE

ES-623916

01

327 x 80 x 233 mm

Cotor 80 mm pentru format A4

ES-623917

01

327 x 100 x 233 mm

Cotor 100 mm pentru format A4

Containere pentru depozitare și transport
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

B

ES-623918

01

439 x 345 x 242 mm

C

ES-623920

01

427 x 343 x 305 mm

D

ES-623919

01

439 x 259 x 340 mm

DESCRIERE
Container pentru cutii de arhivare, cu capac
integrat. Capacitate: 5 x 80 mm sau 4 x
100 mm
Container pentru bibliorafturi cu deschidere
frontală. Capacitate: 5 x 75 mm
Container pentru cutii de arhivare cu
deschidere frontală. Capacitate: 5 x 80 mm
sau 4 x 100 mm

C

D

163163

Cutie arhivare pentru dosare suspendabile
• Ideală pentru arhivarea și transportarea a aproximativ 10 dosare suspendabile.
• Index pe 4 laturi pentru identificarea conținutului.
• Dotată cu orificiu pentru o manevrare ușoară.
COD

CULOARE

ES-10965

albă

DIMENSIUNI (L X L X H)
117 x 285 x 337 mm

Suport vertical pentru cataloage
• Din carton rezistent pliabil, 100% reciclat și 100% reciclabil.
• Certificat FSC.
• Ideal pentru stocarea cataloagelor, revistelor, broșurilor, etc.
• Cu orificiu de prindere pe cotor și spațiu pentru descriere conținut.
COD

COTOR

DIMENSIUNI

ES-493222

80 mm

A4

CULOARE
alb/roșu

ES-10025

80 mm

A4

albastru/alb

Cabinet Economy pentru dosare suspendabile
• Capacitate sertar: 65 dosare.
• Culoare gri deschis.
• Dimensiune cabinet: 414 x 1320 x 630 mm.
• Garanție 2 ani.
COD
ES-94912
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NUMĂR SERTARE
4

Mapă Economy din carton plastifiat cu elastic
• Mapă cu un luciu intens în exterior și cu interiorul în culoarea naturală a cartonului.
• Culoarea elasticului corespunde culorii mapei
• Capacitate 150 coli.
COD

FORMAT

CULOARE

COD

FORMAT

ES-13434

A4

bleumarin

ES-13437

A4

CULOARE
verde

ES-13435

A4

albastru

ES-13438

A4

galben

ES-13436

A4

roșu

ES-13439

A4

negru

Mapă protecție cristal color A4
• Utilizate la depozitarea și organizarea documentelor.
• Datorită culorilor variate, documentele pot fi individualizate cu ușurință.
• Mapă din PVC cu două deschideri lateral și sus.
COD

CULOARE

GROSIME

FORMAT

AMBALARE

ES-55430

cristal

150 microni

A4

25 buc./set

ES-55431

galben transparent

150 microni

A4

25 buc./set

ES-55433

roșu transparent

150 microni

A4

25 buc./set

ES-55435

albastru transparent

150 microni

A4

25 buc./set

ES-55436

verde transparent

150 microni

A4

25 buc./set

ES-54820

transparent

150 microni

A4

25 buc./set

Mapă pentru semnături cu index
• Cotor extensibil ce permite un număr mai mare de coli
• Potrivită pentru școli, universități, clinici, dar si pentru departamentul de HR al
companiilor
• Coperta din PFL
COD

DIMENSIUNI

NR. COMPATIMENTE

ES-629997

272 x 25 x 355 mm

24

ES-1114119

272 x 45 x 355 mm

31

MODEL

A-Z
1-31

Mapă pentru semnături cu separatoare
• Mapă de semnături standard, pentru organizarea contractelor,
a facturilor sau a altor documente ce necesită semnătură și aprobare.
• Coperta din PFL laminată cu folie PP de culoare neagră.
• Suport etichetă pentru denumire (ex. Nume departament sau manager).
• 20 de separatoare rigide, cu suprafață aspră, pentru a preveni alunecarea
documentelor.
• Cu fereastră pentru pre-vizualizare pe fiecare pagină.
• 90% din produs este fabricat din materiale reciclate 100%.

COD

ES-621061

DIMENSIUNE

240 x 28 x 340 mm
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Economisește spațiul – elimină
topurile de folii dezordonate,
care ocupă prea mult spațiu

Poziționare flexibilă – dispenserul
poate fi așezat vertical sau
orizontal

Folii de protecție tip cristal
sau coajă de portocală, într-un
dispenser modern

Dispenser folii de protecție Esselte At Hand

A

• Dispenserul AT HAND este un sistem inovativ de stocare a foliilor de protecție format
A4, asemănător cutiei de șervețele. Are un design atractiv, potrivit oricărui birou și vă
ajută să economisiți timpul și spațiul din birou.
• Poziționare flexibilă – dispenserul se poate așeza vertical sau orizontal, pe birou, în
sertar, în raft, pe imprimantă sau oriunde aveți nevoie
• Sistemul tip cutie de șervețele permite extragerea facilă a foliilor, una câte una
• Folie polipropilenă (PP) reciclabilă, copysafe
COD

GROSIME

FORMAT

CULOARE

AMBALARE

A

ES-17786

46 microni

A4

coajă de portocală

50 buc./set

B

ES-17799

55 microni

A4

cristal

40 buc./set

B

Cutia poate fi folosită ca o tăviță
pentru foliile rămase neconsumate.

Putem sesiza diferența dintre soluția
economică și cea ambalată în cutie.

Folie de protecție documente cristal
• Folie transparentă cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
• Suprafața cristal.
• Deschidere: partea superioară.
COD

GROSIME

FORMAT

AMBALARE

ES-13089

40 microni

A4

100 buc./set

ES-56066

55 microni

A4

100 buc./cutie

ES-56113

75 microni

A4

100 buc./cutie

ES-56093

105 microni

A4

100 buc./cutie

Folie protecție documente Standard
• Folie din polipropilenă tip coajă de portocală, reciclabilă, copysafe.
• Folie transparentă cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere: partea superioară.
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COD

GROSIME

FORMAT

AMBALARE

ES-56171

43 microni

A4

100 buc./set

ES-259760

100 microni

A4 maxi

ES-16690

35 microni

A4

25 buc./set
100 buc./cutie

Folie de protecție color
• Folie transparentă cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
• Suprafața cristal.
• Deschidere: partea superioară.
COD

GROSIME

FORMAT

CULOARE

ES-47201

55 microni

A4

galben

AMBALARE
10 buc./set

ES-47203

55 microni

A4

roșu

10 buc./set

ES-47205

55 microni

A4

albastru

10 buc./set

Folie de protecție cu clapă laterală
• Folie prevăzută cu clapă laterală, pentru siguranța documentelor.
• Marginea cu multiperforații permite arhivarea documentelor în biblioraft sau
caiet mecanic.
COD

GROSIME

CULOARE

FORMAT

ES-56193

115 microni

cristal

A4

AMBALARE
100 buc./cutie

Folie protecție pentru cărți de vizită
• Folie de protecție cu 8 buzunare pentru cărți de vizită.
• Marginea cu multiperforații permite arhivarea cărților de vizită în biblioraft
sau caiet mecanic.
COD

GROSIME

FORMAT

AMBALARE

ES-78930

105 microni

A4

10 buc./set
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Clipboard dublu plastifiat Standard
• Clipboard din carton acoperit cu material plastic PP.
• Util pentru munca la birou, la școală sau acasă.
COD

FORMAT

CAPACITATE

ES-56043

A4

200 coli (80gr/mp)

CULOARE
roșu

ES-56045

A4

200 coli (80gr/mp)

albastru

ES-56047

A4

200 coli (80gr/mp)

negru

Clipboard pastifiat Jumbo Maxi
• Clipboard din carton acoperit cu material plastic PP.
• Poate fi agățat pe perete.
• Capacitate până la 200 coli (80gr/mp)
• Dispune de o clemă de prindere de dimensiuni mari și deosebit de rezistentă.
COD

FORMAT

ES-27353

A4

CULOARE
roșu

ES-27355

A4

albastru

Clipboard simplu plastifiat Standard
• Clipboard din carton acoperit cu material plastic PP.
• Dispune de o clemă de prindere de dimensiuni reduse.
COD

FORMAT

ES-56053

A4

CULOARE
roșu

ES-56055

A4

albastru

ES-56057

A4

negru

Lipici solid
• Lipici standard pentru uz general, acționează imediat după aplicare.
• Nu conține diluant.
• Nu este inflamabil.
COD
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CANTITATE

ES-842040

20 gr

ES-843040

40 gr

Mousepad cu gel Data Line Fashion
• Datorită învelișului de Lycra nu irită mâna în timpul utilizării. Suprafața inferioară este cauciucată pentru a împiedica alunecarea de pe birou.
COD

CULOARE

ES-67107

albastru

300 x 35 x 260 mm

DIMENSIUNI

ES-67106

negru

300 x 35 x 260 mm

Mousepad cu gel Data Line
• Mousepad ergonomic cu gel. Datorită învelișului de Lycra nu irită mâna în timpul
utilizării. Asigură o poziție mai comodă a încheieturii, ducând la o utilizare mai
confortabilă a mouse-ului.
COD

CULOARE

ES-67038

negru

215 x 30 x 300 mm

DIMENSIUNI

ES-67046

transparent-albastru

235 x 30 x 285 mm

Suport cu gel pentru încheietura mâinii
• Datorită învelișului de Lycra nu irită mâna în timpul utilizării. Sprijinit de tastatură asigură
o poziție mai comodă a încheieturii, ducând la o poziție de lucru mai confortabilă.
• Este cauciucat pe partea inferioară pentru a nu aluneca de pe birou.
COD

CULOARE

MODEL

DIMENSIUNI

ES-67041

negru

Simplu

100 x 30 x 495mm

ES-67110

albastru

Fashion

145 x 35 x 555 mm

ES-67109

negru

Fashion

145 x 35 x 555 mm
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Etichete autoadezive albe ETILASER
• Se recomandă folosirea în imprimantă laser și copiator (negru sau color).
• Etichetele sunt pretăiate pe format A4 (210 x 297 mm).
• Sunt folosite la corespondență, coduri de bare, etichetare produse, reclamă etc.
• Temperatura de utilizare și păstrare: +20 - 80 °C .
COD

DIMENSIUNI

ETICHETE/COALĂ

AMBALARE

30900060
32300504

297 x 210 mm
210 x 148,5 mm

1
2

200 coli/top
200 coli/top

30900055

105 x 292 mm

2

200 coli/top

32300582

148,5 x 105 mm

4

200 coli/top

30900035

105 x 99 mm

6

200 coli/top

32300506

105 x 70 mm

8

200 coli/top

30900058

105 x 49,5 mm

12

200 coli/top

30900001

70 x 42,3 mm

21

200 coli/top

30900025

105 x 25,4 mm

22

200 coli/top

30900045

52,5 x 35 mm

32

200 coli/top

30900068

52,5 x 29,7 mm

40

200 coli/top

30900063

38,1 x 21,2 mm

65

200 coli/top

30305001

40 x 18 mm

75

200 coli/top

Etichete autoadezive albe cu colțuri rotunjite ETILASCOP
• Se recomandă folosirea în imprimantă laser și copiator (negru sau color).
COD

DIMENSIUNI

ETICHETE/COALĂ

AMBALARE

31800042
32300331

46 x 11,1 mm
32 x 16 mm

84
96

100 coli/top
100 coli/top

31800016

25 x 12 mm

161

100 coli/top

31800047

Ø = 63,5 mm

12

100 coli/top

31800018

Ø = 45 mm

24

100 coli/top

31800019

Ø = 32 mm

48

100 coli/top

31800020

Ø = 20 mm

117

100 coli/top

x=culoare; 1-roșu, 2-galben, 3-verde, 4-albastru

Etichete autoadezive color JETLASCOP
• Se recomandă folosirea în imprimantă laser, inkjet și copiator (negru sau color).
COD

DIMENSIUNI

ETICHETE/COALĂ

AMBALARE

32400x01
32400x09

292 x 210 mm
105 x 148,5 mm

1
4

25 coli/top
25 coli/top

32400x19

70 x 37 mm

24

25 coli/top

x=culoare; 1-roșu, 2-galben, 3-verde

Etichete autoadezive JETLASCOP pentru biblioraft
• Pretăiate pe hârtie albă format A4.
• Adeziv permanent.
• Temperatura de păstrare: +20° C - 80° C.
COD

DIMENSIUNI

PREZENTARE

AMBALARE

32400036

192 x 61 mm

4 etichete/coală

25 coli/cutie

32400043

192 x 38 mm

7 etichete/coală

25 coli/cutie
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reclama?
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Geantă pentru laptop 17” cu rotile
• Confecționată din imitație de piele neagră.
• Compartiment încăpător care se încuie, 2 buzunare laterale.
• Mânere și baretă pentru umăr detașabilă.
• Buzunar interior pentru laptop de 17” (36 x 24 x 4 cm).
• Accesorii nichelate și închidere cu cifru.
• Mâner retractabil special de trolley și rotile.
COD

DIMENSIUNI (L X L X H)

FI-2340T

48 x 37 x 24 cm

GREUTATE
4 kg

Geantă pilot Falcon
• Confecționată din imitație piele DuraSkin.
• Compartiment principal cu separator.
• Secțiune organizator pe capac cu suport instrumente scris, buzunar mic cu fermoar,
suport cărți de vizită.
• Buzunare laterale cu clapă.
• Margine întărită cu plastic pentru rezistență suplimentară și durabilitate.
• Închidere cu cifru.
COD

DIMENSIUNI (L X L X H)

FI-2345

48 x 37 x 24 cm

GREUTATE
4,3 kg

Geantă troller pentru laptop
• Confecționat din polyester DuraTuff 1680
• Acceptat ca bagaj de mână de majoritatea companiilor aeriene.
• Compartiment principal căptușit pentru laptop (37 x 22 x 3,5 cm).
• Compartiment cu fermoar, compartiment frontal tip organizer cu fermoar.
• Prevăzut cu mâner retractabil și rotile, 2 dintre compartimente se pot încuia.
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-2567T

40,5 x 38 x 24 cm

GREUTATE
3 kg
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Servietă din piele pentru laptop 15.6”
• Confecționată din piele naturală.
• 2 compartimente principale, 1 căptușit pentru laptop cu clapă protectoare.
• Buzunar frontal tip organizer; buzunar în spate cu închidere cu arici.
• Săculeț detașabil pentru cablu, baretă detașabilă pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X L X H)

FI-2564L

42 x 34 x 14 cm

GREUTATE
1.9 Kg

Servietă
• Confecționată din imitație de piele Dura Buck.
• Două compartimente spațioase și un buzunar cu fermoar.
• Buzunar cu fermoar în față și în spate.
• Cu mâner și baretă detașabilă pentru umăr.
• Catarame nichelate.
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-2584-BK

40,5 x 31 x 14 cm

GREUTATE
4,5 kg

Geantă diplomat
• Confecționată din imitație piele DuraHide.
• Compartiment principal.
• Compartiment interior cu buzunare.
• Închidere cu cifru.
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COD

DIMENSIUNI (L X L X H)

FI-2284

45 x 31 x 10 cm

GREUTATE
1,8 kg

Geantă diplomat din aluminiu
• Confecționată din aluminiu, cu structură rezistentă la zgârieturi. Interior
spațios, prevăzut cu buzunare pentru carduri și instrumente de scris.
• Închidere cu cifru.
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-2992

47 x 36 x 15 cm

GREUTATE
2,5 kg

Geantă laptop 17”
• Confecționată din polyester Durafibre.
• Compartiment principal căptușit pentru laptop (43 x 30 x 6 cm).
• Buzunar frontal tip organizer cu fermoar, buzunar în spate cu fermoar, buzunar mic în
spate cu închidere cu arici.
• Prevăzută cu mâner și baretă de umăr detașabilă.
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-2545

45 x 33 x 12 cm

GREUTATE
1,3 Kg

Husă pentru laptop de 15.4”
• Confecționată din neopren pentru protejarea laptop-ului.
• De culoare neagră și cusături roșii.
• Închidere cu fermoar.
• Prevăzută cu mânere și baretă pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-2598

38 x 28 x 5 cm

GREUTATE
0,30 kg
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Mapă conferințe A4
• Confecționată din piele neagră.
• Buzunar pentru blocnotes, buzunar pentru documente și suport instrument de scris,
buzunare pentru USB.
• Prevăzută cu buzunare pentru carduri/cărți de vizită și calculator, buzunar cu fermoar,
4 inele de 17mm de caiet mecanic.
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-6512-BK

26 x 35 x 4 cm

GREUTATE
0,87 kg

FI-6518-BK

30 x 36 x 7 cm

1,10 kg

Mapă conferințe A4
• Confecționată din imitație din piele neagră DuraNappa.
• Buzunar pentru documente și suport pentru instrument de scris.
• Buzunare pentru cărți de vizită și carduri, cu mecanism cu 4 inele
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-6633

26 x 35 x 5 cm

GREUTATE
0,40 kg

FI-6528*
* prevăzută cu calculator

26 x 35 x 5 cm

0,80 kg

Mapă conferințe A4
• Confecționată din imitație din piele neagră DuraNappa.
• Prevăzut cu buzunar pentru blocnotes.
• Buzunare cu burduf.
• Suport instrument de scris, calculator și buzunare pentru cărți de credit și carduri.
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COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-6521

25.50 x 34 x 5 cm

GREUTATE
0,70 kg

Mapă conferinte A4
• Confecționată din imitație de piele neagră.
• Buzunar pentru blocnotes A4.
• Suport pentru memory stick.
• Suport pentru instrumente de scris.
• Suport pentru cărți de vizită și carduri.
• Buzunar pentru documente și dosare.
• Închidere cu fermoar.
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-6520

27 x 34.5 x 4 cm

GREUTATE
0,60 kg

Mapă conferințe A4
• Confecționată din imitație din piele neagră DuraNappa.
• Buzunar pentru documente și suport pentru instrument de scris.
• Buzunare pentru cărți de vizită și carduri și buzunar pentru blocnotes.
• Clipboard in interior
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-6539

26 x 30 x 2 cm

GREUTATE
0,60 kg

Portofel din piele pentru acte călătorie
• Confecționat din piele neagră.
• 7 buzunare pentru carduri.
• 4 buzunare mai mari pentru bilete, buzunar transparent pentru pașaport.
COD

DIMENSIUNI (L X H X L)

FI-4005L

13 x 22,5 x 1,2 cm

GREUTATE
0,12 kg
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Mașini de legat pe care
te poți baza.
?
ă
z
a
e
Ce urm

Te poți baza oricând pe GBC. Mașinile de birou te ajută să-ți termini treaba, fără efort, fără
deranj, fără alte preocupări, doar să-ți finalizezi sarcinile la cele mai înalte standarde. De
la informații esențiale pentru birou până la prezentări de ultim minut, GBC va livra mereu
calitate excelentă.

2017
Actualizarea gamei
de laminatoare Fusion

2012
Lansarea gamei
de laminatoare Fusion

2009
Lansarea QuickStep

2005

Introducerea legării No Problem
CombBind

1973
1966
1961

Lansarea sistemul Therm-A-Bind
Primul laminator pentru birou
Prima mașină de legat electrică,
pentru birou

1960

Introducerea mașinii de legat
KomboCoil

1947

www.gbc.com

Fondată de William N Lane

Legarea documentelor nu a fost
niciodată mai simplă
CombBind®
Modul clasic
de a lega
documentele
GBC CombBind®
C210E/C210
• Ideal pentru volum mediu și
utilizarea în comun
• Leagă până la 450 coli și perforează
până la 20 coli A4 (C210E) sau 25
coli A4 (C210)
• Acuratețea perforării electrice este
asigurată de Ghidul unic de aliniere
a hârtiei
GBC-4401926EU

CombBind C210E

GBC-4401846

CombBind C210

Principalele caracteristice ale CombBind®

Alege mașinile GBC pentru o
perforare electrică rapidă și
ușoară.

Perforarea manuală GBC este
unică prin efortul minim pe care
utilizatorul trebuie să-l depună.

GBC CombBind® C200

GBC CombBind® C110

GBC CombBind® C100

• Ideal pentru volum mediu și
utilizarea în comun

• Ideal pentru un volum mic de
documente, uz personal

• Ideal pentru volum mic de documente,
uz personal

• Leagă până la 330 coli și perforează
20 coli A4

• Leagă până la 195 coli și perforează
12 coli A4

• Leagă până la 160 coli și perforează
9 coli A4

• Ușor de perforat documentele,
conține indicatori de aliniere a
hârtiei

• Culorile codate pentru ghidul de
mărimi ajută la o selecție simplă și
corectă a șinei de legare

• Ușoară și compactă, ușor de depozitat
atunci când nu este folosită

GBC-4401845 CombBind C200

GBC-4401844 CombBind C110

GBC-4401843 CombBind C100

C110

C210E

C100

C200

Produs
Cod Produs
Capacitatea de perforare (nr. coli)

C210E

C210

C200

C110

C100

GBC-4401926EU

GBC-4401846

GBC-4401845

GBC-4401844

GBC-4401843

-

20

20

12

9

Capacitatea de legare (nr. coli)

450

450

330

195

160

Dimensiunea maximă a spirei

51mm

51mm

38mm

21mm

19mm

Efort minim

Electric

Electric

4

4

4

Flux rapid de legare

4

4

4

4

4

Ghid de măsurare a documentelor

4

4

4

4

4

Deschidere inteligentă a spirei

4

4

4

4

4

Auto-centrare

4

4

4

-

-

Numărarea inteligentă a hârtiei

4

4

-

-

-

Controlul inteligent al marginilor

4

4

-

-

-
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Legarea documentelor nu a fost
niciodată mai simplă

MultiBindTM

WireBind

ThermaBindTM

MultiBind 230E/230

GBC WireBind W15

GBC ThermaBind T200

• 2 stiluri aceeași mașină - poți lega documente cu
spiră de plastic sau cu spiră metalică A4 sau A5
• Mâner lat de prindere pentru o perforare fără efort

• Creată pentru uzul zilnic
• Leagă până la 125 coli și perforează până la
15 coli
• Comenzile sunt ușor de manevrat, iar mânerul
ajută la portabilitatea acesteia dintr-un birou în
altul

• Ideală pentru uzul general la birou
• Leagă până la 200 coli A4
• Suportul de sprijin pentru documente contribuie
la legarea documentelor multiple

GBC-4400425

MultiBind 230E

GBC-4400402

GBC-4400409

GBC-4400423

MultiBind 230

WireBind W15

ThermaBind T200

T200

W15

230E

Produs
Cod Produs
Capacitate de perforare (nr. coli)

230E

230

W15

T200

GBC-4400425

GBC-4400423

GBC-4400402

GBC-4400409

25

30

30

15

Capacitatea de legare (nr. coli)

450

450

125

200

Dimensiunea maximă a spirei

51mm

51mm

14mm

20mm

Efort minim

4

-

4

4

Flux rapid de legare

4

4

4

4

Ghid de măsurare a documentelor

4

4

4

-

Deschidere inteligentă a spirei

4

4

-

-

Auto-centrare

4

4

-

-

Numărarea inteligentă a hârtiei

4

4

4

Controlul inteligent al marginilor

-

-

-
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GBC Spire pentru legare

Spire plastic
Dimenisune spiră

Spire metalice

Capacitate (nr.coli)

Cantitate.

Alb

Negru

Argintiu

Roșu

Albastru

6 mm

25

100

GBC-4028193

GBC-4028173

-

-

-

8 mm

45

100

GBC-4028194

GBC-4028174

-

-

GBC-4028234

10 mm

65

100

GBC-4028195

GBC-4028175

-

GBC-4028215

GBC-4028235

12 mm

95

100

GBC-4028197

GBC-4028177

-

GBC-4028217

GBC-4028237

14 mm

125

100

GBC-4028198

GBC-4028178

-

-

GBC-4028238

16 mm

145

100

GBC-4028610

GBC-4028600

-

GBC-4028660

GBC-4028620

19 mm

165

100

-

GBC-4028601

-

-

-

22 mm

195

100

-

GBC-4028602

-

-

-

25 mm

225

50

-

GBC-4028182

-

-

-

Spire din plastic

28 mm

240

50

-

GBC-4028183

-

-

32 mm Oval

280

50

-

GBC-4028184

-

-

-

38 mm Oval

330

50

-

GBC-4028185

-

-

-

45 mm Oval

390

50

-

GBC-4028186

-

-

-

51 mm Oval

450

50

-

GBC-4028187

-

-

-

6 mm

55

100

GBC-IB165085

GBC-IB165023

GBC-IB160431

-

-

8 mm

70

100

GBC-IB165184

GBC-IB165122

GBC-IB160639

-

-

10 mm

85

100

GBC-IB165283

GBC-IB165221

GBC-IB160837

-

-

12 mm

100

100

GBC-IB165382

GBC-IB165320

GBC-IB161230

-

-

14 mm

130

100

GBC-IB165481

GBC-IB165429

GBC-IB161438

-

-

Spire metalice 21 inele

GBC Coperți

Copertă carton cu aspect de piele

Copertă lucioasă™

Copertă cu aspect de pânză™

Finisajul oferă aspectul tactil și vizual asemănător
pielii adevărate. Grosimea coperții este de 250
GSM, ceea ce înseamnă o calitate și o durabilitate
excepțională.

Aspect luminos și neted.

Aspectul profesional cu o atingere de fibre naturale
și o paletă de culori ce se potrivește perfect cu
rapoartele tale.

Descriere

GSM

Alb

Negru

Carton aspect de piele™

250

GBC-CE040070

GBC-CE040010

Lucioase™

250

GBC-CE020071

GBC-CE020010

Carton cu aspect de pânză™

250

GBC-CE050070

GBC-CE050010

-

ReGency™ cu aspect de piele

325

GBC-CE030070

GBC-CE030010
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Roșu

Albastru

Albastru roial

Albastru închis

Ivory

-

GBC-CE040020

GBC-CE040029

GBC-CE040025

GBC-CE040065

GBC-CE020030

GBC-CE020020

-

-

-

-

GBC-CE050029

-

-

GBC-CE030020

GBC Coperți

HighClear™
Coperți transparente ideale pentru a citi conținutul
primei pagini. Fabricate din PVC durabil, disponibile
în formatele A4 și A3..

Microni

Format

Cantitate

Super
Transparent

Transparent

Albastru

Roșu

Verde

Galben

GBC-CE011830E

GBC-CE011840E

-

Fumuriu

HiClear™
150

A4

100

-

GBC-CE011580E

-

180

A4

100

GBC-CE011880E

-

GBC-CE011820E

200

A4

100

-

GBC-CE012080E

-

240

A4

100

-

GBC-CE012480

-

-

250

A4

50

GBC-41605E

-

-

-

GBC-CE011850E

-

300

A4

100

GBC-CE013080E

-

-

-
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A3

100

GBC-CF121880

-

-

-

GBC Coperți ThermaBind®

Coperți ThermaBind®

Copertă cu aspect de piele™

Copertă albă, fața coperții este din PVC transparent,
150 microni, iar spatele coperții este alb satinat,
grosime 240 gsm.

Copertă A4, fața coperții este din PVC transparent,
150microni, iar spatele coperții este cu aspect de
piele, grosime 250 gsm.

Cotor

Capacitate (nr. coli)

Cantitate.

Alb

Negru

Roșu

Albastru roial

1.5 mm

15

100

GBC-IB370014

-

-

-

3 mm

30

100

GBC-IB370021

-

-

-

4 mm

40

100

GBC-IB370038

-

-

-

6 mm

50

100

GBC-IB370045

-

-

-

8 mm

60

100

GBC-IB370052

-

-

-

1.5 mm

15

100

-

-

GBC-IB451201

-

3 mm

30

100

-

GBC-IB451614

-

-

4 mm

40

100

-

GBC-IB451621

-

GBC-IB451027

6 mm

50

100

-

GBC-IB451638

-

-

1.5 mm

15

100

GBC-TC080070

-

-

-

3 mm

30

100

GBC-TC080370

-

-

-

ThermaBind®

Carton cu aspect de piele™

Copertă standard™
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Copertă
plastic

Copertă adezivă
în rolă

Hârtie
creponată

Brand de
articole școlare
populare pentru
copii și adolescenți.
Oferta acestui brand include produse moderne de ex. creioane, pungi, articole de papetărie, lipici etc.
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Hârtie color
• Hârtie colorată, perfectă pentru imprimări și lucru creativ.
• Grosime: 80 gr/mp.
COD

CULOARE

AMBALARE

GB-14110215-99

10 culori asortate

100 coli/top

Cretă colorată pentru exterior
• Cretă ambalată în găleata din plastic cu mâner.
• Pentru a desenă în exterior, pe spațiile de joacă.
• Formă conică cu vârf ușor rotunjit.
• Nu se recomanda copiilor sub 3 ani.
• Lungime cretă: 105 mm.
• Diametru cretă: 25 mm.
• Culori asortate.
COD

AMBALARE

GB-17234419-99

20 buc/găleată

Rolă hârtie creponată
• Hârtie creponată pentru activități creative.
• Culori asortate.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

GB-14113351-99

50 x 200 cm

10 culori/set

GB-14113341-99

25 x 200 cm

10 culori/set

Carton decorativ cu sclipici
• Carton decorativ, fiecare bucată este ambalată separat.
• Fabricat din carton ondulat.
• Grosime: 264 gr/mp.
• Culori asortate.
COD

FORMAT

AMBALARE

GB-KR-FSB

A4

17 culori/set

Spumă EVA decorativă
• Bucăți de spumă decorativă EVA (ethylene-vinyl acetate).
• Fiecare bucată este ambalată separată.
• Fabricate din burete.
• Format: A4.
• Culori asortate.
COD

GROSIME

AMBALARE

GB-KR-PP

2 mm

10 culori/set

GB-KR-PSB

2.5 mm

12 culori/set

Rolă hârtie de împachetat pentru cadouri
• Hârtie de împachetat pentru cadouri.
• Grosime: 70 gr/mp.
• Modele asortate.
COD

DIMENSIUNI

GB-14112019-99

200 x 70 cm
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1.14 Folii protecție documente
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designed to organise

Fișier liniar cu capac pentru fișe cartonate
• Fișier pentru 1300 fișe cartonate cu index.
• Capacul este detașabil, se poate plasa sub bază pentru a economisi spațiu.
• Capacul este prevăzut cu etichetă.
• Conține suporți din cauciuc și 2 separatoare cu taburi ajustabile.
• Fișierul se potrivește în orice sertar de birou standard.
• Confecționat din plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

FORMAT CARD

HA-954-13

320 x 250 x 350 mm

A4 orizontal

CULOARE
negru

HA-954-11

320 X 250 X 350 mm

A4 orizontal

gri deschis

HA-955-11

235 x 190 x 360 mm

A5 orizontal

gri deschis

HA-955-13

235 x 190 x 360 mm

A5 orizontal

negru

HA-956-11

177 x 140 x 360 mm

A6 orizontal

gri deschis

HA-956-13

177 x 140 x 360 mm

A6 orizontal

negru

Fișier liniar cu capac și cheiță
• Fișier Ediție Specială pentru 800 fișe cartonate cu index.
• Capacul este detașabil, se poate plasa sub bază pentru a economisi spațiu.
• Capacul translucent transparent este prevăzut cu etichetă și încuietoare metalică
cu cheiță.

• Conține suporți din cauciuc și 1 separator cu tab ajustabil.
• Fișierul se potrivește în orice sertar de birou standard.
• Confecționat din plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

FORMAT CARD

HA-965-S-631

234 x 180 x 248 mm

A5 orizontal

gri deschis

CULOARE

HA-966-S-631

177 x 140 x 250 mm

A6 orizontal

gri deschis

Fișier liniar pentru fișe cartonate
• Fișier pentru 1300 fișe cartonate cu index.
• Prevăzut cu suporți din cauciuc și 2 separatoare cu taburi ajustabile.
• Fișierul se potrivește în orice sertar de birou standard.
• Confecționat din plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

FORMAT CARD

HA-954-0-11

325 x 140 x 347 mm

A4 orizontal

gri deschis

CULOARE

HA-955-0-11

228 x 96 x 347 mm

A5 orizontal

gri deschis

HA-956-0-11

171 x 76 x 347 mm

A6 vertical

gri deschis

Fișier liniar pentru fișe cartonate
• Fișier pentru 800 fișe cartonate cu index.
• Prevăzut cu suporți din cauciuc și 1 separator cu tab ajustabil
• Fișierul se potrivește în orice sertar de birou standard.
• Confecționat din plastic de calitate superioară, fără metale grele.
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COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

FORMAT CARD

HA-965-0-11

228 x 96 x 235 mm

A5 orizontal

gri deschis

CULOARE

HA-966-0-11

171 x 76 x 235 mm

A6 orizontal

gri deschis

Index A-Z orizontal
• Index alfabetic A-Z din polipropilenă pentru cutie și fișier.
• Culoare gri printate cu negru.
COD

FORMAT

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-984

A4 orizontal

297 x 210 x 1 mm

AMBALARE
25 file/set

HA-985

A5 orizontal

210 x 158 x 1 mm

25 file/set

HA-986

A6 orizontal

148 x 115 x 1 mm

25 file/set

Mapă Smart-Line de birou
• Mapă de birou cu design modern oferă confort la scriere datorită suprafeței elastice.
• Suprafața este acoperită cu o pâslă de înaltă calitate, fiind astfel și anti-alunecare,
oferind și protecție împotriva uzurii.
• Conține o linie profil încorporată care permite conectarea cu mapa de birou a altor
produse din gama Smart-Line.
COD

DIMENSIUNE

HA-92110-13

600 x 395 mm

CULOARE
neagra

Suport Rondo pentru articole de birou
• Rondo frapează nu numai prin noile culori, dar și prin spațiul generos al celor 9
compartimente, Formă rotundă, eleganță cu design îndrăzneț și dinamic.
• Prevăzut cu suporți din cauciuc pentru protejarea mobilei.
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
• Dimensiune: 140 x 109 x 140 mm
COD

CULOARE

HA-17460-14

abastru lucios

HA-17460-90

verde lucios

HA-17460-94

bleu lucios

HA-17460-96

roz lucios

HA-17460-12

alb lucios

HA-17460-13

negru lucios
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Suport Impuls cu sertare pentru documente
• Conține 4 sertare generoase cu închidere soft prin alunecare.
• Pentru documente format până la C4 (dimensiunea unui biblioraft).
• Prevăzut cu etichete mari pentru personalizare.
• Sertarele sunt stabile cu înălțime interior de 37 mm
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

CULOARE

HA-1012-X-11

294 x 368 x 235 mm

gri deschis

HA-1012-X-14

294 x 368 x 235 mm

gri deschis/albastru

HA-1012-X-17

294 x 368 x 235 mm

gri deschis/roșu

HA-1012-X-63

294 x 368 x 235 mm

gri deschis/transparent mat

HA-1012-X-13

294 x 368 x 235 mm

negru

Suport Impuls open cu sertare pentru documente
• Confecționat din plastic de calitate care nu conține metale grele.
• Conține 4 sertare cu închidere soft prin alunecare.
• Potrivit pentru documente format până la C4 (dimensiunea unui biblioraft).
• Sertarele sunt deschise, prevăzute cu etichetă.
• Sertarul este stabil și are dimensiunea interioară cu înălțimea de 37 mm.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1013-X-11

294 x 368 x 235 mm

CULOARE

HA-1013-X-14

294 x 368 x 235 mm

gri deschis/albastru

HA-1013-X-63

294 x 368 x 235 mm

gri deschis/transparent mat

gri deschis

Suport cu sertare pentru documente
• Din plastic antistatic cu 5 sertare pentru documente.
• Sertarele sunt prevăzute cu grip și clip pentru etichetă.
• Sertarele se pot culisa ușor.
• Se pot așeza pe birou, nu zgârie mobila.

Suport iBox cu 5 tăvi documente
• Suport cu 5 sertare tip close, cu design elegant.
• Din material plastic de calitate.
• Prevăzut cu etichete acoperite de încuietori glisante.
Cod

DIMENSIUNI (LxHxl)

DIMENSIUNE SERTAR

HA-1551-12

295 x 247 x 355 mm

40 mm

alb lucios

HA-1551-13

295 x 247 x 355 mm

40 mm

negru lucios
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CULOARE

COD

DIMENSIUNI: (L X H X L)

ÎNĂLȚIME SERTAR

TIP SERTAR

HA-1401-11

275 x 330 x 320 mm

45 mm

deschis

CULOARE

HA-1401-13

275 x 330 x 320 mm

45 mm

deschis

HA-1450-11

275 x 330 x 320 mm

45 mm

închis

gri deschis

HA-1450-13

275 x 330 x 320 mm

45 mm

închis

negru

gri deschis
negru

Suport Swing pentru dosare suspendabile
• Suport din plastic cu capac, cu design inovator și construcție solidă.
• Prevăzut cu suport pentru instrumente de scris și etichetă
• Prevăzut cu mânere laterale pentru a fi transportat cu ușurință
• Potrivit pentru 20 dosare suspendabile.
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

HA-1901-11

397 x 154 x 347 mm

gri deschis

DESCRIERE
cu capac

HA-1901-13

397 x 154 x 347 mm

negru

cu capac

HA-1901-14

397 x 154 x 347 mm

albastru

HA-1900-11

390 x 150 x 260 mm

gri deschis

fără capac

HA-1900-13

390 x 150 x 260 mm

negru

fără capac

HA-1900-14

390 x 150 x 260 mm

albastru

fără capac

cu capac

Suport X-Cross Top pentru dosare suspendabile
• Suport cu design elegant, modern și stabil.
• Livrat cu un capac detașabil - utilizat pentru arhivare, dar și protecție
împotriva prafului.
• Ideal pentru acces direct la documentele utilizate frecvent.
• Poate fi plasat pe birou sau sub acesta ca și cabinet.
• Prevăzut cu suporți din cauciuc pentru protejarea mobilei - ușor de asamblat.
• Potrivit pentru 35 dosare suspendabile
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

CULOARE

HA-19072-11

359 x 269 x 320 mm

gri deschis

DESCRIERE
cu capac

HA-19071-11

359 x 269 x 320 mm

gri deschis

fără capac

HA-19071-13

359 x 269 x 320 mm

negru

fără capac

Suport Karat pentru dosare suspendabile
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
• Este mobil, salvează spațiu și poate fi stivuit.
• Capacitate: 35 dosare suspendabile.
• Se livrează fără dosare.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

CULOARE

HA-1905-11

360 x 320 x 264 mm

gri deschis

HA-1905-13

360 x 320 x 264 mm

negru

HA-1905-14

360 x 320 x 264 mm

albastru
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Suport X-Loop pentru instrumente de scris
• Suport cu design modern in culori atractive.
• 4 compartimente care asigura suportul pentru instrumente de scris si pentru alte
articole de birou.
• Confectionat din plastic de calitate superioara (polipropilena).
COD

DIMENSIUNI

HA-17230-12

111 x 121 x 106 mm

CULOARE
alb

HA-17230-14

111 x 121 x 106 mm

albastru

HA-17230-191

111 x 121 x 106 mm

Gri inchis

HA-17230-13

111 x 121 x 106 mm

negru

Suport X-Loop Trend-Colours pentru instrumente
de scris
• Suport cu design modern in culori atractive.
• 4 compartimente care asigura suportul pentru instrumente de scris si pentru alte
articole de birou.
• Confectionat din plastic de calitate superioara (polipropilena).
COD

DIMENSIUNI

HA-17230-54

111 x 121 x 106 mm

CULOARE
Hell bleu

HA-17230-50

111 x 121 x 106 mm

Lemon

HA-17230-57

111 x 121 x 106 mm

lila

HA-17230-51

111 x 121 x 106 mm

orange

HA-17230-56

111 x 121 x 106 mm

roz

Suport Bravo pentru articole de birou
• Un suport atractiv, durabil și distinctiv.
• 5 compartimente care asigură suportul pentru instrumente de scris și markere.
• Compartimentul mai mic din mijloc este ideal pentru radiere și agrafe
• Datorită design-ului inovativ, suportul Bravo poate fi extins: ori ca un singur suport
sau ca pereche de trei suporți
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI

HA-17455-12

109 x 90 x 109 mm

CULOARE
alb lucios

HA-17455-14

109 x 90 x 109 mm

albastru lucios

HA-17455-13

109 x 90 x 109 mm

negru lucios

HA-17456-23

109 x 90 x 109 mm

transparent cristal

Suport Bravo Trend-colours pentru articole de birou
• Un suport atractiv, durabil și distinctiv.
• 5 compartimente care asigură suportul pentru instrumente de scris și markere.
• Compartimentul mai mic din mijloc este ideal pentru radiere și agrafe.
• Datorită design-ului inovativ, suportul Bravo poate fi extins: ori ca un singur suport,
sau ca pereche de trei suporți.

• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
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COD

DIMENSIUNI

HA-17455-50

109 x 90 x 109 mm

galben lemon

CULOARE

HA-17455-51

109 x 90 x 109 mm

portocaliu

HA-17455-54

109 x 90 x 109 mm

bleu

HA-17455-56

109 x 90 x 109 mm

roz

HA-17455-57

109 x 90 x 109 mm

lila

Suport Loop conectabil pentru articole de birou

• Suport cu design modern, în culori la modă i-Colours.
• Confecționat din polypropilenă.
• Cu suport special prin care se pot conecta mai mulți suporți obținându-se un suport
multi-tub în mai multe culori.
• Dimensiuni: înălțime 100 mm; diametru 73 mm
COD

CULOARE

HA-17220-12

alb

HA-17220-14

albastru

HA-17220-13

negru

Suport Loop Trend-colours conectabil pentru articole
de birou
• Suport cu design modern și culori atractive.
• Potrivit pentru instrumente de scris și alte articole de birou.
• Cu suport special prin care se pot conecta mai mulți suporți, obținându-se un suport
multicolor cu mai multe compartimente.

• Confecționat din polipropilenă.
• Dimensiuni: înălțime 100 mm; diametru 73 mm.
COD

CULOARE

COD

CULOARE

HA-17220-54

hell bleu

HA-17220-51

orange

HA-17220-50

lemon

HA-17220-56

roz

HA-17220-57

lila

Suport vertical Klassik XXL pentru cataloage
• Din material plastic cu proprietăți antistatice.
• Util pentru păstrarea de reviste, cataloage și broșuri.
COD

DIMENSIUNI (L X L X H)

HA-1603-12

320 x 115 x 248 mm

CULOARE
alb

HA-1603-14

320 x 115 x 248 mm

albastru
gri deschis

HA-1603-11

320 x 115 x 248 mm

HA-1603-13

320 x 115 x 248 mm

negru

HA-1604-69

320 x 115 x 248 mm

translucent gri

HA-1604-63

320 x 115 x 248 mm

translucent cristal

Suport vertical Klassik pentru cataloage
• Din material plastic cu proprietăți antistatice.
• Util pentru păstrarea de reviste, cataloage și broșuri.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

CULOARE

HA-1601-13

76 x 145 x 248 mm

negru

HA-1601-14

76 x 145 x 248 mm

albastru

HA-1601-17

76 x 145 x 248 mm

roșu

HA-1602-63

76 x 145 x 248 mm

translucent cristal

HA-1602-69

76 x 145 x 248 mm

translucent gri

HA-1601-12

76 x 145 x 248 mm

alb

HA-1601-11

76 x 145 x 248 mm

gri deschis

HA-1601-191

76 x 145 x 248 mm

gri închis
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Suport vertical Klassik Trend-colours pentru cataloage
• Fabricat din material reciclabil granulat.
• Ușor de manevrat pe rafturi.
• Potrivit pentru stocarea cataloagelor, revistelor și broșurilor, cu format de până la C4.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1601-54

76 x 145 x 248 mm

CULOARE
hell blue

HA-1601-50

76 x 145 x 248 mm

lemon

HA-1601-57

76 x 145 x 248 mm

lila

HA-1601-51

76 x 145 x 248 mm

orange

HA-1601-56

76 x 145 x 248 mm

roz

Suport vertical Loop Trend-colours pentru cataloage
• Confecționat din plastic de calitate care nu conține metale grele.
• Ușor de manevrat pe rafturi.
• Potrivit pentru stocarea cataloagelor, revistelor și broșurilor, cu format de până la C4.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-16210-50

76 x 258 x 238 mm

galben lemon

CULOARE

HA-16210-51

76 x 258 x 238 mm

portocaliu

HA-16210-54

76 x 258 x 238 mm

bleu

HA-16210-56

76 x 258 x 238 mm

roz

HA-16210-57

76 x 258 x 238 mm

lila

Suport vertical Twin pentru cataloage
• Culori vesele combinate cu o bună utilizare.
• Potrivit pentru arhivare cataloage și documente cu format până la C4.
• Marginea curbată facilitează accesul la cataloage, iar pe etichetă
se pot scrie informații utile.

194

COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1610-14

76 x 239 x 257 mm

CULOARE
albastru

HA-1610-11

76 x 239 x 257 mm

gri deschis

HA-1610-13

76 x 239 x 257 mm

negru

HA-1610-17

76 x 239 x 257 mm

roșu

HA-1610-12

76 x 239 x 257 mm

alb

HA-1611-23

76 x 239 x 257 mm

transparent cristal

HA-1611-69

76 x 239 x 257 mm

translucent gri

Separator Sorter pentru cataloage
• Separator pentru cataloage cu 3 compartimente (61 mm)
• Design modern, clar cu finisaj lucios
• Ideal pentru acasă și la birou
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, polistiren (PS)
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-16200-13

209 x 224 x 163 mm

negru lucios

CULOARE

HA-16200-23

209 x 224 x 163 mm

transparent cristal

Set tăvi Wave documente
• Aduci un aer exclusivist biroului tău cu Wave. Arată stil și gust cu setul de tăvițe cu un
design armonios .
• Prevăzute cu suporți din cauciuc catifelat pentru protejarea mobilei.
• Tăvi lucioase conectate pentru stivuire.
• Include o tăviță suplimentară care poate fi folosită că suport pentru telefon fix.
• Confecționate din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

NR TĂVIȚE

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1042-23

2+1

277 x 175 x 350 mm

transparent cristal

CULOARE

HA-1043-23

3+1

277 x 175 x 350 mm

transparent cristal

Tavă Klassik XXL documente
• Tavă documente cu design elegant, capacitate mai mare, poate fi stivuită.
• Ideală pentru utilizarea pe birou, compatibilă cu tăvile standard.
• Confecționată din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (LXLXH)

HA-1047-14

255 x 348 x 105 mm

CULOARE
albastru

HA-1047-11

255 x 348 x 105 mm

gri deschis
negru

HA-1047-13

255 x 348 x 105 mm

HA-1047-17

255 x 348 x 105 mm

roșu

HA-1047-23

255 x 348 x 105 mm

transparent cristal

Tavă slim Junior documente
• Tavă elegantă, subțire, ideală pentru birou și compatibilă cu toate tăvile standard.
• Pentru documente format până la C4.
• Confecționată din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1025-14

245 x 38 x 348 mm

CULOARE
albastru

HA-1025-13

245 x 38 x 348 mm

negru

HA-1025-11

245 x 38 x 348 mm

gri

HA-1025-23

245 x 38 x 348 mm

transparent cristal
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Tavă standard
• Din material plastic cu proprietăți antistatice.
• Tăvițele se pot suprapune și pot culisa între ele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1027-X-05

255 x 66 x 348 mm

CULOARE
verde

HA-1027-X-11

255 x 66 x 348 mm

gri deschis

HA-1027-X-12

255 x 66 x 348 mm

alb

HA-1027-X-13

255 x 66 x 348 mm

negru

HA-1027-X-14

255 x 66 x 348 mm

albastru

HA-1027-X-15

255 x 66 x 348 mm

galben

HA-1027-X-17

255 x 66 x 348 mm

roșu

HA-1027-X-191

255 x 66 x 348 mm

gri închis

HA-1026-X-23

255 x 66 x 348 mm

transparent cristal

HA-1026-X-09

255 x 66 x 348 mm

transparent fumuriu

Tavă Loop Trend-colours
• Tavă modernă, lucioasă și elegantă în culori atrăgătoare.
• Confecționată din material plastic de calitate, polistiren.
• Rezistentă la șocuri, nu se sparge.
• Potrivită pentru format A4/C4 (dimensiunea unui biblioraft).
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-10290-54

259 x 63 x 351 mm

CULOARE
hell bleu

HA-10290-50

259 x 63 x 351 mm

lemon

HA-10290-57

259 x 63 x 351 mm

lila

HA-10290-51

259 x 63 x 351 mm

orange

HA-10290-56

259 x 63 x 351 mm

roz

Tavă Standard Trend-colours
• Confecționată din plastic de calitate care nu conține metale grele.
• O gamă de tăvițe elegante cu acces facil.
• Tavițele se pot suprapune și culisa între ele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1027-X-54

255 x 66 x 348 mm

CULOARE
hell bleu

HA-1027-X-50

255 x 66 x 348 mm

lemon

HA-1027-X-57

255 x 66 x 348 mm

lila

HA-1027-X-51

255 x 66 x 348 mm

orange

HA-1027-X-56

255 x 66 x 348 mm

roz

Cutie plastic pentru CD/DVD
• Cutia miracol cu spațiu pentru 60 CD/DVD.
• Prevăzută cu încuietoare cu cheița
• Confecționată din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD
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DIMENSIUNI (LXLXH)

CULOARE

HA-9260-11

168x150x365 mm

gri deschis

HA-9260-13

168x150x365 mm

negru

Coș Mobil XXL de birou mobil pentru hârtii
• Fără compromisuri la calitate și fabricare.
• Coșul este prevăzut cu margine de prindere pentru transportare și 2 mânere practice
încastrate, ușor de curățat datorită suprafeței semi-lucioase.
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
• Opțional se pot atașa și 4 roțile (cod rotile HA-1855).
• Dimensiuni: 430/350 x 490 mm
COD

CAPACITATE

HA-1836-14

50 litri

CULOARE
albastru

HA-1836-11

50 litri

gri deschis

HA-1836-13

50 litri

negru

HA-1836-17

50 litri

roșu

Coș antifoc pentru hârtii
• Coș de hârtii rezistent la foc.
• Confecționat dintr-un material polistiren rezistent la flacără, care în caz de foc
cade spre interior.

• Formă conică și marginea de de stingere sunt speciale pentru prevenirea
focului mocnit.
COD

DIMENSIUNI (H X Φ)

CAPACITATE

HA-1818-F-13

283/340 x 257 mm

20 litri

CULOARE
negru

Coș Grip de birou pentru hârtii

• Coșul de birou Grip are margini de prindere pentru transportare, poate fi ușor stivuit
și este indispensabil pentru birou.
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
• Dimensiuni: 375/303 x 410 mm
COD

CAPACITATE

HA-1834-14

30 litri

CULOARE
albastru

HA-1834-15

30 litri

galben

HA-1834-11

30 litri

gri

HA-1834-13

30 litri

negru

HA-1834-05

30 litri

verde

Separator cu capac Moon pentru coș de hârtii
• Separator cu capac pentru coș de hârtii Han Grip (cod H-1834)
• Capacitate separator 6 litri.
• Confecționat din polipropilenă incasabilă, fără metale grele.
COD

CULOARE

HA-1839-14

negru/albastru

HA-1839-15

negru/galben

HA-1839-05

negru/verde
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Coș Loop de birou pentru hârtii
• Coș cu design modern, în culori la modă i-Colours.
• Ideal pentru birouri, hoteluri și acasă.
• Confecționat din polypropilena cu suprafața catifelată care poate fi ușor de curățat.
• Dimensiune: 292/227 x 286 mm
COD

CAPACITATE

HA-18140-14

13 litri

CULOARE
albastru

HA-18140-13

13 litri

negru

HA-18140-12

13 litri

alb

Coș Loop Trend-colours de birou pentru hârtii
• Coș cu design modern, în culori atrăgătoare.
• Ideal pentru birouri, hoteluri și acasă.
• Confecționat din plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (H X Φ)

CAPACITATE

HA-18140-54

287/226 x 288 mm

13 litri

CULOARE
hell blue

HA-18140-50

287/226 x 288 mm

13 litri

lemon

HA-18140-57

287/226 x 288 mm

13 litri

lila

HA-18140-51

287/226 x 288 mm

13 litri

orange

HA-18140-56

287/226 x 288 mm

13 litri

roz

Coș Grip de birou pentru hârtii

• Coșul de birou Grip are margini de prindere pentru transportare, poate fi ușor stivuit și
este indispensabil pentru birou.
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
• Dimensiuni: 312/237 x 345 mm
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COD

CAPACITATE

HA-18190-14

18 litri

CULOARE
albastru

HA-18190-15

18 litri

galben

HA-18190-11

18 litri

gri

HA-18190-13

18 litri

negru

HA-18190-17

18 litri

roșu

HA-18190-05

18 litri

verde
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IntelligentDrive

Calitate fără compromisuri. Aproape
toate procesele de fabricație ale produselor nostre se desfășoară în Germania.
Acest lucru ne diferențiază. Dezvoltarea și
inovația noastră se bazează pe tradiție și
ani de experiență. Astfel, este logic să oferim numai produse cu tehnologie, calitate
certificată și garanție pe termen lung.
www.hsm.eu

Great Products, Great People.

Oferim clienților noștri calitate “Made in Germany”
de peste 45 de ani!
Cu fiecare distrugător de documente HSM, veți obține o mașină cu
zeci de ani de experiență în industria producătoare de distrugătoare
de documente. HSM a devenit, dintr-o mică fabrică în sudul
Germaniei, unul dintre leader-ii pe piața internațională de distrugătoare de documente, datorită spiritului inovativ, experienței și
orientării către produse și servicii de calitate. Clienții mulțumiți din
toată lumea sunt impresionați de calitatea fabricată de HSM “Made
în Germany” cu instalațiile de producție și asamblare din fabricile
din Salem, Frickingen and Reichenbach.
Herman Schwelling a fondat compania în 1971, într-un mic atelier.
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În prezent, HSM are în jur de 800 de angajați în toată lumea:
specialiști și manageri cu înaltă calificare, care au un aport
important la succesul HSM. Ei se asigură că produsele HSM
îndeplinesc 100% toate condițiile de calitate superioară. “Produse
minunate, oameni minunati” – pentru satisfacția și securitatea
clienților HSM.
Hermann Schwelling
Fondatorul companiei HSM GmbH + Co. KG

Distrugătoarele de documente sunt acum o necessitate:
Folosirea greșită a informațiilor produce pagube de milioane!
Fie la domiciliu sau la locul de muncă: toată lumea are nevoie să
se protejeze împotriva folosirii greșite a informațiilor! Documente
confidențiale ajung prea ușor la coșul cu hârtii, suporturi digitale de
date sunt lăsate la întâmplare destul de neglijent.
Cu toate acestea, trebuie să fim extrem de atenți cu informațiile cu
caracter personal! Companiile sunt chiar obligate să facă acest lucru
conform legilor europene de protecție a datelor. Pericole de alt calibru
sunt acolo, prin faptul că din ce în ce mai multe companii sunt țintele

spionajului industrial. Raufăcătorii caută într-o companie, informații legate de prețuri, dezvoltare de produse, expertiză tehnică și strategiile
companiei. Firewall-uri și criptarea datelor sunt luate în considerare –
dar eliminarea adecvată a informațiilor este omisă. Sunt hard disck-urile distruse documentația de la ședințe, copiile nereușite și CD-urile?
Dacă nu, atunci ușa a fost lăsată larg deschisă pentru spionaj industrial și folosirea abuzivă a datelor, și o pierdere considerabilă a reputației
sau o pierdere financiară este inevitabilă.

sigur
nesigur

Protecția datelor este subestimată!
La știri în fiecare săptămână: folosirea abuzivă a datelor este larg răspândită și toată lumea este în pericol atunci când informațiile personale ajung
pe mâini greșite. Acest lucru poate duce la pierderi financiare considerabile,
dar și la o pierdere a reputației și a încrederii care nu poate fi măsurată în
termeni financiari. Acest lucru este valabil atât în viață privată, cât și la locul
de muncă. Acum companiile sunt obligate de Legea privind protecția informațiilor să se ocupe responsabil și corect de protecția informațiilor. În multe
companii nu există un concept coerent de protecție a informațiilor.

Protecția informațiilor nu este de multe ori pusă în practică astfel încât să
se prevină furtul și abuzul. În ciuda directivelor pentru protecția informațiilor
UE și a amenzilor descurajatoare de până la 300.000 euro și amenințarea
cu închisoarea, în multe cazuri eforturile de a proteja informațiile sunt adesea superficiale.
Acest lucru ar putea explica de ce extrase de cont de la o bancă în curs de
renovare ajung pe stradă, liste de candidați de clasă A sau informații medicale ale pacienților pot fi găsite în coșuri de hârtii.

Sfat! Respectă standardul GDPR cu privire la protecția datelor cu caracter personal:
1. Stabilește nivelul de protecție pentru datele pe care doriți să le distrugeți.
2. Selectați nivelulul de Securitate. Cu cât nivelul de Securitate pe care îl selectați este mai mare, cu atât particulele sunt mai mici,
deci mai sigur distruse.
3. Verificați ce tip de suport al informației aveți de distrus: hârtie, CD-uri, suport magnetic, electronic, hard disck-uri, etc.
4. Acum asociați suportul informației cu nivelul de Securitate. Acum puteți folosi aceste informații pentru a selecta distrugătorul
de documente corespunzător.
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DIN 66399 – noul standard de protecție a datelor

	
1. Definiți clasa de protecție…

		2.

... ce conduce la nivelurile de Securitate.

Nivele de Securitate

Nivel de Securitate 1
pentru documente generale, care urmează să fie ilizibile sau anulate, de exemplu materiale
vechi de publicitate, cataloage, broșuri

Protecție clasa 1
Cerința de protecție normală
pentru date interne

Nivel de Securitate 2
pentru documente interne care urmează sa fie ilizibile sau anulate, de exemplu comunicări
interne în companie, cum ar fi instrucțiuni expirate, ghiduri de călătorie, notificări, formulare.

Nivel de Securitate 3
Date confidențiale, date cu caracter personal, care necesită protecție ridicată, de exemplu,
rapoarte de vânzări, comenzi, adrese private

Nivel de Securitate 4

Protecție clasa 2
Cerința de protecție normal
pentru date confidentiale

Date confidențiale, date cu caracter personal, care necesită protecție ridicată, de exemplu,
balanțe, condiții de plată, ștate de salarii, fișe personale, contracte de muncă, rapoarte
medicale, documente fiscale.

Nivel de Securitate 5
Informații confidențiale de o importanță fundamentală pentru o persoană, companie sau
instituție, de exemplu, brevete, planuri de construcții, documente cu strategii, analize
competitive, documente procese.

Nivel de Securitate 6

Protecție clasa 3

Documente cu informații confidențiale în cazul de măsuri extraordinare de precauție și
Securitate, de exemplu, documente de cercetare și dezvoltare, zone oficiale.

Cerințe foarte ridicate de protecție pentru
infomații speciale, confidențiale și secrete.
Nivel de Securitate 7
Pentru informații strict confidențiale cu cele mai mari precauții de Securitate, cum ar fi
serviciile secrete sau secrete militare.

Pentru a afla nivelul de Securitate potrivit, trebuie doar să urmezi doar cei trei pași de mai sus.
Dacă aveți mai multe tipuri de media de date care urmează să fie distruse, cel care necesită nivelul cel mai înalt de Securitate este relevant
pentru determinarea dimensiunii de tăiere.
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3. Selectați suportul de date relevant
P

T

O

de exemplu hartie, filme
x-ray, formulare printate

de exemplu CD-uri, DVDuri, discuri Blu ray

F

E

de exemplu, dischete,
carduri cu banda
magnetica

usb-uri, carduri cu cip, drive-uri de memorie, de exemplu, filme, folii.
card-uri de memorie de la smartphone-uri
sau de la tablete, card-uri de la aparate foto.

Informații în
dimensiunea
originală

Suport optic
de date

Suport magnetic
de date

Suport electronic de date Informații în formă
redusa

P-1

O-1

T-1

E-1

Lățime fâșie
max. 12 mm

P-2

Dimensiune particule
max. 2000 mm2

O-2

T-2

O-3

Dimensiune particule max.
320 mm2

P-4

Dimensiune particule
max. 160 mm2

Dimensiune particule
max. 160 mm2

P-5

O-5

P-6

O-6

Dimensiune particule
max. 10 mm2

P-7

O-7

Dimensiune particule
max. 5 mm2

Dimensiune particule
max. 10 mm2

Dimensiune particule
max. 1 mm2

F-6

Dimensiune particule
max. 1 mm2

Dimensiune particule
max. 10 mm2

E-7

Dimensiune particule
max. 2.5 mm2

Dimensiune particule
max. 2.5 mm2

F-5

E-6

T-7

Dimensiune particule
max. 0.2 mm2

F-4

E-5

T-6

Dimensiune particule
max. 10 mm2

Dimensiune particule
max. 30 mm2

Dimensiune particule
max. 30 mm2

Dimensiune particule
max. 5 mm2

F-3

E-4

T-5

Dimensiune particule
max. 30 mm2

Dimensiune particule
max. 160 mm2

Dimensiune particule
max. 160 mm2

Dimensiune particule
max. 10 mm2

F-2

E-3

T-4

Dimensiune particule
max. 160 mm2

Despicat

Dimensiune particule
max. 320 mm2

Dimensiune particule
max. 30 mm2

Dimensiune particule
max. 30 mm2

E-2

T-3

O-4

Mecanic/electronic inoperabil

Dimensiune particule
max. 2000 mm2

Dimensiune particule
max. 800 mm2

Lățime fâșie
max. 6 mm

P-3

Mecanic inoperabil

F-1

Dimensiune particule
max. 0.5 mm2

F-7

Dimensiune particule
max. 0.5 mm2

Dimensiune particule
max. 0.2 mm2

Nivelurile de Securitate, pe scurt, cu lățimi și dimensiuni:
Toate nivelurile de securitat se realizează cu
distrugătoarele HSM.
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HSM înseamnă calitate în dezvoltare și construcție, în producție, management de proiect și servicii. Toate instalațiile de fabricație sunt certificate
conform DIN EN ISO 9001 și sunt echipate să producă produse rezistente.
Materiale reciclabile, componente din materiale de calitate superioară,
design și modele rezistente, economisire a energiei, toate asigura o durată
lungă de viață. În acest fel, valoarea unui produs HSM este menținută pe
termen lung pentru fiecare client.

M

Cel mai bun mod de a asigura calitatea
este de a o produce singur.
HSM produce în Germania toate
distrugătoarele din gama HSM
Securio, Pure, Classic și Powerline.

RMAN

Un avantaj decisiv – service-ul HSM.
Ne-am angajat să oferim servicii excelente și suntem întotdeauna bucuroși
să ne ajutăm clienții. Acest lucru nu este valabil numai pentru sediul
nostru central, dar și pentru toate centrele de service din Germania și din
toată lumea.
Garanția și service-ul:
• cu
 fiecare distrugător de documente HSM din gama Securio, Pure și
Classic, veți primi o garanție, pentru rolele de tăiere de la nivelurile

•
•
•

de securitate P-2 la P-5 pentru întreaga durată de viață a mașinii
(HSM garanție pe viață).
Piesele de schimb sau reparațiile sunt gratuite pe perioada garanției.
Servicii de consultanță: consultanță individuală pe produse, sfaturi
de protecție a datelor, service, suport și consiliere referitoare la cereri
de piese de schimb
Instruire și seminarii despre produse, protecția datelor și service.

HSM sprijină proiectul OroVerde
Guatemala cu fiecare distrugător
de documente vândut.

Responsabilitatea este
importantă pentru HSM
HSM produce produse de lungă durată, care nu își pierd valoarea în timp
– și funcționează eficient. Aceste principii ale durabilității și simțului
responsabilității se aplică nu numai pentru mașinile HSM, dar și pentru
procesul de producție, selecția materialelor și utilizarea energiei în interiorul
companiei. De exemplu, ambalajele pot fi refolosite. Deșeurile din plastic și
metal din producție sunt reciclate. Deoarece nu folosim materiale compozite, putem sorta materialul rezidual curăț și clar pentru reciclare. Datorită
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angajamentului nostru față de Germania, HSM are implementate condițiile
optime pentru protecția mediului înconjurător.
HSM este de asemenea angajată într-un program caritabil OroVerde pentru
protejarea pădurii tropicale. HSM sprijină aceste activități pentru a proteja
faună sălbatică, vegetația și clima. Este puțin, dar un pas important spre un
obiectiv mai larg, acela al conservării mediului pentru generațiile următoare.

Cum alegi distrugătorul?
Domeniul de aplicare

Nr. Utilizatori

Privat/biroul de acasă

1-3

2

shredstar: S5

1-3

2

Classic: 70.2, 80.2

1-3

2

shredstar: S10

1-3

2

SECURIO: C16, C18, Classic: 90.2, 102.2

Distruge până la 20 coli
Volum coș până la 25 l

Birou

Distruge până la 30 coli
Volum coș până la 85 l

Birou

Distruge până la 30 coli
Volum coș până la 85 l

Birouri mari

Distruge până la 40 coli
Volum coș până la 130 l

Unitate separată
de tăiere

Arhive/ centre de distrugere
documente
Distruge până la 550 coli
Volum coș până la 530 l

Nivel de
Securitate

Material de distrus

Model

1-3

2

SECURIO: C18

1-3

3

Classic: 102.2

1-5

4

shredstar: X5, X8, X10

1-5

4

Classic: 80.2, 90.2, 102.2

1-5

4

SECURIO: C16, C18

1-5

5

SECURIO: C18

1-5

5

shredstar: X6pro

1-5

2

Classic: 104.3, 105.3

1-5

2

Classic: 104.3, 105.3
SECURIO: B22

1-5

2

1-5

2

SECURIO: B22, B24, B26, B32, Classic: 104.3, 105.3, 125.2

1-5

2

Classic: 125.2

1-5

3

Classic: 104.3, 105.3, 125.2

1-5

4

shredstar: X15

1-5

4

SECURIO: B26

1-5

4

SECURIO: B22, Classic 104.3, 105.3, 125.2

1-5

4

shredstar: X13

1-5

4

SECURIO: AF150, AF300, B24, B36, B32

1-5

5

SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32, Classic: 104.3, 105.3, 125.2, 225.2

1-5

6

SECURIO: AF150, AF300, B22, B24, B26, B32

1-5

7

SECURIO: B24, B26, B32

1-5

4

Classic: nanoshred 726

1-5

2

SECURIO: B34, B35, Classic: 386.2

1-5

2

Classic 225.2

1-5

4

Classic: 386.2

1-5

4

SECURIO: AF500, B34, B35

1-5

4

Classic: 225.2

1-5

5

SECURIO: AF500, B34, B35, Classic: 225.2

1-5

6

SECURIO: AF500, B34, B35

1-5

7

SECURIO: B34, B35

5-8

2

SECURIO: P36, P40

5-8

2

SECURIO: P44

5-8

3

Classic: 411.2

5-8

4

SECURIO: P36

5-8

4

SECURIO: P40, Classic: 390.3

5-8

4

SECURIO: P44

5-8

5

SECURIO: P36, Classic: 390.3

5-8

5

SECURIO: P40

5-8

5

Classic: 411.2

5-8

5

SECURIO: P44

5-8

6

SECURIO: P36, P40, P44

5-8

7

SECURIO: P36, P40, P44

2

4

CD cutting unit for SECURIO: P36, P40, P44

3

5

Classic: 411.2 OMDD

3

6

OMDD cutting unit for SECURIO: P36, P40, P44

1

1

Powerline: FA 400.2

1

2

Powerline: FA 400.2

1

2

Powerline: FA 500.3 Presa combinata: SP4040V, SP 5080, SP 5088

1-2

3

Powerline: FA 500.3 Presa combinata: SP4040V

1-2

3

Powerline: FA 500.3 Presa combinata: SP 5080, SP 5088

2-3

4

Powerline: FA 400.2, 450.2, FA 500.3 Presa combinata: SP 4040V, SP 5080, SP 5088

2-3

5

Powerline: FA 450.2, FA 500.3 Presa combinata: SP 5080, SP 5088
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HSM oferă o gamă largă de distrugătoare în întreaga
lume – pentru practic fiecare domeniu de aplicare.
Ai nevoie de un distrugator de documente pentru a-l folosi acasa, un
distrugator pentru un birou mare, o unitate complexa pentru o cantitati mari
de documente sau un distrugator de informatie digitala? Gama de
distrugatoare HSM SECURIO, Pure, Classic, Shredstar si Powerline, inclusiv

distrigutoarele de hard disk-uri, iti ofera distrugatorul potrivit pentru
cerintele tale.
La orice categorie de pret, la orice nivel de securitate si la orice grad de
performanta si pentru orice suport de stocare.

HSM SECURIO / HSM SECURIO cu alimentare automată a hârtiei:
Design și securitate în același produs.

HSM Pure: O modalitate modernă de a distruge informații pe
suport media.

HSM Shredstar: distrugatorul de documente potrivit pentru
cantități mici de hârtie.

HSM Powerline distrugatoare de hard disk-uri:
distrug în mod fiabil hard disk-uri.

Legenda simboluri
Hârtia și alte materiale care pot fi, de
asemenea distruse:

Servicii tehnice:
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Capse si agrafe

Motor

Carduri și cărți de
credit

Fantă pentru
alimentare cu hârtie

CD/DVD-uri

Container
reziduuri

Dischete

Voltaj

Stick-uri USB

Format max.
al hartiei

Gama de distrugătoare – HSM SECURIO P
inovatoare și accesibile cu display IntelligentDrive.
• Impresionant și flexibil.
În funcție de preferințele individuale, selectați
unul din cele 3 moduri personalizate de operare:
Silentios – fără zgomot,
Performanță – performanță maximă,
Standard – funcționare optimă.

• Pur si simplu inteligent.
Tehnologia inovatoare simplifică utilizarea și previne defectele. În special, funcția inteligentă de
prevenire a blocării hârtiei asigură o funcționare
ușoară și fără probleme.

• Durabilitate considerabilă.
Beneficiați de cel mai înalt standard de calitate
“Made in Germany”, datorită produselor care au
o durată de viață lungă, o economie considerabilă de energie, servicii competente și termene
de garanție de încredere.

• Intuitiv.
Meniurile explicative și display-ul tactil cu
rezoluție mare oferă utilizatorului o folosire
prietenoasă și facilă.
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HSM SECURIO distrugătoarele pentru departament
Tehnologia vizionară pentru birourile viitorului. Caracteristica specială IntelligentDrive cu tehnologia superioară a motorului și display-ul panoul tactil, cresc performanța cu până la 40%, plus funcția inteligentă de deblocare a hârtiei și nivelul foarte scăzut de zgomot în timpul funcționării. Foarte potrivit pentru distrugerea documentelor
în departamente cu până la 15 persoane.
Recipient cu ulei integrat
Acest distrugător are integrat un recipient cu ulei pentru
ungere automată care asigură constant o capacitate
ridicată de tăiere.

Unitate separata de distrugere a CD/
DVD-urilor 4 x 7 mm sau unitate de
distrugere OMDD (Optical Media Distruction
Device) de 2 x 2 mm
Unitatea separată de distrugere materiale media este
prevăzută cu sac de colectare a reziduurilor de CD/
DVD-uri, cărți de credit, carduri distruse în particule
mici. Materialul distrus se poate elimină ușor pentru că
este deja sortat.

Golirea sacului de deseuri
Îndepărtarea și golirea sacului de deșeuri este
ușoară și convenabilă.

1000 W

145 l

330 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente HSM Securio P36i
Distrugătorul profesional de top! Acest distrugător de documente impresionează prin conceptul inovator IntelligentDrive al motorului și
display-ul tactil încorporat. Perfect pentru departamente cu până la 15 persoane.
• Materialele de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Modelele de distrugătoare cu tăiere în particule au integrat
recipient cu ulei pentru ungere automată.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Grad ridicat de economisire a energiei electrice datorită modului
“stand-by” și al opririi automate.
• Corectare inteligență a blocajului de hârtie. Distrugătorul recunoaște foarte rapid dacă a fost alimentat cu prea multă hârtie și
reacționează automat.
COD

• Distrugătorul se oprește automat dacă se exercită presiune mare
asupra elementului de siguranță.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Prevăzut cu roțile.
• Îndepărtarea și golirea sacului de deșeuri este ușoară și convenabilă.
• Funcția de blocare a butonului previne utilizarea accidentală.
• Carcasă confecționată din lemn de calitate superioară .
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.

H-1850121

H-1852121

H-1853121

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

3,9 mm

1,9 x 15 mm

4,5 x 30 mm

34-36 coli

16-18 coli

27-29 coli

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ
DIMENSIUNI (L X H X L)
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145 l

145 l

145 l

1000 W

1000 W

1000 W

230 V

230 V

230 V

580 x 550 x 1020 mm

580 x 550 x 1020 mm

580 x 550 x 1020 mm

GREUTATE

64 kg

68 kg

68 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

1300 W

145 l

330 mm

230 V /
50 Hz

1900 W

205 l

400 mm

230 V /
50 Hz

Distrugator de documente HSM Securio P40i
Distrugător de date robust, cu performanță mare. Acest distrugător de documente impresionează prin conceptul inovator
IntelligentDrive al motorului și display-ul tactil încorporat. Perfect pentru departamente cu până la 15 persoane.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Modele de distrugătoare cu tăiere în particule au integrat recipient cu ulei pentru ungere automată.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Grad ridicat de economisire a energiei electrice datorită modului
“stand-by” și al opririi automate.
• Corectare inteligență a blocajului de hârtie. Distrugătorul recunoaște foarte rapid dacă a fost alimentat cu prea multă hârtie și
reacționează automat.
COD

• Distrugătorul se oprește automat dacă se exercită presiune
mare asupra elementului de siguranță.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Prevăzut cu roțile.
• Îndepărtarea și golirea sacului de deșeuri este ușoară și convenabilă.
• Funcția de blocare a butonului previne utilizarea accidentală.
• Carcasă confecționată din lemn de calitate superioară .
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.

H-1881121

H-1883121

H-1882121

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

5,8 mm

4,5 x 30 mm

1,9 x 15 mm

56-58 coli

34-36 coli

19-21 coli

145 l

145 l

145 l

1300 W

1300 W

1300 W

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

580 x 550 x 1020 mm

580 x 550 x 1020 mm

580 x 550 x 1020 mm

GREUTATE

67 kg

72 kg

72 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

DIMENSIUNI (L X H X L)

Distrugător de documente Securio P44i
Distrugătorul de top al gamei Securio cu IntelligentDrive și display tactil. Acest distrugător cu un volum de colectare al containerului
de 205 litri distruge cantități mari de hârtie, fiind astfel extrem de potrivit pentru un departament mare.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
• Distrugătorul se oprește automat dacă se exercită presiune
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
mare asupra elementului de siguranță.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Modele de distrugătoare cu tăiere în particule au integrat recipi- • Prevăzut cu roțile.
ent cu ulei pentru ungere automată.
• Îndepărtarea și golirea sacului de deșeuri este ușoară și conve• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
nabilă.
• Grad ridicat de economisire a energiei electrice datorită modului • Funcția de blocare a butonului previne utilizarea accidentală.
“stand-by” și al opririi automate.
• Carcasă confecționată din lemn de calitate superioară .
• Corectare inteligență a blocajului de hârtie. Distrugătorul recu• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
noaște foarte rapid dacă a fost alimentat cu prea multă hârtie și
deșeuri.
reacționează automat.
COD

H-1871121

H-1873121

H-1872121

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / O-4 / T-5 / E-4 / F-2

5,8 mm

3,9 x 40 mm

1,9 x 15 mm

77-79 coli

43-45 coli

25-27 coli

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ
DIMENSIUNI (L X H X L)

205 l

205 l

205 l

1900 W

1900 W

1900 W

230 V

230 V

230 V

700 x 592 x 1105 mm

700 x 592 x 1105 mm

700 x 592 x 1105 mm

GREUTATE

105 kg

105 kg

105 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb
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Distrugătoare de documente HSM SECURIO cu alimentare automată de hârtie
Inovative, convenabile și salvatoare de timp. Distrugătoarele din gamă AF cu tehnologia Nanogrip pentru alimentarea automată cu hârtie, combină
funcționalitatea și confortul în utilizare. Pentru distrugerea fiabilă și facilă a teancurilor mari de documente sau a unui singur document la locul de muncă.
Tehnologia Nanogrip pentru încărcare
facilă a hârtiei
Distrugătoarele cu încărcare automată a hârtiei au
un sistem special dezvoltat de alimentare și role
de transport care utilizează tehnologia Nanogrip.
Această tehnologie permite că fiecare coală de
hârtie să fie trasă în siguranță din teancul de coli.

Economie de timp si usor de utilizat.
Teancuri de hârtie de până la 500 de coli pot fi puse în
dispozitiv și distruse automat.

Funcția Lock-and-Go (/AF500)
Oferă posibilitatea de a securiza teancul de hârtie
introdus în dispozitiv împotrivă accesului neautorizat,
folosind funcția de blocare Lock-and-Go. În acest
scop, un cod individual de securitate este salvat pe
un stick USB pentru fiecare teanc de hârtie procesat.
După pornirea distrugătorului, procesul de distrugere
poate fi întrerupt numai de deținătorul stick-ului USB.

500 W

34 l

240 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente HSM Securio AF150
Metodă simplă și convenabilă de distrugere a documentelor la locul de muncă. Distrugătorul cu încărcare automată a hârtiei poate
distruge teancuri de hârtie de până la 150 coli precum și o singură coală de hârtie fără efort și economisind timp.

Autofeed

• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Sigur și economisește timp distrugând teacuri de hârtie.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Tehnologia Nanogrip pentru alimentarea automată cu hârtie
• Funcție dublă: alimentare manuală cu hârtie în timpul distrugerii
teancului de hârtie deja încărcat.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt
COD

în modul stând-by.
• Reversul automat elimină blocajele de hârtie.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Containerul pentru deșeuri se scoate și se golește ușor.
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.
• Prevăzut cu roțile.

H-2083111

H-2082111

H-2085111

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

P-6 / F-3

4,5 x 30 mm

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

8-10 coli

6-7 coli

5 coli

34 l

34 l

34 l

CONSUM PUTERE MOTOR

500 W

500 W

500 W

VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER

DIMENSIUNI (L X H X L)
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395 x 381 x 740 mm

395 x 381 x 740 mm

395 x 381 x 740 mm

GREUTATE

18 kg

18 kg

19 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

500 W

34 l

240 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente HSM Securio AF300
Metodă simplă și convenabilă de distrugere a documentelor la locul de muncă. Distrugătorul cu încărcare automată a hârtiei și cu
posibilitate de blocare a teancului de hârtie împotrivă accesului neautorizat, poate distruge teancuri de până la 300 coli precum și o
singură coală de hârtie fără efort și economisind tim.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Sigur și economisește timp distrugând teacuri de hârtie.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Tehnologia Nanogrip pentru alimentarea automată cu hârtie
• Funcție dublă: alimentare manuală cu hârtie în timpul distrugerii
teancului de hârtie deja încărcat.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt
COD

în modul stând-by.
• Reversul automat elimină blocajele de hârtie.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Containerul pentru deșeuri se scoate și se golește ușor.
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.
• Prevăzut cu rotile.

H-2093111

H-2092111

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

P-6 / F-3

4,5 x 30 mm

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

12-14 coli

8-10 coli

6 coli

34 l

34 l

34 l

500 W

500 W

500 W

Autofeed

H-2095111

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

395 x 435 x 837 mm

395 x 435 x 837 mm

395 x 435 x 837 mm

GREUTATE

19 kg

19 kg

19 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

DIMENSIUNI (L X H X L)

500 W

82 l

240 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente HSM Securio AF500
Metodă simplă și convenabilă de distrugere a documentelor la locul de muncă.
Distrugătorul cu încărcare automată a hârtiei și cu posibilitate de blocare a teancului de hârtie împotrivă accesului neautorizat, poate
distruge teancuri de hârtie de până la 500 coli precum și o singură coală de hârtie fără efort și economisind timp..
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Sigur și economisește timp distrugând teacuri de hârtie.
• Funcție Lock-and-Go care protejează hârtia introdusă de accesul neautorizat.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Tehnologia Nanogrip pentru alimentarea automată cu hârtie
• Funcție dublă: alimentare manuală cu hârtie în timpul distrugerii
teancului de hârtie deja încărcat.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
COD

• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt
în modul stând-by.
• Reversul automat elimină blocajele de hârtie.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Containerul pentru deșeuri se scoate și se golește ușor.
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.
• Prevăzut cu rotile.

H-2103111

H-2102111

H-2105111

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

P-6 / F-3

4,5 x 30 mm

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

14-16 coli

9-11 coli

6 coli

Autofeed

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER

82 l

82 l

82 l

CONSUM PUTERE MOTOR

500 W

500 W

500 W

VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

DIMENSIUNI (L X H X L)

497 x 491 x 1.002 mm

497 x 491 x 1.002 mm

497 x 491 x 1.002 mm

GREUTATE

29 kg

29 kg

30 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

211

Distrugatoare de documente HSM SECURIO pentru biroul de acasa sau birouri mici
Mici, atractive și economisesc energie electrică. Distrugătoarele din gama C sunt atractive datorită design-ului compact și utilizării facile.

Sensibil la presiune
Distrugătorul se oprește automat dacă se exercită
presiune mare asupra elementului de siguranță.

Golirea simplă a containerului de deșeuri
(C14/C16)
Pentru a goli containerului de deșeuri, se deschide
partea de sus a distrugătorului.

Golirea fără efort a containerului de deșeuri (C18)
Containerul de deșeuri poate fi scos și golit cu
ușurință.

300 W

20 l

225 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente Securio C14
Economisește spațiu, este silențios și de încredere: distrugătorul de documente pentru biroul de acasă.
Nu consumă curent în modul de stând-by, are un grad înalt de siguranță și toate acestea într-un design deosebit și modern. .
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit, cu garanție pe viață.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Consum de energie zero în modul stând-by.
• Prevăzut cu sistem de protecție pentru suprasarcină ce reduce
COD

blocajele de hârtie.
• Distrugătorul se oprește automat dacă se exercită presiune
asupra elementului de siguranță.
• Buton start/stop automat.
• Containerul de deșeuri de golește fără efort prin deschiderea
superioară a capacului.

H-2250111

H-2253111

P-2 / T-2 / E-2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

3,9 mm

4 x 25 mm

10-12 coli

5-6 coli

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER

20 l

20 l

CONSUM PUTERE MOTOR

300 W

300 W

VOLTAJ

230 V

230 V

DIMENSIUNI (L X H X L)
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366 x 258 x 405 mm

366 x 258 x 405 mm

GREUTATE

4 kg

5 kg

CULOARE

Alb

Alb

300 W

25 l

225 mm

230 V /
50 Hz

360 W

25 l

230 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente Securio C16
Mic, elegant și sigur. Un distrugător perfect pentru utilizare personală sau într-un birou mic. Rolele de tăiere sunt confecționate din
oțel solid călit și cu element de siguranță sensibil la presiune.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit, cu garanție pe viață.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Consum de energie zero în modul stând-by.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
• Alimentare automată cu hârtie și sistem de protecție pentru
suprasarcină ce reduce blocajele de hârtie.
COD

• Distrugătorul se oprește automat dacă se exercită presiune
asupra elementului de siguranță.
• Buton start/stop automat.
• Containerul de deșeuri de golește fără efort prin deschiderea
superioară a capacului.
• Emisie de praf testată de un institut independent: utilizarea
directă la locul de muncă este inofensivă.
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.

H-1901111

H-1902111

P-2 / T-2 / E-2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5,8 mm

4 x 25 mm

15-17 coli

6-7 coli

25 l

25 l

300 W

300 W

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ

230 V

230 V

366 x 258 x 455 mm

366 x 258 x 455 mm

GREUTATE

4 kg

5 kg

CULOARE

Alb

Alb

DIMENSIUNI (L X H X L)

Distrugător de documente HSM Securio C18
Compact, funcțional și convenabil. Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit și cu element de siguranță sensibil la
presiune. Distrugător de documente silențios cu container pentru deșeuri – pentru utilizatori exigenți din sectorul privat și pentru
birouri mici.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit, cu garanție pe viață.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt
în modul stând-by.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
• Alimentare automată cu hârtie și sistem de protecție pentru
COD

suprasarcină ce reduce blocajele de hârtie.
• Distrugătorul se oprește automat dacă se exercită presiune
asupra elementului de siguranță.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Containerul de deșeuri de golește ușor, fără efort
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.

H-1911121

H-1913121

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

5,8 mm

3,9 x 30 mm

17-19 coli

8-9 coli

25 l

25 l

360 W

360 W

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ

230 V

230 V

365 x 280 x 542 mm

365 x 280 x 542 mm

GREUTATE

10 kg

11 kg

CULOARE

Alb

Alb

DIMENSIUNI (L X H X L)
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Distrugătoare de documente HSM Securio pentru birouri
Economisește energie electrică, este fiabil și versatil. Distrugătoarele de documente din gama B se caracterizează prin performanță deosebită și maximum de
funcționalitate. Această gamă de distrugătoare este proiectată pentru a fi utilizată în birouri cu până la 5 persoane.
Rolele de tăiere sunt confecționate din
oțel solid călit
Rolele speciale confecționate din oțel solid călit
pot tăia cu ușurință capse și agrafe de hârtie și au
garanție pe viață.

Siguranță în utilizare.
Elementul de siguranță previne utilizarea accidentală.

Recipient extern de ulei
Pentru performanță ridicată, acest distrugător de
documente este dotat opțional cu un recipient extern
de ulei.

440 W

33 l

240 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente HSM Securio B22
Securitatea datelor ușor de făcut! Primul model de distrugător din gamă B pentru birouri. Cu buton de pornire/oprire automată și
protecție pentru supraîncărcare. Containerul de deșeuri cu o capacitate de 33 litri poate fi scos și golit cu ușurință.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt
în modul stând-by.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
COD

• Alimentare automată cu hârtie și sistem de protecție pentru
suprasarcină ce reduce blocajele de hârtie.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Containerul de deșeuri de golește ușor, fără efort
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.

H-1831121

H-1830121

H-1833121

H-1832121

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-2 / T-2 / E-2

P-4 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

5,8 mm

3,9 mm

3,9 x 30 mm

1,9 x 15 mm

17-19 coli

13-15 coli

9-11 coli

7-9 coli

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER

33 l

33 l

33 l

33 l

CONSUM PUTERE MOTOR

440 W

440 W

440 W

440 W

VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

230 V

DIMENSIUNI (L X H X L)
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375 x 310 x 600 mm

375 x 310 x 600 mm

375 x 310 x 600 mm

375 x 310 x 600 mm

GREUTATE

11 kg

11 kg

13 kg

12 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

Alb

500 W

34 l

240 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente HSM Securio B24
Securitate sporită într-un design modern. Distrugătorul silențios cu funcție antiblocare hârtie și componente solide este proiectat
pentru funcționare continuă. Este recomandat pentru utilizare în birouri.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt
în modul stând-by.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
COD

• Alimentare automată cu hârtie și sistem de protecție pentru
suprasarcină ce reduce blocajele de hârtie.
• Element de siguranță care previne utilizarea accidentală.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Containerul de deșeuri de golește ușor, fără efort.
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.

H-1781111

H-1783111

H-1782111

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

5,8 mm

4,5 x 30 mm

1,9 x 15 mm

25-27 coli

14-16 coli

9-11 coli

34 l

34 l

34 l

CONSUM PUTERE MOTOR

500 W

500 W

500 W

VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER

DIMENSIUNI (L X H X L)

395 x 317 x 605 mm

395 x 317 x 605 mm

395 x 317 x 605 mm

GREUTATE

15 kg

17 kg

17 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

500 W

55 l

280 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente Securio B26
Securitatea datelor la cel mai înalt nivel. Datorită sitemului de tăiere puternic și constant, acest distrugător de documente este
potrivit în special pentru distrugerea datelor la locul de muncă sau pentru mai multe departamente mici.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt
în modul stând-by.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
• Alimentare automată cu hârtie și sistem de protecție pentru
suprasarcină ce reduce blocajele de hârtie.
COD

• Element de siguranță care previne utilizarea accidentală.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Prevăzut cu roțile.
• Containerul de deșeuri de golește ușor, fără efort, iar sacul poate
fi refolosit.
• Carcasă confecționată din lemn de calitate superioară.
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.

H-1801111

H-1803111

H-1802111O*

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

5,8 mm

4,5 x 30 mm

1,9 x 15 mm

25-27 coli

14-16 coli

9-11 coli

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER

55 l

55 l

55 l

CONSUM PUTERE MOTOR

500 W

500 W

500 W

VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

DIMENSIUNI (L X H X L)

497 x 397 x 676 mm

497 x 397 x 676 mm

497 x 397 x 676 mm

GREUTATE

24 kg

26 kg

27 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

*produsul se achizitionează pe bază de precomandă

215

Distrugătoare de documente HSM Securio pentru birouri mari
Elegant, fiabil și puternic. Distrugatoarele din gama B de capacitate mare se caracterizeaza printr-o constructie robusta cu functionalitate
maxima. Aceasta gama de distrugatoare este conceputa pentru a fi utilizata de pana la 8 persoane.
Operare continuă și zgomot redus
Funcționare sigură chiar și când este încărcat continuu
cu hârtie. Design optim al componentelor de tăiere și un
mecanism al motorului silențios.

Siguranță în utilizare.
Elementul de siguranță previne utilizarea accidentală.

Recipient extern de ulei
Pentru performanță ridicată, acest distrugător de
documente este dotat opțional cu un recipient extern
de ulei.

Distrugător de documente Securio B32
500 W

82 l

310 mm

230 V /
50 Hz

Materiale de calitate, calitate dovedită – partenerul în securitate din biroul dvs. Cu o lățime a fantei de 310 mm, distrugătorul poate
toca fără probleme hârtie DIN A3. Este distrugătorul perfect pentru un grup de între 5-8 persoane.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany” garancină ce reduce blocajele de hârtie.
tează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Element de siguranță care previne utilizarea accidentală.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Prevăzut cu roțile.
• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt în
• Containerul de deșeuri de golește ușor, fără efort, iar sacul poate fi
modul stând-by.
refolosit.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
• Carcasă confecționată din lemn de calitate superioară .
• Alimentare automată cu hârtie și sistem de protecție pentru suprasar- • Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de deșeuri.
COD

H-1821111

H-1823111

H-1822111

H-1825111*

H-1824111*

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

P-6 / F-3

P-7 / F-3

5,8 mm

4,5 x 30 mm

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

1 x 5 mm

25-27 coli

14-16 coli

9-11 coli

6 coli

4 coli

82 l

82 l

82 l

82 l

82 l

500 W

500 W

500 W

500 W

500 W

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

497 x 398 x 793 mm

497 x 398 x 793 mm

497 x 398 x 793 mm

497 x 398 x 793 mm

497 x 398 x 793 mm

GREUTATE

25,5 kg

27 kg

27 kg

27 kg

27 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

Alb

Alb

DIMENSIUNI (L X H X L)

* produs care se achiziționează cu precomandă
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Distrugător de documente Securio B34
Acest distrugător premium cu un design elegant oferă securitatea datelor în birourile tip “open-space”. Datorită motorului puternic,
distruge sigur și silențios documente de la peste 8 persoane.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany”
• Element de siguranță care previne utilizarea accidentală.
garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Prevăzut cu roțile.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Containerul de deșeuri de golește ușor, fără efort, iar sacul poate
• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt
fi refolosit.
în modul stând-by.
• Carcasă confecționată din lemn de calitate superioară.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate. • Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
• Alimentare automată cu hârtie și sistem de protecție pentru
deșeuri.
suprasarcină ce reduce blocajele de hârtie.
COD

H-1841111

H-1843111

H-1842111

H-1845111*

H-1844111*

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

P-6 / F-3

P-7 / F-3

590 W

100 l

310 mm

230 V /
50 Hz

590 W

130 l

400 mm

230 V /
50 H z

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE

5,8 mm

4,5 x 30 mm

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

1 x 5 mm

30-32 coli

19-21 coli

12-13 coli

8 coli

5 coli

VOLUM CONTAINER

100 l

100 l

100 l

100 l

100 l

CONSUM PUTERE MOTOR

590 W

590 W

590 W

590 W

590 W

VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP

DIMENSIUNI (L X H X L)

541 x 439 x 845 mm

541 x 439 x 845 mm

541 x 439 x 845 mm

541 x 439 x 845 mm

541 x 439 x 845 mm

GREUTATE

35 kg

42 kg

42 kg

42 kg

42 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

Alb

Alb

*produs care se achizitioneaza cu precomanda

Distrugător de documente Securio B35
Pentru mai multă securitate la locul de muncă. Un excelent distrugător de documente cu lățimea fantei de 400 mm pentru distrugerea profesională
a datelor într-un birou tip “open-space” cu până la 8 persoane.
• Materiale de calitate superioară dovedită “Made în Germany” garantează securitatea și durabilitatea. Cu 3 ani garanție.
• Rolele de tăiere sunt confecționate din oțel solid călit.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• EcoSmart: un consum redus de energie excepțional de 0.1Watt în
modul stand-by.
• Certificat Blue Angel: distrugător certificat pentru sustenabilitate.
• Alimentare automată cu hârtie și sistem de protecție pentru suprasarcină ce reduce blocajele de hârtie.
COD

• Element de siguranță care previne utilizarea accidentală.
• Element funcțional pentru operare intuitivă.
• Led pentru pornire/oprire automată.
• Prevăzut cu roțile.
• Containerul de deșeuri de golește ușor, fără efort, iar sacul poate fi
refolosit.
• Carcasă confecționată din lemn de calitate superioară .
• Fereastră de inspecție a nivelului de umplere a containerului de
deșeuri.

H-1921111

H-1923111

H-1922111*

H-1925111*

H-1924111*

P-2 / O-2 / T-2 / E-2

P-4 / O-3 / T-4 / E-3 / F-1

P-5 / T-5 / E-4 / F-2

P-6 / F-3

P-7 / F-3

5,8 mm

4,5 x 30 mm

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

1 x 5 mm

35-37 coli

21-22 coli

14-15 coli

9 coli

5 coli

130 l

130 l

130 l

130 l

130 l

CONSUM PUTERE MOTOR

590 W

590 W

590 W

590 W

590 W

VOLTAJ

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER

DIMENSIUNI (L X H X L)

618 x 525 x 870 mm

618 x 525 x 870 mm

618 x 525 x 870 mm

618 x 525 x 870 mm

618 x 525 x 870 mm

GREUTATE

48 kg

54 kg

53 kg

54 kg

54 kg

CULOARE

Alb

Alb

Alb

Alb

Alb

*produs care se achizitioneaza cu precomanda
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Experimentează lumea distrugătoarelor de documente Shredstar
HSM shredstar
Distrugătoare de documente
pentru acasă sau birouri mici

HSM shredstar
Distrugătoare de documente
pentru birouri

Distrugătoarele de documente HSM shredstar
Confidențialitatea datelor privește pe toată lumea! Distruge datele importante acasă sau la birou cu un distrugător de documente din
gamă HSM Shredstar. Aceste distrugătoare sunt caracterizate prin design-ul compact și modern, prin nivelul ridicat de performanță și
utilizarea facilă, precum și printr-un raport calitate preț imbatabil.
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Distrugătoarele de documente HSM Shredstar pentru acasă și birouri mici
Elegant – convenabil – sigur. Distrugătoarele de documente Shredstar pentru acasă și birouri mici. Pentru oameni care vor să
distrugă documentele în siguranță.
Ușor de utilizat.
Led pentru pornire/oprire automată.

Unitate separată pentru distrus
CD-uri.
Unitatea separată distruge cu ușurință CDuri sau DVD-uri, cărți de credit și carduri.
Materialul distrus este colectat separat întrun sac care se scoate și se golește ușor.

Fereastră de inspecție
Nivelul de umplere al containerului poate fi
verificat in orice moment prin fereastra de
control.

Distrugător de documente HSM Shredstar S5
• Protejarea datelor în variantă convenabilă. Acest distrugător de documente tăie
documentele în fâșii și este perfect pentru zonele private.
• Revers automat în caz de blocare a hârtiei.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Golirea cu ușurință a containerului de deșeuri prin ridicarea capacului.

COD

NIVEL DE SECURITATE

6 mm

CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP

5 coli

CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ
DIMENSIUNI (L X H X L)

• Protejarea datelor pentru toată lumea. Acest distrugător de documente modern
și compact, cu unitate separată pentru distrugere CD-uri, tăie documentele în
fâșii și distruge datele silențios și sigur, atât acasă cât și în birourile mici.
• Revers automat în caz de blocare a hârtiei.
• Unitate separată de distrugere CD-uri cu container de deșeuri separat.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Led care indică status-ul distrugătorului: pornit, supraîncărcat, supraîncălzit.
• Indicator pentru nivelul de deșeuri prin fereastră de inspecție al containerului
• Golirea cu ușurință a containerului de deșeuri prin ridicarea capacului.

65 W

12 l

220 mm

230 V /
50 Hz

120 W

18 l

220 mm

230 V /
50 Hz

P-2

DIMENSIUNE PARTICULE

VOLUM CONTAINER

Distrugător de documente HSM Shredstar S10

H-1041121

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS

12 l
65 W
230 V
310 x 210 x 350 mm

GREUTATE

3 kg

CULOARE

Alb/argintiu

COD

H-1042121

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE

P-2 / O-1 / T-1 / E-2

DIMENSIUNE PARTICULE

6 mm

CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP

10 coli

VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ
DIMENSIUNI (L X H X L)

12 l
65 W
230 V
345 x 245 x 385 mm

GREUTATE

3 kg

CULOARE

Alb/argintiu
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Distrugător de documente HSM Shredstar X5
125 W

18 l

220 mm

230 V /
50 Hz

• Protejarea datelor acasă sau în birouri mici. Acest distrugător de documente modern
și compact, cu unitate separată pentru distrugere
CD-uri, este potrivit pentru birourile mici.
• Revers automat în caz de blocare a hârtiei.
• Unitate separată de distrugere CD-uri cu container de deșeuri separat.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Led care indică status-ul distrugătorului: pornit, supraîncărcat, supraîncălzit.
• Indicator pentru nivelul de deșeuri prin fereastră de inspecție al containerului
• Golirea cu ușurință a containerului de deșeuri prin ridicarea capacului.

COD

NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ
DIMENSIUNI (L X H X L)

Distrugător de documente HSM Shredstar X6pro
160 W

20 l

220 mm

230 V /
50 Hz

Distrugător de documente sigur și ușor de folosit, care distruge documentele în particule
mici, cu cel mai mare nivel de securitate din gamă Shredstar. Cu unitate separată
pentru distrugere CD-uri, este potrivit pentru birourile mici.
Revers automat în caz de blocare a hârtiei.
Unitate separată de distrugere CD-uri cu container de deșeuri separat.
Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
Led care indică status-ul distrugătorului: pornit, supraîncărcat, supraîncălzit.
Indicator pentru nivelul de deșeuri prin fereastră de inspecție al containerului
Golirea cu ușurință a containerului de deșeuri prin ridicarea capacului.

H-1043121

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
4.5 x 30 mm
5 coli
18 l
125 W
230 V
345 x 245 x 385 mm

GREUTATE

5 kg

CULOARE

Alb/argintiu

COD

H-1046111*

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE

P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2
2 x 15 mm

CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP

6 coli

VOLUM CONTAINER

20 l

CONSUM PUTERE MOTOR

160 W

VOLTAJ

230 V

DIMENSIUNI (L X H X L)

345 x 245 x 445 mm

GREUTATE

6 kg

CULOARE

Alb/argintiu

*produs care se achizitioneaza cu precomanda

Distrugător de documente HSM Shredstar X8
250 W

18 l

220 mm

230 V /
50 Hz

• Eficientă și siguranță. Cu un raport preț-calitate convingător. Distrugătorul de încredere cu tăiere a hârtiei în particule, cu funcție de antiblocare a hârtiei și cu unitate
separată de distrugere CD-uri, potrivit pentru birouri mici.
• Revers automat in caz de blocare a hartiei.
• Unitate separata de distrugere CD-uri cu container de deseuri separat.
• Functionarea silentioasa reduce zgomotul la locul de munca.
• Led care indica status-ul distrugatorului: pornit, supraincarcat, supraincalzit.
• Indicator pentru nivelul de deseuri prin fereastra de inspectie al containerului
• Golirea cu usurinta a containerului de deseuri prin ridicarea capacului.

COD

NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ
DIMENSIUNI (L X H X L)

Distrugător de documente HSM Shredstar X10
160 W

20 l

220 mm

230 V /
50 Hz

• Protecția profesională a datelor la locul de muncă. Acest distrugător de documente
pentru acasă și la birou, cu tăiere a hârtiei în particule și cu unitate separată de
distrugere CD-uri, distruge documente și CD-uri în siguranță.
• Revers automat în caz de blocare a hârtiei.
• Unitate separată de distrugere CD-uri cu container de deșeuri separat.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Led care indică status-ul distrugătorului: pornit, supraîncărcat, supraîncălzit.
• Indicator pentru nivelul de deșeuri prin fereastră de inspecție al containerului
• Golirea cu ușurință a containerului de deșeuri prin ridicarea capacului.

P-4/O-1/T-2/E-2/F-1
4.5 x 30 mm
8 coli
18 l
250 W
230 V
345 x 245 x 385 mm

GREUTATE

5,9 kg

CULOARE

Alb/argintiu

COD

H-1045111

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ
DIMENSIUNI (L X H X L)
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H-1044111

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
4.5 x 30 mm
10 coli
20 l
250 W
160 V
245 x 345 x 445 mm

GREUTATE

6 kg

CULOARE

Alb/argintiu

Distrugătoarele de documente HSM Shredstar pentru birou
Elegant – convenabil – sigur. Distrugătoarele de documente Shredstar pentru birou. Pentru oameni
care vor să distrugă documentele și suporți media în siguranță.
Funcțional și precis.
Indicatorul led arată statusul distrugătorului:
Pornit, Supraîncărcat, Supraîncălzit, Container
plin, ușă deschisă.

Unitate separată pentru distrus
CD-uri.
Unitatea separată distruge cu ușurință CDuri sau DVD-uri, cărți de credit și carduri.
Materialul distrus este colectat separat întrun sac care se scoate și se golește ușor.

Container de deșeuri detașabil.
Containerul pentru deșeuri poate fi ușor
îndepărtat și golit.

Distrugator de documente HSM Shredstar X13
• Ușor de folosit și funcțional. Acest distrugător de documente cu design modern
și tăiere a hârtiei în particule are funcție de antiblocare a hârtiei. Potrivit pentru
birouri cu până la 5 persoane.
• Revers automat în caz de blocare a hârtiei.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Indicatorul led arată statusul distrugătorului: Pornit, Supraîncărcat, Supraîncălzit, Container plin, ușă deschisă.
• Detectare și oprire automată în cazul în care containerul de deșeuri este plin.
• Indicator pentru nivelul de deșeuri prin fereastră de inspecție al containerului
• Prevăzut cu roțile pentru deplasare ușoară.
• Viteză de tăiere: 37 mm/s
• Nivelul de zgomot: 57dB

COD

H-1057121*

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ
DIMENSIUNI (L X H X L)

P-4 / O-3 / T-4 / E-2/ F-1

300 W

23 l

230 mm

230 V /
50 Hz

320 W

26 l

230 mm

230 V /
50 Hz

4 x 37 mm
13 coli
23 l
300 W
230 V
390 x 300 x 595 mm

GREUTATE

13 kg

CULOARE

Alb/argintiu

*produs care se achizitioneaza cu precomanda

Distrugator de documente HSM Shredstar X15
• Modelul de top din gamă Shredstar. Silențios și robust, conferă mai multă
securitate a datelor la birou, datorită tăierii în particule a hârtiei și a funcției
antiblocare. Poate fi folosit în birouri cu până la 5 persoane.
• Revers automat în caz de blocare a hârtiei.
• Funcționarea silențioasă reduce zgomotul la locul de muncă.
• Indicatorul led arată statusul distrugătorului: Pornit, Supraîncărcat, Supraîncălzit, Container plin, ușă deschisă.
• Detectare și oprire automată în cazul în care containerul de deșeuri este plin.
• Indicator pentru nivelul de deșeuri prin fereastră de inspecție al containerului
• Prevăzut cu roțile pentru deplasare ușoară.

COD

H-1030121

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
NIVEL DE SECURITATE
DIMENSIUNE PARTICULE
CAPACITATE TAIERE 80 GR/MP
VOLUM CONTAINER

P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
4 x 37 mm
15 coli
26 l

CONSUM PUTERE MOTOR

320 W

VOLTAJ

230 V

DIMENSIUNI (L X H X L)

390 x 300 x 595 mm

GREUTATE

13 kg

CULOARE

Alb/argintiu
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7.1 Distrugătoare
7.1 Distrugătoare
de documentede documente

Distrugătoare de documente HSM Powerline
Confidențialitatea datelor în stil mare – HSM Powerline. Tehnologia robustă de 400 V cu dispozitive special concepute pentru durata mare de funcționare. Modelul de top al gamei HSM Powerline, FA 500.3 poate procesa documente și dosare din carton de pana la 500 coli pe ciclu de funcționare. Dispozitivele puternice sunt ideale pentru
arhive mari sau centre de distrugere documente.

*produs care se achizitioneaza cu precomandă
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Distrugător de documente HSM Powerline 450.2
• Distrugător puternic și durabil. Acest distrugător asigură securitatea
datelor în arhive și centre de distrugere a documentelor. Distruge cu
ușurință suporturi de date pentru departamente cu până la 15 persoane.
• Materialele de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează securitatea și
durata lungă de viață.
• Rolele de tăiere a hârtiei sunt confecționate din oțel solid călit cu garanție pe viață.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Revers automat pentru prevenirea blocajelor materialelor de distrus.
• Butonul de blocare previne utilizarea accidentală.
• Pornire / oprire automată.
• Spațiu de depozitare practic pentru stive de documente.
• Containerul de reziduuri se golește ușor.
COD

H-1688*

H-1503*

Particule

Particule

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
MODEL DISTRUGERE MATERIAL

4

3

DIMENSIUNE PARTICULE

NIVEL DE SECURITATE

2 x 15 mm

3,9 x 40 mm

CAPACITATE TAIERE 80G/MP

28-32 coli

65-70 coli

290 l

290 l

VOLUM CONTAINER
NIVEL ZGOMOT
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ

58 dB

58 dB

2200 W

3000 W

400 V

400 V

750 x 1460 x 665 mm

750 x 1590 x 665 mm

Greutate

220 kg

200 kg

Culoare

Gri deschis

Gri deschis

DIMENSIUNI (L X H X L)

*produs care se achizitioneaza cu precomanda

Distrugător de documente HSM Powerline FA 400.2
• Distrugător puternic și durabil. Acest distrugător asigură securitatea datelor în arhive și centre de
distrugere a documentelor. Recomandat pentru a fi folosit în departamente cu până la 15 persoane.
• Materialele de înaltă calitate dovedită „Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de viață.
• Rolele de tăiere a hârtiei sunt confecționate din oțel solid călit cu garanție pe viață.
• Alimentare cu hârtie prin benzi transportoare.
• Motorul puternic permite funcționarea continuă.
• Revers automat pentru prevenirea blocajelor materialelor de distrus.
• Butonul de urgență asigură folosirea distrugătorului în siguranță.
• Panou de control funcțional cu led.
• Extinderea mesei de alimentare cu 600 mm; folosită și pentru stocarea materialului de distrus (stânga
sau dreapta)
• Containerul de reziduuri se golește ușor cu ajutorul sacului refolosibil.
COD

H-1688*

H-1503*

H-1503*

Fasie

Fasie

Particule

TIPUL MATERIALULUI DISTRUS
MODEL DISTRUGERE MATERIAL
NIVEL DE SECURITATE

2

1

3

DIMENSIUNE PARTICULE

5,8 mm

11,8 mm

5,8 x 50 mm

CAPACITATE TAIERE 80G/MP

104 coli

144 coli

96 coli

460 l

460 l

460 l

VOLUM CONTAINER
NIVEL ZGOMOT
CONSUM PUTERE MOTOR
VOLTAJ
DIMENSIUNI (L X H X L)

61 dB

61 dB

61 dB

4000 W

4000 W

4000 W

400 V

400 V

400 V

1568 x 1650 x 1157 mm

1568 x 1650 x 1157 mm

1568 x 1650 x 1157 mm

Greutate

425 kg

425 kg

425 kg

Culoare

Gri deschis

Gri deschis

Gri deschis

7,5 kW
530 l
5,5 + 4 kW

500 mm

400 V /50 Hz
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Geantă laptop 15.6” Fortis Clamshell
• Confecționată din poliester de calitate.
• Compartimentul principal dotat cu o curea, care fixează și asigură laptopul,
buzunar interior care protejează tableta.
• Buzunar în spate cu fermoar pentru acces la documente și caiete.
• 2 buzunare în față cu fermoar pentru acces rapid la documente personale,
instrumete de scris, etc.
• Căptușită cu material de calitate superioară.
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0202

40 x 33 x 11 cm

GREUTATE
1.33 kg

Geantă laptop 15.6” Fortis Organiser
• Confecționată din poliester de calitate.
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate superioară, pentru laptop
de până la 15.6”. Se poate extinde pentru mai mult spațiu. Buzunar interior pentru
tabletă.
• Buzunar în spate cu fermoar pentru acces la documente și caiete.
• Buzunar în față extins cu separatoare pentru diverse articole.
• Echipată cu mâner dublu și baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0203

41 x 31 x 10 cm

GREUTATE
1.26 kg

Geantă laptop 15.6” Launch Messenger
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Buzunar tip organizer cu fermoar.
• Baretă i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0103

41 x 31 x 8 cm

GREUTATE
1.1 Kg

Geantă laptop 15.6” Launch Organiser
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Buzunar tip organizer, compartiment captușit pentru laptop
• Baretă i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0104

39.5 x 31.5 x 8 cm

GREUTATE
1.1 Kg
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Geantă laptop 15.6” Launch Slimline
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Compartiment căptușit pentru laptop cu organizer.
• Baretă i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0102

38.5 x 31 x 6.5 cm

GREUTATE
0.8 Kg

Geantă de damă pentru laptop 15.6” Launch Ladies
• Confecționată din polyester, cu accesorii metalice.
• Buzunar frontal cu fermoar, buzunar tip organizer.
• Compartiment căptușit pentru laptop de până la 16”.
• Buzunar intern pentru netbook/iPad de până la 11”, dimensiune 28x22 cm.
• Baretă i-Stay detașabilă pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

GREUTATE

IS-0106

44.5 x 34 x 9 cm

0,9 kg

CULOARE
negru

IS-0126

44.5 x 34 x 9 cm

0,9 kg

mov

Geantă pentru laptop 15.6”–16” Fine Line Ladies
• Confecționată din poliester de calitate.
• Buzunar în spate cu fermoar pentru acces la documente și caiete.
• 2 buzunare în față cu fermoar pentru acces rapid la documente personale, instrumete
de scris, etc., echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr.
• Geantă perfectă pentru femeia de afaceri în mișcare.
• Compartiment complet căptușit pentru laptop de până la 15.6” și buzunar pentru
obiecte esențiale.
• Spațiu special pentru telefon mobil și instrument de scris.
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COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0305

46 x 32.5 x 12 cm

GREUTATE
0.84 kg

Geantă laptop 13,3” Fine Line
• Confecționată din poliester de calitate.
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate, pentru iPad-uri și tablete de
până la 13,3”, sau alte gadget-uri.
• Spațiu suficient și pentru documente A5 și blocnotes-uri.
• Buzunar frontal cu fermoare pentru diverse accesorii.
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0306

36.5x30x5.5 cm

GREUTATE
0.61 kg

Geantă laptop 15.6” Fine Line Messenger
• Confecționată din poliester de calitate.
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate superioară,
pentru laptop de până la 15.6” și spațiu pentru documente și blocnotesuri.
• Buzunar căptușit pentru iPad și tabletă de până la 12”.
• Compartiment tip organizer.
• Buzunar încăpător, cu fermoar, pentru diverse articole.
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0302

41 x 33 x 9 cm

GREUTATE
0.857 kg

Geantă laptop 15.6” și tabletă 12” Fine Line Organiser
• Geantă organizator pentru laptop și tabletă, de mare ajutor pentru persoanele care se
află mereu în mișcare.
• Confecționată din material rezistent la apă.
• Cu buzunare pentru agendă și buzunar căptușit pentru laptop de până la 15.6”.
• Buzunar din material care protejează pentru tabletă de până la 12”
• Compartiment tip organizer.
• Buzunar încăpător, cu fermoar, pentru diverse articole.
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0303

40.5 x 30 x 7 cm

GREUTATE
0.782 kg

Geantă de damă pentru laptop 13” Launch Ultrabook
• Confecționată din polyester, cu accesorii metalice.
• Buzunar frontal cu fermoar.
• Compartiment pentru laptop, netbook sau tablete de până la 13,3”.
• Prevăzută cu baretă i-Stay detașabilă pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI(L X Î X L)

GREUTATE

IS-0107

34 X 27.5 X 6 cm

0.750 kg

CULOARE
negru

IS-0137

34 X 27.5 X 6 cm

0.750 kg

roșu
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Geantă laptop/I-pad 10.1” Launch
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Compartiment captușit pentru laptop/iPad.
• Baretă i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

GREUTATE

IS-0101

21 x 28 x 6 cm

0.5 Kg

CULOARE
negru

IS-0121

21 x 28 x 6 cm

0.5 Kg

violet

IS-0131

21 x 28 x 6 cm

0.5 Kg

roșu

Geantă tabletă 12” Fine Line
• Confecționată din poliester de calitate.
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate, pentru iPad-uri și tablete de
până la 12”, sau alte gadget-uri.
• Spațiu suficient și pentru documente A5 și blocnotes-uri.
• Buzunar frontal cu fermoare pentru diverse accesorii.
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0301

24 x 29 x 4 cm

GREUTATE
0.415 kg

Geantă tabletă 12” Fortis
• Confecționată din poliester de calitate.
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate, pentru iPad-uri și tablete de
până la 12”, sau alte gadget-uri.
• Spațiu suficient și pentru documente A5 și blocnotes-uri.
• Buzunar frontal cu fermoare pentru diverse accesorii.
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0201

41.5 x 35.5 x 20 cm

GREUTATE
0.45 kg

Geantă troller pentru laptop 15.6” Fortis
• Confecționat din poliester de calitate.
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate, pentru laptop-uri de
până la 15.6”.
• Buzunar căptușit pentru iPad și tabletă de până la 12”.
• Buzunar frontal cu fermoar și separator pentru diverse accesorii.
• Mâner telescopic retractabil în buzunar cu fermoar.
• Mâner confortabil turnat.
• Sistem cu 2 rotile pentru deplasare facilă.
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COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0205

41.9x34.9x22.9 cm

GREUTATE
3.18 kg

Rucsac Fortis
• Confecționat din poliester de calitate.
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate, pentru laptop-uri de până la 15.6”.
• Buzunar căptușit pentru iPad și tabletă de până la 12”.
• Spatele rucsacului este căptușit cu un material special, pentru confort și care permite
pătrunderea aerului, evitând astfel transpirația spatelui.
• Buzunare frontale cu fermoar pentru diverse articole.
• Echipat cu 2 barete anti-alunecare i-Stay pentru spate.
COD

DIMENSIUNI (L X Î X L)

IS-0204

33 x 44.5 x 17 cm

GREUTATE
1.63 kg

Rucsac laptop 15,6” Launch
• Cu buzunar frontal cu fermoar și buzunar tip organizer.
• Compartiment principal cu două buzunare.
• Compartiment căptușit pentru laptop 15,6” (28 x 38 x 3 cm).
• Două buzunare laterale.
• Barete i-Stay pentru umăr.
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

IS-0105

31 x 44 x 15 cm

0.8 Kg

CULOARE
negru

Rucsac pentru laptop de 15.6”
• Confecționat din polyester rezistent la apă și cu design elegant.
• Compartiment complet căptușit pentru laptop de până la 15.6” și tabletă de până la 12”.
• Capacitate mare, încăpător cu buzunare frontale cu fermoar.
• Barete cu curele și anti-alunecare i-Stay, recomandată de Colegiul Regal al Chiropracticienilor.

• Poate transporta până la 12 kg.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

GREUTATE

IS-0402

28 x 41 x 14 cm

0,605 kg

CULOARE
gri

Rucsac pentru laptop de 15.6”
• Confecționat din polyester rezistent și cu design elegant.
• Compartiment complet căptușit pentru laptop de până la 15.6” și tabletă de
până la 12”.

• Compartiment tip organizer.
• Buzunar frontal cu fermoar și 2 buzunare laterale din material tip plasă.
• Partea din spate căptușită pentru confort sporit și pentru a permite fluxul de aer
reducând transpirația.

• Barete cu curele și anti-alunecare i-Stay, recomandată de Colegiul Regal al
Chiropracticienilor.

• Poate transporta până la 12 kg.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

GREUTATE

IS-0401

30 x 45 x 11 cm

0,7 kg

CULOARE
negru
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reclama

230

Capsator profesional QL HD 23
• Se folosesc pentru registraturi, bănci, notariate, arhivare.
• Sistem dublu de ghidaj al capselor pentru evitarea blocării
• Baza și mâner cu rubber grip anti-alunecare.
• Capacitate de capsare: 100 de coli.
• Adâncime de pătrundere în pagină: 80 mm
• Culoare: alb cu albastru
COD

DIMENSIUNI (L X L X H)

GREUTATE

IT-0321

256 x 60 x 121 mm

0,620 kg

CAPSE UTILIZATE
23/6, 23/8, 23/10, 23/13

Capsator de birou cu braț lung DS-45L
• Braț lung, pentru capsarea documentelor în interior.
• Capacitate de capsare: 20 coli.
• Adâncime de pătrundere în pagină: 320 mm.
COD

CAPSE UTILIZATE

IT-0600

24/6 și 26/6

CULOARE
negru

Capsator profesional cu braț lung HD-23L17
• Se folosesc pentru registraturi, bănci, notariate, arhivare.
• Sistem dublu de ghidaj al capselor pentru evitarea blocării acestora.
• Capacitate de capsare: maxim 150 coli.
• Adâncime de pătrundere în pagină: 250 mm.
• Culori: negru, gri.
COD

CAPSE UTILIZATE

GREUTATE

IT-0610

23/6 – 23/17

4,10 kg

DIMENSIUNI (L X L X H)
520 x 120 x 291 mm

Capsator de birou DS-430
• Capacitate de capsare: 30 coli de 70–80 gr/mp.
• Adâncime de pătrundere în pagină: 90 mm.
• Culori asortate: roșu, negru și albastru.
COD

CAPSE UTILIZATE

IT-0421

24/6 și 26/6

DIMENSIUNI (L X L X H)
140 x 40 x 60 mm
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Capsator de mână HP-45
• Metalic tip clește; ușurință și comoditate în folosire.
• Capacitate de capsare: 22 coli.
• Adâncime de pătrundere în pagină: 44 mm.
• Culoare: argintiu.
COD

CAPSE UTILIZATE

IT-0151

24/6 și 26/6

CULOARE
argintiu

Capsator de mână tip clește Kartia M013
• Capsator mic de mână tip clește.
• Ideal pentru florării, magazine, depozite, firme de curierat, birou și acasă.
• Fabricat din oțel cromat vopsit.
• Ambalat în cutie cu un set de capse nr. 10 incluse.
COD

CAPACITATE DE CAPSARE

CAPSE UTILIZATE

IT-0116B

15 coli (80g/mp)

Nr. 10

CULOARE
asortate

Capsator de mână HP-10
• Metalic tip clește; ușurință și comoditate în folosire.
• Capacitate de capsare: 15 coli.
• Adâncime de pătrundere în pagină: 46 mm.
COD

CAPSE UTILIZATE

IT-0111

nr. 10

CULOARE
argintiu

Tacker TP-10/Y2
• Tacker manual, util pentru capsare tapet, colete, lemn, tapițerie.
• Folosește capse model: 24/6, 24/8, 23/6, 23/8, T-10.
• Capacitate de capsare: 10 mm.
• Capacitate de încărcare: 150 capse.
COD

CULOARE

GREUTATE

IT-6001

galben

335 gr.

DIMENSIUNI (L X L X H)
185 x 27 x 122 mm

Capse pentru tackere T-10
• Capse de calitate superioară, zincate.
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COD

MODEL

CAPACITATE DE CAPSARE

IT-6010

TS-10TY2

10 mm

AMBALARE
1000 buc./cutie

Tacker metalic TS-13H
• Tacker manual, util pentru capsare tapet, colete, lemn, tapițerie.
• Folosește capse model: 24/6, 24/8, 23/6, 23/8, T-10, T-13.
• Capacitate de capsare: 13 mm.
• Capacitate de încărcare: 150 capse.
COD

GREUTATE

IT-6000

650 gr.

DIMENSIUNI (L X L X H)
182 x 36 x 157 mm

Capse pentru tackere T-13/T-10
• Capse de calitate superioară, zincate.
COD

MODEL

CAPACITATE DE CAPSARE

IT-6010

TS-10TY2

10 mm

1000 buc./cutie

AMBALARE

IT-6011

TS-13H/TP-10/Y2

13 mm

1000 buc./cutie

Capse Standard
• Capse zincate pentru capsatoare de birou și tip clește.
COD

TIP

AMBALARE

IT-1110

10

1000 buc./cutie

IT-1221

24/6

1000 buc./cutie

IT-1210

26/6

5000 buc./cutie

Decapsator profesional SR-100
• Sistem nou, modern (respectă standardele de siguranță).
• Utilizat pentru decapsarea următoarelor tipuri de capse: nr.10, 24/6 și 26/6.

1

COD

CULOARE

IT-1811

negru, gri

2

3

Decapsator profesional SR-300
• Sistem nou, modern (respectă standardele de siguranță).
• Utilizat pentru capse: 23/6 - 23/24.
• Poate desface până la 240 de coli capsate.
• Îndepărtează chiar și capsele de pe ambalaje.
COD

CULOARE

IT-1801

gri, negru

Mod de utilizare:
1. Poziționați decapsatorul așa cum arată
în figura 1 și împingeți vârful sub capsă.
2. Asigurați-vă că ați împins capsa sub
linia roșie.
3. Apăsați mânerul în jos (figura 2).
4. Îndepărtați o singură capsă pe rând.
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Perforator de birou BP-01 cu aplicator capse
• Mâner și corp metalic, prevăzut cu distanțier din metal
(delimitare A5, A4, letter). Distanța între cele 2 găuri: 80 mm.
• Adâncimea de pătrundere în pagină: 10 mm.
• Capacitate de perforare: maxim 30 coli.
2
1

1

COD

GREUTATE

CULOARE

IT-2000

1 kg

albastru-gri

DIMENSIUNI (L X L X H)
165 x 124 x 77 mm

Capse speciale TURIKAN BPG-01
• Din aluminiu, pentru perforator BP-01.
COD
2

AMBALARE

IT-2001

100 buc./cutie

Perforator metalic profesional HDP-2320
• Mâner și corp metalic, prevăzut cu distanțier din metal (delimitare A4).
• Cu 2 perforații; distanța dintre găuri: 80 mm.
• Capacitate de perforare 240 coli.
COD

GREUTATE

DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-2038N

3,75 kg

350 x 155 x 415 mm

IT-2036N

CULOARE
negru

Cuțit circular pentru perforator TURIKAN HDP 2320 - model nou

Perforator dublu profesional HDP-4160
• Mâner și corp metalic, prevăzut cu distanțier din metal (delimitare A4).
• Cu 4 perforații; distanța dintre găuri: 80 mm.
• Capacitate de perforare: maxim 160 coli.
• Se livrează cu 1 cuțit circular și 4 suporți.
COD

CAPACITATE DE PERFORARE

DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-2033N

160 coli (80 g/mp)

350 x 286 x 415 mm

DESCRIERE
perforator

IT-2034N

burghie - 2 buc./set

IT-2035N

Suport plastic pentru cuțit circular perforator

Perforator dublu de birou
• Mâner și corp metalic.
• Cu 4 perforații; distanța dintre găuri: 80 mm.
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COD

MODEL

CAPACITATE DE PERFORARE

IT-2100

DP-2040

20 coli

DIMENSIUNI (L X L X H)
277 x 84 x 78 mm

IT-2101

DP-1240

15 coli

265 x 67 x 58 mm

Perforator cu o singură perforație SP-45
• Corp metalic argintiu.
• Diametru perforație: 4,5 mm.
• Capacitate de perforare: maxim 8 coli.
COD

DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-2025

132 x 59 x 16 mm

Agrafe metalice
• Fabricate din oțel inoxidabil
COD

DIMENSIUNE

IT-5312

29 mm

100 buc./cutie

AMBALARE

IT-5313

32 mm

100 buc./cutie

IT-5314

50 mm

100 buc./cutie

Dispenser magnetic pentru agrafe
• Din plastic transparent
• Formă cilindrică cu două spații separate
COD

DIMENSIUNI (D X H)

IT-5330

58 x 68 mm

Clipsuri pentru hârtie
• Din metal cu clemă nichelată.
• Pentru prindere permanentă se pot îndepărta clemele din nichel.
COD

DIMENSIUNI

IT-5210*

15 mm

50 buc./cutie

AMBALARE

IT-5200C

19 mm

12 buc./cutie

IT-5201C

25 mm

12 buc./cutie

IT-5202C

32 mm

12 buc./cutie

IT-5203C

41 mm

12 buc./cutie

IT-5204C
*culori asortate

51 mm

12 buc./cutie
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Creion HB cu gumă
• Înveliș din lemn lăcuit.
• Secțiune hexagonală.
COD

LUNGIME

DIAMETRU

AMBALARE

IT-5000SC

19 cm

7 mm

12 buc/cutie

Radieră
• Dimensiune: 5,7 x 0,8 x 2 cm
• Din cauciuc triplex (3 straturi).
COD

CULOARE

IT-5056

roșu/albastru

DESCRIERE
pentru cerneală și creion

Ascuțitoare plastic
• Confecționată din plastic.
• Lamă din oțel.
• Culori asortate.
COD

TIP

IT-4121

simplă

AMBALARE
20 buc./cutie

Ascuțitoare cu container
• Ascuțitoare din plastic, cu container din plastic.
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COD

CULOARE

MODEL

AMBALARE

IT-4116

asortate

simpă

12 buc./cutie

Mapă cărți de vizită
• Mapă cu coperți din PVC cu folii din plastic transparent.
COD

DIMENSIUNI

CAPACITATE

CULOARE

AMBALARE

IT-7080

125 X 255 mm

96

negru

12 buc./set

Dispenser cu bandă corectoare
• Dispenser de corecție cu rolă încorporată.
• Banda de corecție este uscată și se poate rescrie.
• Lățime bandă: 5 mm; lungime bandă: 6 m
COD

AMBALARE

IT-4203

12 buc./cutie

Dispenser cu rolă adezivă permanentă
• Dispenserul cu rolă adezivă, este ușor și la îndemână pentru o lipire
continuă și uniformă.
COD

DIMENSIUNE

IT-4240

5 mm x 5 m

Rezervă rolă adezivă permanentă
COD

DIMENSIUNE

IT-4241

5 mm x 5 m

Dispenser pentru aplicat bandă adezivă
• Din plastic, cu mâner pentru ușurință în utilizare.
• Prevăzut cu rolă de cauciuc pentru presarea benzii adezive și cu
dispozitiv de tăiere a benzii adezive.
• Se folosește bandă adezivă 50 mm x 66 m.
• Ideal pentru ambalare.
COD
IT-3023

Elastice pentru bani
• Elastice rezistente la rupere.
• Utile pentru prinderea bancnotelor și a altor obiecte.
• Ambalate în pungă.
COD

DIAMETRU

COMPOZITIE CAUCIUC

IT-5421

63 mm

90 %

1000 g/punga

AMBALARE

IT-5405

70 mm

65 %

1000g/punga

IT-5422

70 mm

90 %

1000g/punga

IT-5423

82 mm

90 %

1000g/punga
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Etichete pentru chei
• Din plastic cu inel metalic și etichetă.
COD

CULOARE

IT-3460

asortate

AMBALARE
50 buc./cutie

Lipici lichid
• Ideal pentru hârtie, plicuri și carton.
• Aplicare ușoară prin tamponare.
COD
IT-4282

CANTITATE
50 ml.

Aracet
• Ideal pentru hârtie, plicuri și carton.
• Aplicare ușoară prin tamponare.
COD
IT-4290

CANTITATE
100 ml.

Cântar electronic pentru corespondență
• Cantar digital cu suprafață albă plată.
• Display LCD, panou cu touchscreen.
• Cântărește de la 1 g la 3 kg, împărțite la 0.1 g.
• Resetare automata la 0.
• Funcționează cu 2 baterii AAA
COD
IT-7301

Cuțit pentru corespondență
• Mâner metalic.
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Folosit pentru deschidere corespondență.
COD
IT-4340
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DIMENSIUNI
179 x 131 x 23 mm

INNOVATING
SINCE 1947

JALEMA: producător
de produse de
papetărie din 1947!

Rame Flex-O-Frame

2 rame autoadezive cu folie transparentă în față și pe
spate. Ușor de deschis și închis prin utilizarea bandei
magnetice .
• Ideală pentru prezentarea unor informații importante
• Potrivite pentru multiple tipuri de suprafețe
• Pentru documente format A4
• Format portrait și landscape
• Disponibile în culori: albastru, gri, verde, portocaliu,
roșu și negru.
• Dimensiuni exterioare: 33 x 24.2 cm

Plannere cu T-card

Pentru o planificare clară a tuturor activităților
dintr-o companie sau fabrică.
• Seturi T-card pentru planificare săptămânală
sau anuală
• Complet cu șuruburi, accesorii și instrucțiuni
de asamblare
• T-cardurile pot fi comandate separat
Disponibil în 4 dimensiuni și 7 culori.

Organize it

INNOVATING
SINCE 1947

Care este originea brandului Jalema?

Jalema, fondată în 1947, deține un rol semnificativ în domeniile managementului de informații
și produselor de birotică, în Europa. Sunt importante facilitățile de producție proprie, unde se
proiectează și se produc cu cea mai mare grijă produse inovatoare de arhivare și papetărie. Acest
lucru permite brandului Jalema să ofere cea mai bună calitate la un preț bun.
Jalema este specializată în crearea de produse sustanabile și deține diverse certificate. Fabricile
Jalema din Reuver și Hoogezand sunt certificate FSC®. Jalema utilizează predominant cartonul
certificat FSC®, astfel multe dintre produse preiau această certificare. Pe lângă acest lucru, lucrăm
cu materiale reciclate în fabrică noastră de turnare prin injecție unde multe produse dețin certificatul Blue Angel.
În concluzie, Jalema este unul din puținii furnizori capabili să facă produce certificate ICN pentru
guvernul olandez. Aceste produse certificate ICN îndeplinesc cel puțin cerințele Europene ISO9706.
Cel mai important, conținutul stocat în dosarele certificate nu vor fi afectate pentru o perioadă de
200 de ani. Acest lucru nu se aplică doar pentru hârtie și carton, dar și pentru mecanismele utilizate în aceste dosare.
Suntem mândri de facilitățile noastre de producție olandeze și depunem eforturi să servim clienții
din sediile noastre centrale din Olanda și din filialele din Belgia, Franța, Germania și Statele Unite.

Jalema integrează persoanele cu dizabilități

Jalema Assembly Group (JÂG) deține 30 de angajați cu dizabilități intelectuale. În 1998, a apărut
ideea de a lucra cu oameni din diverse instituții. Aveam spațiul necesar și era și un pas înainte
pentru oameni: aceștia erau capabili să meargă la muncă și să devină într-o mare măsură o parte
funcțională a unei societăți active. Oamenii se schimbă cu adevărat, satisfacția vieții lor crește, se
simț că acasă și aceste lucruri sunt ceva minunat de observat. Acum, 20 de ani mai târziu, JÂG este
încă o parte importantă din organizația noastră, Jalema, și suntem foarte mândri de acest lucru!
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Mapă cu separatoare
• Ideal pentru proiecte și conferințe.
• Conține 6 separatoare din carton color.
• Coperta din față conține un buzunar A4 pentru personalizare.
• Închidere cu elastic pentru siguranță documentelor.
COD

FORMAT

DIMENSIUNE

J-1400602

A4

315 x 240 mm

CULOARE

J-1400615

A4

315 x 240 mm

rosu

J-1400619

A4

315 x 240 mm

negru

albastru

Mapă plastic pentru documente
• Fabricată din plastic (PP) reciclabil.
• Potrivită pentru documente, reviste, dosare etc.
• Prevăzută cu suport pentru instrument de scris.
• Închidere cu arici.
• Capacitate: 20 mm
COD

FORMAT

DIMENSIUNE

J-1504030

A4

235 x 320 mm

CULOARE
transparent

Dosar extensibil din carton cu alonjă arhivare
• Își mărește capacitatea odată cu volumul de documente ce se îndosariază.
• Coperta din față se poate extinde, cotorul poate fi expandat,
crescându-i astfel capacitatea dosarului până la 7 cm.
• Informația arhivată în acest dosar uriaș rămâne ușor accesibilă datorită alonjei de
mare capacitate JalemaClip.
• Dosarul poate fi ușor închis cu un elastic rezistent care se prinde în colțuri.
• Pentru mai multă protecție a documentelor este disponibil și dosarul cu 3 pliuri.
COD

DESCRIERE

GRAMAJ

J-6090007

dosar extensibil cu alonjă JalemaClip

335 g/mp

J-6090207

dosar extensibil cu alonjă JalemaClip și 3 pliuri

335 g/mp

Dosar carton Secolor cu alonjă arhivare
• Din carton manilla de 250 gr/mp.
• Prevăzut cu alonjă de mare capacitate Jalema Clip.
• Copertă întreagă față/spate.
• Copertă spate cu pliu interior.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

J-3103102

albastru

50 buc./set

J-3103108

verde

50 buc./set

J-3103104

chamois

50 buc./set

J-3103115

roșu

50 buc./set

J-3103106

galben

50 buc./set

Mapă tip portofoliu
• Coperta din față conține un buzunar A4 pentru personalizare.
• Pe spatele primei pagini se poate descrie conținutul mapei.
• Documentele se leagă cu alonjă JalemaClip.
• Prevăzută cu 5 separatoare din plastic.
• Buzunarul interior de pe coperta din spate este ideal pentru a stoca documente, desene sau
broșuri.
• Clapa de pe copertă din spate protejează conținutul mapei.
• Închiderea cu bandă elastică pentru siguranță documentelor.
• Capacitate stocare: 30 mm
COD

FORMAT

DIMENSIUNE

J-1401219

A4

315 x 240 mm

CULOARE
negru
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Mapă protecție documente
• Fabricat din plastic rezistent.
• Coperta din față conține un buzunar A4 pentru personalizare.
• Buzunar interior pe coperta din spate pentru a stoca mai multe documente.
• Documentele se pot lega cu alonjă JalemaClip.
• Capacitate stocare: 1,5 cm

Organize it

COD

FORMAT

DIMENSIUNE

J-1021402

A4

315 x 240 mm

CULOARE

J-1021407

A4

315 x 240 mm

gri

J-1021415

A4

315 x 240 mm

rosu

J-1021419

A4

315 x 240 mm

negru

albastru

Caiet cu spirală “Little things to do”
• Carnețel de buzunar pentru notarea activităților și a altor notițe.
• Hârtie de 70 g/mp reciclată 100%, certificată FSC.
• Ușor de utilizat datorită legării cu spirală și a coperții din carton rigid.
• Pagina din stânga: spațiu pentru notițe. Pagina din dreaptă: lista cu lucruri de făcut.
COD

NUMĂR FILE

DIMENSIUNE

J-2570724000

100 file

145 x 110 mm

AMBALARE
5 buc./set

Caiet cu spirală “Things to do today”
• Hârtie de 70 g/mp reciclată 100%, certificate Blaue Engel și FSC.
• Ușor de utilizat datorită legării cu spirală și a coperții din carton rigid.
• Este util pentru planificarea fiecărei zi de lucru.
• Pagina din stânga: agendă pentru întâlniri. Pagină din dreaptă: lista cu lucruri de făcut.
COD

NUMĂR FILE

DIMENSIUNE

J-2570723300

80 file

297 x 140 mm

AMBALARE
5 buc./set

Alonje din plastic de mare capacitate Jalema Clip
• Din plastic rezistent.
• Se pot folosi în diferite dosare și cutii de arhivare, sau pentru transferul documentelor din
bibliorafturi sau caiete mecanice.
COD

CULOARE

AMBALARE

J-5710000

galben

100 buc./set

J-5710200

galben

10 buc./set

Mod de utilizare:
1

242

2

3

4

5

Alonjă de mare capacitate Pli-Fix
• Pentru legarea ușoară a documentelor.
• Confecționată din plastic cu inserție metalică și cu vârfuri din plastic negru.
• Se potrivește la orice mecanism standard al unui biblioraft sau caiet mecanic
cu cotor de 80 mm.
• Etichetele sunt incluse.
• Alonjă Pli-Fix permite legarea și etichetarea documentelor vechi ușor și rapid.
Acestea pot fi ușor stocate în cutii de carton sau de plastic.
COD

CULOARE

J-2639800000

galben

100 buc./cutie

AMBALARE

J-2639801000

galben

10 buc./punga

Kit de arhivare Jalema Filing
• Se transferă conținutul biblioraftului pe o alonjă JalemaClipex eficient și rapid.
• Alonjă JalemaClipex conține o extensie astfel încât se poate transfera întregul conținut
al biblioraftului.
• Conține etichete colorate perforate.
• Se poate scrie atât pe față, cât și pe spatele etichetei.
• Capacitate: 70 mm
COD

CULOARE

J-5721000

gri

AMBALARE
100 buc./cutie

Jalema Grip – șină pentru prindere hârtie
• Șină din aluminiu pentru prindere documente.
• Folosit pentru memo-uri, buletine informative, postere, liste și desene.
• Include set de fixare.
COD

DIMENSIUNI

J-1600933

90 cm

AMBALARE
6 buc./set

J-1601233

120 cm

6 buc./set

Rame magnetice
• Rame autoadezive cu partea frontala transparentă.
• Ușor de deschis și închis cu ajutorul benzii magnetice colorate de pe margine.
COD

DIMENSIUNE EXTERIOARĂ

DIMENSIUNE VIZIBILĂ

CULOARE

AMBALARE

J-7970002

330 x 242 mm

290 x 205 mm

albastru

2 buc./set

J-7970007

330 x 242 mm

290 x 205 mm

gri

2 buc./set

J-7970008

330 x 242 mm

290 x 205 mm

verde

2 buc./set

J-7970013

330 x 242 mm

290 x 205 mm

portocaliu

2 buc./set

J-7970015

330 x 242 mm

290 x 205 mm

roșu

2 buc./set

J-7970019

330 x 242 mm

290 x 205 mm

negru

2 buc./set

243

Organize it
Planner anual cu 35 de sloturi
• Planner anual cu ajutorul cardurilor.
• Kit complet cu 12 module cu 35 sloturi; 2 module cu indexuri de 15 mm(format 1); 2
perechi profile de conectare (630 mm și 189 mm), 7 suporți pentru carduri; 14 pachete
de carduri în culori asortate: alb, roz, roșu, portocaliu, galben, verde și albastru.
• Se livrează cu accesorii de montare și instrucțiuni de asamblare.

Organize it

COD

DIMENSIUNE

J-2554178110

783 x 63 mm

CULOARE
gri deschis

Planner săptămânal cu 20 sloturi
• Planner săptămânal cu ajutorul cardurilor.
• Kitul conține: 7 module cu dimensiunea de 48 mm fiecare; un modul cu indexuri de
15 mm (format 1); 2 perechi profile de conectare (472.5 mm); 8 suporți pentru carduri;
8 pachete de carduri în culori asortate: alb, roz, roșu, portocaliu, galben, verde și
albastru.
• Se livrează cu accesorii de montare și instrucțiuni de asamblare.
COD

DIMENSIUNE

J-2554153110

490 x 63 mm

CULOARE
gri deschis

Planner săptămânal cu 35 sloturi
• Planner săptămânal cu ajutorul cardurilor.
• Kit complet cu 7 module cu dimensiunea de 48 mm fiecare; 1 modul cu indexuri de
15 mm (format 1); 2 perechi profile de conectare (472.5 mm), 8 suporți pentru carduri;
8 pachete de carduri în culori asortate: alb, roz, roșu, portocaliu, galben, verde și
albastru.
• Se livrează cu accesorii de montare și instrucțiuni de asamblare.
COD

DIMENSIUNE

J-2554058110

783 x 63 mm

CULOARE
gri deschis

Carduri format 1 pentru planner
• Carduri din hârtie pentru plannere.
• Confecționate din hârtie de calitate superioară.
• Dimensiune: înălțime 55 mm; lățime 15 mm (vârf/top lat de 27)
• Se folosesc pentru module de 32 mm.
COD

CULOARE

J-2554810000

alb

100 buc./set

AMBALARE
100 buc./set

J-2554812000

roz

J-2554812200

roșu

100 buc./set

J-2554812300

portocaliu

100 buc./set

J-2554814000

galben

100 buc./set

J-2554815000

verde

100 buc./set

J-2554816000

albastru

100 buc./set

Carduri format 2 pentru planner
• Carduri din hârtie pentru plannere.
• Confecționate din hârtie de calitate superioară.
• Dimensiune: înălțime 85 mm; lățime 48 mm (vârf/top este lat de 60mm)
• Se folosesc pentru module de 63 mm.
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COD

CULOARE

J-2554820000

alb

100 buc./set

AMBALARE
100 buc./set

J-2554822000

roz

J-2554822200

roșu

100 buc./set

J-2554822300

portocaliu

100 buc./set

J-2554824000

galben

100 buc./set

J-2554825000

verde

100 buc./set

J-2554826000

albastru

100 buc./set

®

®

Mapă pentru birou cu imagini
• Mapă din PVC flexibil pentru birou, cu design atractiv.
COD

FORMAT

K-0014D101

44 x 68 cm

IMAGINE
cal

K-0014D100

44 x 68 cm

cățel

K-0014D103

44 x 68 cm

creioane

K-0014D102

44 x 68 cm

mașină

Agendă telefonică cu inele
• Prevăzută cu 4 inele și index alfabetic.
• Culori asortate: negru, roșu, albastru, argintiu/gri.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

K-6204

140 x 90 mm

CULOARE

K-6200

217 x 128 mm

negru

K-6202

220 x 165 mm

asortate

asortate

Dosar de prezentare copertă rigidă
• Coperți rigide din PP, buzunar cu etichetă pe cotor pentru personalizare.
• Folii din polipropilenă (PP), în interior, pentru protejarea documentelor
• Ideale pentru prezentarea de oferte, meniuri, cataloage, pliante, diverse
documente.
COD

FORMAT

NUMĂR FOLII

CULOARE

K-3040-78

A4

40

bordeaux

K-3065-0

A4

60 (cu casetă)

negru

Dosar din plastic cu clemă pivotantă
• Fabricat din polipropilenă rigidă de 520 microni
• Capacitate: aproximativ 30 coli A4 de 80 gr/mp
• Echipat cu clip din metal negru pentru siguranță documentelor
COD
K-279689

CULOARE
negru

Rolă folie autoadezivă pentru îmbrăcat cărți
• Folie de protecție autoadezivă în rolă, pentru caiete și cărți.
• Culoare: transparent.
COD
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DIMENSIUNI

BK-33025PPNP50

33 cm x 2.5 m

BK-50025PPNP50

50 cm x 2.5 m

Folie protecție documente
• Folie transparentă cu perforații standard pentru îndosariere.
• Format A4
COD

GROSIME

CULOARE

DESCRIERE

AMBALARE

K-14022

140 microni

transparentă

deschidere sus și stânga

100 buc./set

K-14017

120 microni

cristal

deschidere superioară

10 buc/set

Mapă protecție cu două deschideri
• Mapă protecție cu două deschideri „L“
COD

FORMAT

DESCRIERE

CULOARE

K-30025

A4

PP 90 microni

transparentă

K-34022

A4

PVC 180 microni

cristal

AMBALARE
25 buc/set
100 (4x25) buc/set

Clipboard dublu plastifiat Kangaro
• Fabricat din carton rigid, plastifiat cu PVC.
• Dispune de o clemă cu arc pentru prinderea documentelor.
• Cu buzunar interior pe copertă față.
• Prevăzut cu suport pentru instrument de scris și agățătoare pentru perete.
COD

FORMAT

K-37306-21

A4

CULOARE
gri

Șină din plastic (baghetă) pentru legat documente
• Sistem practic pentru prinderea documentelor.
• Nu este necesară perforarea hârtiei.
• Ușor de prins datorită colțurilor rotunjite ale baghetei.
• Ambalate 25 buc./cutie
COD

GROSIME

COD

GROSIME

K-253-43

3 mm

CULOARE
alb

K-256-43

6 mm

CULOARE
alb

K-253-39

3 mm

albastru

K-256-39

6 mm

albastru

K-253-42

3 mm

negru

K-256-42

6 mm

negru

K-253-55

3 mm

transparent

K-256-55

6 mm

transparent

Separatoare biblioraft
• Din carton color de 180 gr/mp în formă dreptunghiulară.
• Ideale pentru separarea documentelor în biblioraft.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

K-07070-03

105 x 240 mm

albastru

100 buc./set

K-07070-08

105 x 240 mm

chamois

100 buc./set

K-07070-07

105 x 240 mm

galben

100 buc./set

K-07070-06

105 x 240 mm

orange

100 buc./set

K-07070-13

105 x 240 mm

roșu

100 buc./set

K-07070-01

105 x 240 mm

verde

100 buc./set
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Alonjă din plastic
• Alonje confecționate din polipropilena (PP).
• Cu 4 perforații standard pentru prindere în caiet mecanic sau biblioraft.
• 2 câte 2 perforații la distanță de 8 cm.
COD

FORMAT

DIMENSIUNI

CAPACITATE

AMBALARE

K-07060-09

A5

38x148 mm

200 coli

100 buc/set

CULOARE
Alb

K-07060-04

A5

38x148 mm

200 coli

100 buc/set

Albastru

K-07060-07

A5

38x148 mm

200 coli

100 buc/set

Galben

K-07060-10

A5

38x148 mm

200 coli

100 buc/set

Gri

K-07060-11

A5

38x148 mm

200 coli

100 buc/set

Negru

K-07060-05

A5

38x148 mm

200 coli

100 buc/set

Rosu

K-07060-02

A5

38x148 mm

200 coli

100 buc/set

Verde

Pungi plastic cu fermoar
• Pungi din PP transparent de 55 microni.
• Prevăzute cu fermoar pentru sigilare.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

RD-341115

40 x 60 mm

100 buc./set

RD-341125

60 x 80 mm

100 buc./set

RD-341145

80 x 120 mm

100 buc./set

RD-341165

100 x 150 mm

100 buc./set

RD-341175

120 x 180 mm

100 buc./set

RD-341205

160 x 230 mm

100 buc./set

RD-341255

230 x 320 mm

100 buc./set

Elastice
• Din cauciuc, folosite pentru legarea bancnotelor sau diverselor obiecte.
COD

DIAMETRU

GROSIME CAUCIUC

AMBALARE

K-5009-100

90 mm

1,5 mm

100 g/cutie

K-5012-100

120 mm

8 mm

100 g/cutie

Riglă din plastic transparent
• Riglă din plastic transparent cu inscripționare neagră.
• Pentru lucrări normale și desen tehnic.
COD
K-4103200

DIMENSIUNE
40 cm

Set compas școlar
• Compas din metal argintiu cu accesorii color.
• Ambalat în cutie de plastic.
• Design ergonomic.
COD
K-3610
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DIMENSIUNE
135 mm

Kejea este specializată în producerea, proiectarea
și vânzarea de: suporti pentru legitimatii, carduri
de acces, din materiale ca PVC, PP sau PS; rame
foto, lanyarduri, eticheta pentru bagaje etc.
Suporti de birou: suport pentru instrumente
de scris, cărți de vizită, tăvițe de documente,
suporți de cataloage, etc.
Kejea este un producător care a câștigat
recunoașterea de la clienții din întreaga
lume, printre care Japonia, Singapore, Australia,
Statele Unite ale Americii, Franța, Germania,
Anglia și alte țări europene.
Personalul profesionist se angajează să ofere
produse de cea mai bună calitate și servicii
excelente pentru a satisface nevoile clienților.

Display de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent.
• Potrivit pentru broșuri.
COD

FORMAT

KJ-K-156

1 x A4 portrait

KJ-K-157

2 x A4portrait

KJ-K-158

3 x A4 portrait

KJ-K-159

4 x A4 portrait

Display de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent.
• Potrivit pentru broșuri.
COD

FORMAT

KJ-K-153

1 x A5 portrait

KJ-K-154

2 x A5 portrait

KJ-K-181

3 x A5 portrait

KJ-K-155

4 x A5 portrait

Display de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent.
• Potrivit pentru broșuri.
COD

FORMAT

KJ-K-150

1 x 1/3 A4

KJ-K-151

2 x 1/3 A4

KJ-K-180

3 x 1/3 A4

KJ-K-152

4 x 1/3 A4

Display cu magneți pentru pliante
• Display în formă T, oferă vizualizare din 2 părți a documentului prezentat.
• Confecționat din plastic transparent cu o claritate ce oferă o bună vizualizare a
prezentării.
• Potrivit pentru ghișee, meniuri, semne etc.
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COD

FORMAT

DIMENSIUNI

KJ-K-353

A7 portrait

105 x 74 mm

KJ-K-357

A5 portrait

203 x152 mm

KJ-K-358

A4 portrait

297 x 210 mm

Display cu magneți pentru pliante
• Display în formă T, oferă vizualizare din 2 părți a documentului prezentat.
• Confecționat din plastic transparent cu o claritate ce oferă o bună vizualizare a
prezentării.
• Potrivit pentru ghișee, meniuri, semne etc.
COD

FORMAT

DIMENSIUNI

KJ-K-345

A7 landscape

105 x 74 mm

Display pentru pliante curbat, cu magneți
• Display cu formă înclinată pentru o bună vizualizare.
• Confecționat din plastic transparent cu o claritate ce oferă o bună
vizualizare a prezentării.
• Potrivit pentru ghișee, meniuri, semne etc.		
COD

FORMAT

KJ-K-343

A4 portrait

DIMENSIUNI
297 x 210 mm

Display nume pentru birou
• Display din plastic pentru birou.
• În formă de A. Poate fi citit din ambele părți.
• Ideal pentru conferințe, recepții și birouri, expoziții.
• Potrivit și pentru afișarea prețurilor, descrieri produse și etichete produse.
COD

CULOARE

FORMAT

KJ-K-033

transparent

A

DIMENSIUNI (L X L)
72 x 200 mm

KJ-K-034

transparent

A

85 x 250 mm

KJ-K-395

Transparent

A

75 x 210 mm

KJ-K-399

Transparent

A

100 x 220 mm

Suport vertical pentru cataloage
• Fabricat din material plastic.
• Util pentru păstrarea de cataloage, reviste, broșuri, etc.
COD

DIMENSIUNI (LXLXH)

KJ-K-100-BL

248x75x320 mm

CULOARE

KJ-K-100-RE

248x75x320 mm

roșu

KJ-K-100-BK

248x75x320 mm

negru

albastru
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Suport rotativ pentru articole de birou
• Suport rotativ din plastic pentru articole de birou.
• Cu compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel încât să poată fi
ușor găsite.
COD

NUMĂR COMPARTIMENTE

KJ-K-087-BR

7
7

KJ-K-087-TR

CULOARE
fumuriu
transparent

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou.
• Cu 7 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, cu
dispenser bandă adezivă.
COD

CULOARE

KJ-K-079-BR

fumuriu

KJ-K-079-TR

transparent

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou.
• Cu 8 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel încât să
poată fi ușor găsite, cu dispenser pentru bandă adezivă.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

KJ-K-099-TR

148 x 87 mm

transparent

KJ-K-099-BR

148 x 87 mm

fumuriu

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou.
• Cu 7 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, cu dispenser
pentru bandă adezivă.
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COD

DIMENSIUNI (L X L)

KJ-K-098-TR

168 x 78 mm

transparent

CULOARE

KJ-K-098-BR

168 x 78 mm

fumuriu

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou.
• Cu 6 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel
încât să poată fi ușor găsite.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

KJ-K-097-TR

105 x 85 mm

transparent

CULOARE

KJ-K-097-BR

105 x 85 mm

fumuriu

Suport pentru instrumente de scris
• Suport din plastic transparent cristal pentru instrumente de scris.
COD

NUMĂR COMPARTIMENTE

KJ-K-090

6

Suport cilindric pentru instrumente de scris
• Confecționat din plastic, cu 4 compartimente.
• Compartimentele sunt detașabile și pot fi poziționate în formă de pătrat
COD

CULOARE

KJ-K-922

asortate

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic transparent pentru instrumente de scris.
• Cu 3 compartimente.
COD

FORMĂ

DIMENSIUNI

KJ-K-058

paralelipipedic

71 x 100 mm

KJ-K-059

cilindric

97 x 104 mm
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Suport de cărți de vizită pentru birou
• Suport din plastic transparent de birou pentru cărți de vizită.
COD

CULOARE

KJ-K-052

transparent

DESCRIERE

KJ-K-053

transparent

2 compartimente

KJ-K-054

transparent

3 compartimente

1 compartiment

Buzunar dublu din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, cu față dublă.
• Folosit pentru legitimații.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

MODEL

AMBALARE

KJ-T-081V

56 x 85 mm, vertical

cristal

10 buc/set

KJ-T-086V

72 x 102 mm, vertical

transparent mat

10 buc/set

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent.
• Folosit pentru legitimații.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

KJ-T-087H

85 x 55 mm, orizontal

10 buc/set

KJ-T-087V

55 x 85 mm, vertical

10 buc/set

KJ-T-088H

105 x 74 mm, orizontal

10 buc/set

KJ-T-088V

74 x 105 mm, vertical

10 buc/set

KJ-T-093H*

85 x 55 mm, orizontal

10 buc/set

KJ-T-094H*
*cu margini color

105 x 74 mm, orizontal

10 buc/set

Buzunar dublu din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent, cu față dublă.
• Folosit pentru legitimații.
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COD

DIMENSIUNI

KJ-T-017H

85 x 54 mm, orizontal

AMBALARE
5 buc/set

KJ-T-017V

54 x 85 mm, vertical

5 buc/set

KJ-T-019H

128 x 91 mm, orizontal

5 buc/set

KJ-T-019V

91 x 128 mm, vertical

5 buc/set

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent mat, folosit pentru legitimații.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

MODEL

AMBALARE

KJ-T-044V

55 x 85 mm,vertical

simple

10 buc/set

KJ-T-044H

85 x 55 mm,orizontal,

simple

10 buc/set

KJ-T-045V

76 x 105 mm,vertical

simple

10 buc/set

KJ-T-045H

108 x 70 mm,orizontal

simple

10 buc/set

KJ-T-046V

91 x 128 mm, vertical

simple

10 buc/set

KJ-T-047V

55 x 85 mm, vertical

cu fermoar

10 buc/set

KJ-T-047H

85 x 55 mm, orizontal

cu fermoar

10 buc/set

KJ-T-048V

76 x 105 mm, vertical

cu fermoar

10 buc/set

KJ-T-048H

108 x 75 mm, orizontal

cu fermoar

10 buc/set

KJ-T-049V

91 x 128 mm, vertical

cu fermoar

10 buc/set

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din plastic transparent PVC flexibil.
• Folosit pentru legitimații.
COD

DIMENSIUNI

KJ-T-014V

54 x 85 mm, vertical

AMBALARE
5 buc/set

KJ-T-014H

85 x 54 mm, orizontal

5 buc/set

KJ-T-015H

105 x 74 mm, orizontal

5 buc/set

KJ-T-016V

91 x 128 mm, orizontal

5 buc/set

KJ-T-016H

128 x 91 mm, orizontal

5 buc/set

Buzunar din plastic pentru ID carduri
• Confecționat din PVC flexibil transparent cristal.
• Deschidere în partea superioară.
• Prevăzut cu perforație pentru sistem de agățare.
• Util pentru păstrarea și purtarea ecusoanelor sau ca rdurilor de acces.
COD

CULOARE

DIMENSIUNI

AMBALARE

KJ-T-837H

transparent cristal

90x61 mm, orizontal

10 buc./set

KJ-T-837V

transparent cristal

61x90 mm, vertical

10 buc./set

KJ-T-838H

transparent cristal

105x74 mm, orizontal

10 buc./set

KJ-T-838V

transparent cristal

74x105 mm, vertical

10 buc./set

KJ-T-839V

transparent cristal

128x91 mm, vertical

10 buc./set

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, cristal, folosit pentru legitimații.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

MODEL

AMBALARE

KJ-T-033V

62 x 91 mm, vertical

simplu fără perforații

10 buc/set

KJ-T-033H

95 x 58 mm, orizontal

simplu fără perforații

10 buc/set

KJ-T-034V

76 x 105 mm, vertical

simplu fără perforații

10 buc/set

KJ-T-034H

108 x 70 mm, orizontal

simplu fără perforații

10 buc/set

KJ-T-037H

95 x 58 mm,orizontal

cu fermoar

10 buc/set

KJ-T-037V

62 x 91 mm, vertical

cu fermoar

10 buc/set

KJ-T-038H

108 x 70 mm,orizontal

cu fermoar

10 buc/set

Suport dublu pentru carduri
• Confecționat din material rigid, transparent, cu dublă față.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

KJ-T-190H

90 x 55 mm, orizontal

AMBALARE
5 buc/set

KJ-T-190V

90 x 55 mm, vertical

5 buc/set
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Suport dublă față pentru carduri
• Confecționat din polipropilenă rigidă color.
• Are 2 fețe și se folosește pentru carduri, ecusoane.
• Deschidere în partea superioară pentru înlocuirea rapidă și ușoară a cardurilor.
• Prevăzut cu perforație pentru sistem de agățare.
COD

CULOARE

DIMENSIUNI

KJ-T-001H

bleumarin

85x55 mm, orizontal

AMBALARE
5 buc./set

KJ-T-001V

bleumarin

55x85 mm, vertical

5 buc./set

KJ-T-002H

negru

105x74 mm, orizontal

5 buc./set

KJ-T-002V

negru

74x105 mm, vertical

5 buc./set

Suport tip arc pentru carduri
• Confecționat din polipropilenă rigidă color.
• Sistem cu deschidere tip arc.
• Colțuri rotunjite
• Partea fixă pentru copertă transparentă împiedică alunecarea cardurilor.
• Prevăzut cu perforație pentru sistem de agățare.
• Util pentru păstrarea și purtarea ecusoanelor sau cardurilor de acces.
COD

CULOARE

DIMENSIUNI

KJ-T-672H

bleumarin

85x55 mm, orizontal

AMBALARE
5 buc./set

KJ-T-672V

bleumarin

55x85 mm, vertical

5 buc./set

KJ-T-673H

negru

105x74 mm, orizontal

5 buc./set

KJ-T-673V

negru

74x105 mm, vertical

5 buc./set

Suport tip flip pentru carduri
• Confecționat din polipropilenă rigidă color.
• Sistem cu deschidere 180°.
• Partea fixă pentru coperta transparentă împiedică alunecarea cardurilor.
• Prevăzut cu perforație pentru sistem de agățare.
COD

CULOARE

DIMENSIUNI

KJ-T-665H

bleumarin

85x55 mm, orizontal

AMBALARE
5 buc./set

KJ-T-665V

bleumarin

55x85 mm, vertical

5 buc./set

KJ-T-666H

negru

105x74 mm, orizontal

5 buc./set

KJ-T-666V

negru

74x105 mm, vertical

5 buc./set

Suport water proof pentru carduri
• Confecționat din polipropilenă.
• Închidere ermetică care nu permite pătrunderea lichidelor.
• Sistem cu deschidere 180° .
• Prevăzut cu perforație pentru sistem de agățare.
• Util pentru păstrarea și purtarea ecusoanelor sau cardurilor de acces.
COD

CULOARE

DIMENSIUNI

KJ-T-766H

transparent

85x55 mm, orizontal

AMBALARE
5 buc./set

KJ-T-766V

transparent

55x85 mm, vertical

5 buc./set

KJ-T-767H

transparent

105x74 mm, orizontal

5 buc./set

KJ-T-767V

transparent

74x105 mm, vertical

5 buc./set

KJ-T-768H

transparent

128x91 mm, orizontal

5 buc./set

KJ-T-768V

transparent

91x128 mm, vertical

5 buc./set

Suport water proof snap type pentru carduri
• Confecționat din polipropilenă color.
• Închidere ermetică care nu permite pătrunderea lichidelor.
• Prevăzut cu perforație pentru sistem de agățare.
• Util pentru păstrarea și purtarea ecusoanelor sau cardurilor de acces.
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COD

CULOARE

DIMENSIUNI

KJ-T-787H

bleumarin

85x55 mm, orizontal

AMBALARE
5 buc./set

KJ-T-787V

bleumarin

55x85 mm, vertical

5 buc./set

KJ-T-788H

negru

105x74 mm, orizontal

5 buc./set

KJ-T-788V

negru

74x105 mm, vertical

5 buc./set

Suport din polypropilenă pentru carduri
• Confecționat din plastic PP - transparent, orizontal.
• Se folosește pentru carduri.
• Cu sistem de agățare
COD

DIMENSIUNI

KJ-T-151H

90 x 55 mm, orizontal

AMBALARE
10 buc/set

KJ-T-151V

55 x 90 mm, vertical

10 buc/set

KJ-T-152H

105 x 74 mm, orizontal

10 buc/set

Suport din polypropilenă pentru carduri
• Confecționat din plastic PP - transparent. Cu sistem antialunecare.
• Se folosește pentru carduri.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

KJ-T-026V

54 x 85 mm

5 buc/set

KJ-T-026H

85 x 54 mm

5 buc/set

Suport pentru carduri
• Confecționat din PP-PVC rigid, transparent.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

KJ-T-300H-TR

85 x 54 mm, orizontal

AMBALARE
5 buc/set

KJ-T-300V-TR

85 x 54 mm, vertical

5 buc/set

Suport PS pentru carduri
• Cu sistem antialunecare, ce nu permite cardului să alunece din suport.
• Poate fi folosit atât orizontal, cât și vertical.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

KJ-T-020

90 x 55 mm

AMBALARE
5 buc/set
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Suport din plastic pentru carduri
• Confecționat din plastic rigid PVC - transparent.
• Se folosește pentru ecusoane.
COD

CULOARE

DIMENSIUNI

AMBALARE

KJ-T-031V

transparent

55 x 91 mm

10 buc/set

KJ-T-031H

transparent

95 x 61 mm

10 buc/set

Ecuson magnetic pentru nume
• Ecuson din plastic transparent, pentru nume, cu magnet.
COD

DIMENSIUNI

KJ-T-524

60 x 25 mm

KJ-T-525

70 x 35 mm

KJ-B-525

70 x 35 mm

Ecuson cu ac și clip
• Din plastic transparent flexibil.
• Se livrează cu un carton alb pentru înscrisuri.
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNI (L X L)

KJ-T-745

cu ac și clip

70 x 42 mm

50 buc./cutie

AMBALARE

KJ-T-749

cu ac și clip

110 x 72 mm

50 buc./cutie

KJ-T-747

cu ac și clip

90 x 54 mm

50 buc./cutie

KJ-T-055

cu ac și clip

65 x 32 mm

100 buc./cutie

KJ-T-061

cu ac și clip

68 x 42 mm

100 buc./cutie

Portetichetă pentru bagaje
• Confecționată din plastic PVC flexibil transparent.
• Conține etichetă pretipărită.
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COD

CULOARE

KJ-T-123

transparent

DIMENSIUNI
20 x 35 mm

KJ-T-120

transparent

54 x 90 mm

Dispozitiv cu șnur retractabil pentru legitimații
• Prevăzut cu clips pentru prinderea ecusonului.
COD

FORMĂ

DESCRIERE

CULORI

KJ-T-425

rotundă

sistem de agățare curea

asortate

Clips pentru ecuson
• Clipsuri pentru ecusoane cu o singură perforație.
COD

AMBALARE

KJ-C-108

100 buc./set

KJ-T-071*

10 buc./set

* clemă din plastic

Lanyard textil
• Lanyard din material textil pentru legitimații și ecusoane.
COD

CULOARE

LĂȚIME

AMBALARE

KJ-K-1509-BL

albastru

15 mm

100 buc/set

KJ-K-1509-BK

negru

15 mm

100 buc/set

KJ-K-1509-RE

roșu

15 mm

100 buc/set

KJ-K-2009-BL

albastru

20 mm

100 buc/set

KJ-K-2009-BK

negru

20 mm

100 buc/set

Buretieră
• Confecționată din material plastic cu burete în interior, pentru umezirea degetelor.
COD

DIAMETRU

KJ-K-051-BL

5 cm

transparent albastru

CULOARE
transparent

KJ-K-051-TR

5 cm

KJ-K-051-RE

5 cm

roșu

KJ-K-051-GR

5 cm

verde
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Produse ergonomice

fit for work

Potrivit pentru
munca la birou

Picior

Încheietura mâinii

Gât

Spate

Organizațiile depind de oamenii lor, iar organizațiile inteligente dispun de condiții de lucru cât mai
bune pentru ei. Gama Kensington pentru bunăstarea fizicului este concepută pentru a oferi soluții
tuturor zonelor de pe suprafața corpului. Sistemul nostru unic SmartFit® înseamnă că cea mai
bună opțiune este cea mai ușoară. Măsurarea și ajustarea simplă te ajută să obții mereu soluția
corectă pentru întreaga echipă.

Toate produsele SmartFit®te ajută
să îți personalizezi mediul de lucru
pentru a obține un confort maxim de la biroul
și accesoriile tale. Tot ce trebuie să faci este
să utilizezi o diagramă pentru mână pentru a
identifica culoarea confortului tău personal
SmartFit® și pentru a ajusta produsele
conform setărilor tale personale.
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Acum există o soluție care acoperă toate zonele
corpului. Variind ziua de la statul pe scaun la statul în
picioare vei avea beneficii excelente asupra sănătății
întregului corp. Arde caloriile, îmbunătățești nivelul
energiei și promovezi activitatea musculară.

Produse ergonomice

Potrivit pentru munca la birou

Kensington
SmartFit® Stație de
lucru poziție șezut/în
picioare
• Toate beneficiile de sănătate și productivitate le veți avea de la stația de
lucru cu 4 puncte pivot pentru flexibilitatea mișcării.
• Un elevator pneumatic și un braț articulat permit o tranziție rapidă de la
poziția șezut în picioare
• Braț articulat ce are patru puncte pivot, pentru ajustarea unității dintr-o
laterală în alta.
• Înălțime ajustabilă: poți seta monitorul și platforma tastaturii / mouse-ului
independent, pentru unghiul ideal de vizualizare și poziția de tipărire.
Cod

Descriere

Culoare

KT-55792WW SmartFit® Stație de lucru poziție șezut/în picioare Negru

Kensington
Covoraș anti-oboseală
• Proiectat ergonomic pentru a menține picioarele și spatele confortabile, în
timp ce stai în picioare la birou, perechea perfectă pentru stația de lucru
poziția șezut/în picioare.
• Designul ergonomic ajută la stimularea circulației sângelui și reduce
oboseala picioarelor și a spatelui oferind o mai bună distribuire a presiunii.
• 17mm grosime, gel cauciucat patentat oferă performanțe superioare,
rezistență împotriva ruperii, ușor de curățat, rezistent la apă și ulei.
• Certificare NFSI împotriva alunecării.
Cod

Descriere

Culoare

KT-55401WW

Covoraș anti-oboseală

Negru
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Produse ergonomice

Potrivit pentru partea
superioară a corpului
Oamenii performează atunci când se simt bine.
Menținerea ochilor în linie cu monitorul și corectarea
unghiului încheieturii mâinii, îmbunătățește postura, oferă
confort optim și crește productivitatea.

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Kensington SmartFit®
Mouse Pad cu suport ajustabil
pentru încheietura mâinii

Kensington SmartFit®
Conform Suport pentru
încheietura mâinii

Inserturile ce ajustează înălțimea sunt setate conform culorilor SmartFit™ și
poziționează încheietura mâinii la unghiul corect pentru o folosire confortabilă
a mouse-ului.
• Pernuțele cu gel oferă o suprafață rece și confortabilă și eliberează
punctele de presiune în timp ce lucrezi.
• Suprafața antimicrobiană oferă rezistență petelor și mirosurilor.
• Baza non-aderentă menține mouse pad-ul fix.

Sistemul inovator SmartFit® Conform pentru încheietura mâinii încurajează
natural postura corectă, determinându-te să-ți miști cotul mai mult decât
încheietura mâinii atunci când folosești mouse-ul.
• Suportul se mișcă pur și simplu o dată cu mișcarea mâinii pe birou
• Design ambidextru
• Sistemul de culori codate SmartFit® permit cea mai bună setare
ergonomică

Cod

Cod

Descriere

SmartFit Mouse Pad cu suport ajustabil pentru
KT-55793EU
încheietura mâinii

Culoare

Descriere
SmartFit® Conform Suport pentru
KT-55787EU
încheietura mâinii

Negru

Culoare
Negru

KT-52799WW

KT-52800WW
Kensington ErgoSoft™ Suporți
pentru încheietura mâinii pentru
tastaturi și mouse-uri
Dezvoltat științific pentru a optimiza confortul, Suporții pentru încheietura
mâinii ErgoSoft™, au un exterior ultra moale susținut de o pernuță cu gel.
Creați pentru a se potrivi cu dimensiunile evolutive ale tastaturilor, alege
suportul corect, pe baza înălțimii tastaturii. Disponibile în culori negru sau gri
pentru a se potrivi cu dispozitivele Mac și Surface.

KT-52798WW

Cod

Descriere

Înălțime tastatură/Mouse

Culoare

KT-52798WW

Wrist Rest for Gaming and Mechanical Keyboards

> 20mm

Negru

KT-52799WW

Wrist Rest for Standard Keyboards

10 -20mm

Negru

KT-52800WW

Wrist Rest for Slim Keyboards

< 10mm

Negru
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Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Kensington Suport Duo Gel pentru
încheietura mâinii
Suportul Duo Gel pentru tastatură se potrivește de-a lungul întregii lungimi a
unei tastaturi standard.
• Este prevăzut cu un canal de ventilație pentru a păstra mâinile uscate.
• Se modelează după forma încheieturii pentru a oferi un confort complet și
suport în timp ce tipărești.
• Finisajul moale este ușor de șters atunci când se murdărește.

Kensington SmartFit®
Suporturi pentru laptop
cu încărcare prin inducție
Ridică laptopul la nivelul ochilor pentru a asigura postura corectă a gâtului,
îmbunătățind astfel confortul de-a lungul zilei de lucru.
• Simultan îți încarcă laptopul cu ajutorul platformei inferioare, prin inducție
(K52784WW).
• Sistemul SmartFit® îți permite să găsești poziția ergonomică optimă.
Cod

Descriere

KT-52784WW

Suport pentru laptop cu înălțime reglabilă și suport
Negru
încărcare wireless pentru telefon

Culoare

KT-52783WW

Suport pentru laptop cu înălțime reglabilă

Negru

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Cod

Descriere

Culoare

KT-62397

Suport Duo Gel pentru incheietura mâinii

Albastru/Fumuriu

KT-62398

Suport Duo Gel pentru incheietura mâinii

Roșu/Negru

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Kensington Mouse Pad
Duo Gel
Mouse pad-ul oferă suport și confort pentru încheietura mâinii.
• Pernuța cu gel se potrivește curburii încheieturii și a mâinii pentru o utilizare
confortabilă a mouse-ului.
• Canalul de ventilație menține mâinile uscate.
• Finisajul moale este ușor de curățat.
Cod

Descriere

Culoare

KT-62399

Mouse Pad Duo Gel

Negru/Fumuriu

KT-62402

Mouse Pad Duo Gel

Rosu/Fumuriu

KT-62401

Mouse Pad Duo Gel

Albastru/Fumuriu

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Kensington SmartFit®
Easy Riser™ Suport
pentru laptop

Kensington SmartFit®
Stand Rotativ pentru
monitor

Suportul Easy Riser™ ridică ecranul laptopului pentru a mări confortul de
vizualizare.
• Sistemul SmartFit® oferă 4 setări de înălțime diferite, iar ajustarea este
extrem de simplă.
• Potrivit pentru laptopurile de la 12” la 17”, poate fi împachetat atunci când
călătorești. Unghiul de înclinare de până la 50°.

Plasează monitorul la un nivel confortabil pentru a reduce tensiunea gâtului și
spatelui.
• Compartiment patentat tip carusel unde poți organiza instrumentele și
accesoriile de pe birou și la care ai acces foarte ușor.
• Sistemul SmartFit® îți permite cu ușurință ajustarea înălțimii suportului
pentru confortul tău personal.comfort colour.

Cod

Descriere

Culoare

Cod

KT-60112

Easy Riser™ Suport pentru laptop

Gri

KT-52787WW Stand rotativ pentru monitor

Descriere

Negru

KT-52788WW

Easy Riser™ Suport pentru laptop

Negru

KT-60049EU

Gri

Stand rotativ pentru monitor

Culoare
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Produse ergonomice

Potrivit pentru partea
inferioară a corpului
Partea inferioară a corpului este adeseori neglijată
la locul de muncă, în orice caz este crucială pentru
bunăstarea întregului corp. Oferind suportul corect pentru
partea inferioară a spatelui & șolduri, picioare & glezne te
va ajuta să performezi la cel mai înalt nivel, toată ziua.

Testat FIRA
Detalii disponibile la cerere

Kensington Conform Suport ergonomic
pentru partea lombară
Forma unică susține zona lombară, pentru confort, de-a lungul întregii zile.
• Transformă orice scaun într-o opțiune ergonomică.
• Spuma se înmoaie datorită căldurii corporale, permițând suportului să se
contureze după forma spatelui.
• 50% din materialele din care este fabricat suportul sunt reciclabile, ceea ce
înseamnă că este prietenos și cu mediul
Code

Descriere

KT-62823US Conform Suport ergonomic pentru partea lombară

Culoare
Negru

Kensington SmartFit® Conform Suport
ergonomic pentru spate
Kensington Pernuță
ergonomică cu spumă cu
memorie pentru scaun
Designul ergonomic promovează postura sănătoasă atunci când stai în șezut.
• Îmbunătățește circulația și susține partea inferioară a spatelui și bazinul.
• Densitatea mare a spumei cu memorie își păstrează forma după fiecare
utilizare.
• Husă detașabilă, ce se poate îndepărta și curăța cu ușurință
Code

Descriere

KT-55805WW Pernuță scaun cu spumă cu memorie

Înălțime ajustabilă ce oferă suport și confort maxim pentru coloana vertebrala
și zona lombară.
• Arcurile independente iau forma corpului și se articulează o dată cu
postura.
• Sistemul SmartFit® îți permite măsurarea, ajustarea și potrivirea suportului
pentru spate la culoarea confortului tău ideal.
• Suportul este ventilat să te ajută să nu transpiri.
Code

Descriere

KT-60412WW Conform Suport pentru spate

Culoare
Negru

Culoare
Negru

Kensington Pernuță Premium
cu gel pentru scaun
Materialul răcoros cu pernuța premium cu gel scade temperatura corpului,
pentru cel mai bun confort.
• Designul ergonomic promovează postura sănătoasă atunci când stai în
șezut.
• Îmbunătățește circulația și susține partea inferioară a spatelui și bazinul.
• Decupajul în formă de U din zona coccisului ajută la eliberarea presiunii
bazinului, oferind confort și suport
Code

Descriere

KT-55807WW Pernuță gel pentru scaun
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Culoare
Negru

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Kensington
SmartFit® SoleMate Plus
Suport ergonomic pentru
picioare
Suportul îți ridică picioarele pentru a îmbunătăți postura și circulația,
maximizând suportul pentru șolduri și partea inferioară a spatelui.
• Sistemul SmartFit® îi oferă utilizatorului culoarea confortului, care indică
setările ideale ale înălțimii, pentru o poziție ergonomică optimă.
• Unghiul de înclinare este de până la 15° pentru un confort suplimentar, cu un
sistem convenient de blocare.
• Produsul este rezistent și durabil 450mm x 350mm (lățime x adâncime)
Code

Descriere

Culoare

KT-56146

SoleMate Plus Suport ergonomic pentru picioare

Gri

KT-52789WW

SoleMate Plus Suport ergonomic pentru picioare

Negru

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Kensington SmartFit®
SoleMate Comfort
Suport ergonomic
pentru picioare

Kensington SoleMate
Suport ergonomic pentru picioare
Suportul îți ridică picioarele pentru a îmbunătăți postura și circulația,
maximizând suportul pentru șolduri și partea inferioară a spatelui.
• Se înclină până la 15° pentru un confort adițional, pentru ca gleznele să fie
poziționate corect.
• Crește suportul pentru partea inferioară a spatelui și permite șederea în cea
mai confortabilă poziție.
• Produsul este rezistent și durabil 450mm x 350mm (lățime x adâncime)

Suportul îți ridică picioarele pentru a îmbunătăți postura și circulația,
maximizând suportul pentru șolduri și partea inferioară a spatelui.
• Sistemul SmartFit® îi oferă utilizatorului culoarea confortului, care indică
setările ideale ale înălțimii, pentru o poziție ergonomică optimă.
• Suprafața suportului este din spumă cu memorie ce oferă un confort
maxim.
• Ajustează înălțimea și unghiul de înclinare pentru confortul optim al spatelui
și al picioarelor. Înălțimea poate fi ajustată între 89mm - 127mm (3.5”- 5”),
unghiul se ajustează până la 30°.

Code

Descriere

Culoare

Code

Descriere

KT-56145

SoleMate Suport ergonomic pentru picioare

Gri

KT-56153

Suport ergonomic pentru picioare SoleMate Confort Gri

Culoare

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Testat FIRA
Detalii disponibile
la cerere

Kensington SoleRest
Suport ergonomic pentru picioare

Kensington SoleSaver Suport ergonomic
pentru picioare
Suportul îți ridică picioarele pentru a îmbunătăți postura și circulația,
maximizând suportul pentru șolduri și partea inferioară a spatelui.
• Trei opțiuni disponibile pentru gradul de înclinare a suportului - 10°, 15°
sau 20°.
• Baza este conturată pentru o aderență optimă.
• Produsul este rezistent și durabil 450mm x 350mm (lățime x adâncime)

Suportul îți ridică picioarele pentru a îmbunătăți postura și circulația,
maximizând suportul pentru șolduri și partea inferioară a spatelui.
• Multiple opțiuni a gradului de înclinare, pentru un confort personalizat.
• Suprafață de culoare gri, rezistentă la zgârieturi și ușor de curățat. Baza
este conturată pentru o aderență optimă.
• 12 opțiuni de setare a înălțimii și a unghiului de înclinare, pentru a oferi
suport picioarelor - înălțimea maximă 180mm.

Code

Descriere

Culoare

Code

Descriere

Culoare

KT-56152

SoleSaver Suport ergonomic pentru picioare

Negru

KT-56148

SoleRest Suport ergonomic pentru picioare

Negru
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Prezentare

Prezentare virtuală 			
oriunde
Kensington Presenter™ Ultimate permite ca
prezentările tale virtuale să fie la cel mai înalt nivel,
pe ecranele LED, pe table, în întâlnirile online, în
săli de clasă și în spații largi cu multiple ecrane de
prezentare.
Butin funcțional personalizabil
Început/Final Prezentare, Ecran negru, Lupă, Control mouse

Slide-ul urmator

Slide-ul Anterior
Buton On/Off

Buton pointer virtual

Kensington Presenter™ Ultimate cu Laser
Virtual
• Laserul virtual funcționează pe ecranele tradiționale, LED-urile luminoase &
table inteligente.
• Permite vizionarea pointerului și celor care nu sunt în sală folosind Skype™,
WebEx®, JoinMe etc.
• Puteți personaliza dimensiunea pointerului, forma sau viteza, folosind
KensingtonWorks™ Software.
• Design ergonomic aprobat.
• Compatibil cu Windows® 10, 8.1, 8, 7 și macOS® 10.10, sau mai recente.
Cod

Tipul laserului

KT-75233EU Virtual

Gama

Memorie Control Cursor

20m

8Gb

ü

Design ergonomic

Stick USB cu card
de memorie 8Gb

Prezentări
virtuale
oriunce

Lucrați cu
instrumente de
colaborare online

Pointer
personalizat

Kensington Presenter
Expert cu laser verde,
control cursor si memorie

Kensington
Presenter Wireless
cu laser
•
•
•
•

Butoane intuitive pentru înainte, înapoi, ecran negru și pornire slideshow.
Conexiune wireless 2.4GHz cu raza de acțiune de 20 metri.
Opțiune de laser și non-laser.
Compatibil cu Windows® 10, 8.1, 8, 7 și macOS® 10.11 sau mai recente.

Cod

Descriere

Culoare

KT-33374EU

Presenter Wireless cu laser

Negru
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• Schimbă între modul prezentare și modul mouse, pentru un mai bun
control al prezentărilor.
• Butoane pentru înainte, înapoi și ecran negru, raza wireless este de până
la 45m.
• Compatibil cu Windows® 10, 8.1, 8, 7 și macOS® 10.11 sau mai recente.
Cod

Culoare

KT-72426EU

Presenter Expert cu laser verde și control cursor

Negru

KT-72427EU

Kensington Presenter Expert cu laser verde, control
Negru
cursor și memorie

Selectorul de Securitate
kensington.com/securityselector

Securitate

Ti-am luat durerea de pe cap găsind soluția
corectă de blocare Kensington cu noua pagină
Selectorul de Securitate. Caută cablul de
securitate recomandat pentru modelul tău de
laptop.

Kensington
ClickSafe® Cablu
de Securitate cu
cifru pentru laptop

Kensington ClickSafe®
Cablu de Securitate
pentru laptop –
Cu chei diferite

• Cablul se securitate ClickSafe este compatibil cu Slotul de Securitate
Kensington standard
• Un cablu de 1.8m se ancorează de birou , masă sau orice structură fixă, și
un cifru cu 4 cifre ce oferă 10,000 combinații posibile

• Capul de blocare în formă de disc este sigur și rezistent și oferă o protecție
impenetrabilă împotriva furtului
• Cablul din carbon este rezistent la tăiere și se ancorează de birou, de masă
sau de orice structură fixă

Cod

Cod

Descriere

Culoare

Descriere

Culoare

ClickSafe® Cablu de Securitate cu cifru pentru
KT-64697EU
laptop

ClickSafe® Cablu de Securitate pentru laptop KT-64637WW
Cu chei diferite

Kensington
MicroSaver® Cablu
de Securitate cu
cheie pentru laptop

Kensington Cablu
de Securitate Ultra
cu cifru pentru
laptop

• Tehnologia de blocare T-Bar™ atașată la Slotul™ Kensington de Securitate,
găsit în majoritatea laptopurilor
• Tehnologia Hidden Pin™ asigură lacătul tubular ce nu poate fi furat

• Blochează dispozitivele ce conțin Slotul de Securitate Kensington
• Fără chei, lacăt cu 4 rotițece, oferă 10,000 de combinații posibile
• Cablul de o de înaltă calitate oferă cea mai mare rezistență la tăiere

Cod

Descriere

Cod

KT-64020

MicroSaver® Cablu de Securitate cu cheie
pentru laptop

Culoare

Kensington
MicroSaver® Cablu de
Securitate retractabil
pentru laptop –
Cu chei diferite

Descriere

MicroSaver® Cablu de Securitate retractabil pentru
KT-64538EU
laptop - Cu chei diferite

Culoare

Kensington Cablu de
Securitate portabil cu
cifru pentru laptop

• Cablul de Securitate se retractează în câteva secunde, pentru o călătorie
ușoară
• Tehnologia Tamper Evident™ te avertizează atunci când cineva a încercat
să-ți fure dispozitivul
Cod

Descriere

KT-64675EU Cablu de Securitate Ultra cu cifru pentru laptop

Culoare

• Cifrul capului de blocare este resetabil, oferă peste 10,000 combinații,
cablul spiralat este ușor de depozitat pentru transport
• Operațiune ușoară de atașare a capului, cu o singură mână, prin apăsare,
pentru o instalare facilă
Cod

Descriere

Culoare

KT-64670EU Cablu de Securitate portabil cu cifru pentru laptop
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Mouse-uri

Kensington Pro Fit® Mouse
Wireless dimensiune medie
• Butonul scroll este ideal pentru derularea ultra
rapidă a documentelor
• Senzor optic HD (1750 dpi)
• Compatibil cu Windows® 10, 8.1, 8, 7 și macOS®

Cod
KT-72405EU
KT-72423WW
KT-72424WW

Descriere
Pro Fit® Mouse Wireless - Negru
Pro Fit® Mouse Wireless - Gri
Pro Fit® Mouse Wireless - Verde

Kensington Pro Fit® Mouse wireless dimensiune mare
• Design ergonomic pentru dreptaci, suprafață moale cauciucată
• Butoane dedicate pentru înainte și înapoi pentru navigarea web
• Compatibil cu Windows® 10, 8.1, 8, 7 și macOS®
Cod

Descriere

KT-72370EU Pro Fit® Mouse Wireless dimensiune mare

Kensington SlimBlade™ Mouse wireless cu laser
• Senzorul cu laser îți oferă un control cât mai exact pe suprafețe diferite
• USB Nano Wireless se stochează în compartimentul bateriei - perfect pentru
călătorii
• Design subțire pentru o mobilitate ușoară
• Compatibil cu PC și Mac®
Cod

Descriere

KT-72334EU SlimBlade™ Mouse wireless cu laser

Kensington Mouse-in-a-Box® cu fir
• Senzor optic de încredere, 800 DPI
• Conexiune USB Plug & Play pentru Windows și Mac
• Compatibil cu Windows® 10, 8.1, 8, 7 și macOS®
Cod

Descriere

KT-72356EU Mouse-in-a-Box® cu fir
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Adaptoare USB și Hub-uri

3.0

Kensington PocketHub™
4 porturi USB

Kensington UA0000E Adaptor
Ethernet USB 3.0

• Adăuga 4 porturi USB 3.0 pentru extinderea
dispozitivului

• Suportă viteze de transfer de până la 5Gbps, de
10 ori mai rapid decât USB 2.0 (compatibil cu
USB 2.0)

• Cablu USB rezistent
• Compact și ușor ideal pentru călătorii
• Instalare Plug & Play fără drivere

• Funcționarea Plug&Play după instalarea unică
a driverului
• Compatibil cu sistemele care rulează Windows
8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.6 sau versiuni
ulterioare

Kensington UA3000E Adaptor
Ethernet USB 3.0 & Hub cu 3
porturi
• Adaugă un port Ethernet pentru conexiune la
Internet prin cablu
• Adăuga 3 porturi USB 3.0 pentru extinderea
dispozitivului
• Suportă viteze de transfer de până la 5Gbps, de
10 ori mai rapid decât USB 2.0 (compatibil cu USB
2.0)
• Funcționarea Plug&Play după instalarea unică a
driverului
• Compatibil cu sistemele care rulează Windows®®
10 / 8.1 / 8/7, Mac OS® 10.6 sau versiuni ulterioare

Cod

Descriere

Cod

KT-33399EU PocketHub™ 4 porturi USB

Descriere

KT-33981WWUA0000E Adaptor Ethernet USB 3.0

Cod
KT-33982WW

Descriere
UA3000E Adaptor Ethernet USB 3.0 &
Hub cu 3 porturi

3.0
3.0

Kensington UH4000 Hub cu 4
porturi USB 3.0

Kensington UH7000C Hub cu 7
porturi USB 3.0 & încărcător

Kensington CH1000 Hub cu 4
porturi USB-C

• Adaugă 4 porturi USB pentru extinderea
dispozitivului

• Adaugă 7 porturi USB pentru extinderea
dispozitivului

• Hub-ul oferă 3 porturi USB-A și 1 port USB-C
pentru extinderea simplă a dispozitivului

• Tehnologie USB 3.0 pentru transfer rapid de
date de până la 5Gbps, de 10 ori mai rapid
decât USB 2.0

• USB 3.0 pentru transfer rapid de date până la
5Gbps, de 10 ori mai rapid decât USB 2.0

• Tehnologia USB 3.1 Gen 1 pentru transferul și
sincronizarea datelor la o viteză mare de până
la 5 Gbps, de 10 ori mai rapid decât USB 2.0

• Instalare Plug & Play fără drivere
• Compatibil cu sistemele care rulează
Windows® 8.1 / 8/7, Mac OS® 10.6 sau versiuni
ulterioare

Cod

Descriere

KT-33978WWUH4000 Hub cu 4 porturi USB 3.0

• Încărcare rapidă 4A pentru smartphone și
tabletă atunci când hub-ul este conectat la o
sursă de energie externă
• Instalare Plug & Play fără drivere

• Instalare Plug & Play fără drivere
• Compatibil cu Windows 10, 8.1, Mac OS X 10.10
și Chrome OS 44

• Compatibil cu sistemele care rulează
Windows® 8.1 / 8/7, Mac OS® 10.6 sau versiuni
ulterioare
Cod

Descriere
UH7000C Hub cu 7 porturi USB 3.0 &
KT-33980EU
încărcător
UH4000C Hub cu 4 porturi USB 3.0 &
KT-33979EU
încărcător

Cod

Descriere

KT-33995WWCH1000 Hub cu 4 porturi USB-C
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Ghiozdan școală Easy Lego Core Line
• Ghiozdan din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 6 și 12 ani.
• Greutatea ușoară a ghiozdanului asigură o încărcătură suplimentară minimă.
• Catarama clasică și ușor de utilizat poate fi deschisă împingând cu o singură mână și
este securizată la închidere cu un sistem unic.
• Prevăzut cu compartiment pentru penar.
• Buzunar lateral din plasă ideal pentru o sticlă de apă sau alte obiecte mici.
• Barete moi ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Suporți mici pe partea inferioară ce ajută la menținerea stabilității optime, chiar și atunci
când este deschis.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20043-1835

City Police Chopper

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

LG-20043-1814

Friends Confetti

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

LG-20043-1806

NinjaGo Comic

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

LG-20043-1809

NinjaGo Team Ninja

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

LG-20043-1829

Star Wars Stormtrooper

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI

cataramă simplă

buzunare pentru
barete moi, ajustabile pentru
instrumente de scris și cărți umeri și curea pentru piept

buzunar din plasă lateral

1

2
3
4

5
7

6

Ghiozdan de școală Easy Lego Core Line
11 Compartiment interior aproape de spate pentru păstrarea celor mai grele cărți.
22 Partea din spate căptușită, cu o formă ergonomică, pentru confort.
33 Suporți mici în față și în spate pentru stabilitatea ghiozdanului când este deschis.
44 Suport detașabil pentru chei.
55 Etichetă pentru nume în interior pe capac.
66 Buzunar frontal pentru penar.
77 Buzunar lateral din plasă, ideal pentru sticlă cu apă.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20043-1706

NinjaGo Jay

990 gr.

21 l

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI
32 x 30 x 20 cm

LG-20043-1708

Nexo Knights

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

LG-20043-1705

Friends PopStar

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

LG-20043-1714

NinjaGo Cole

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

LG-20043-1711

Friends Cupcake

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

LG-20043-1717

NinjaGo Lloyd

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

cataramă simplă

buzunare pentru
barete moi, ajustabile pentru
instrumente de scris și cărți umeri și curea pentru piept

buzunar din plasă lateral
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1

2
3
4

5
7

6

Ghiozdan de școală cu sac sport Explorer Lego Core Line
11 Buzunar frontal termoizolat pentru cutia cu mâncarea de prânz.
22 Partea din spate căptușită, cu o formă ergonomică, pentru confort.
33 Suporți mici în față și în spate pentru stabilitatea ghiozdanului când este deschis.
44 Buzunar lateral cu fermoar.
55 Buzunar special pentru penar.
66 Compartiment pentru tabletă, suport detașabil pentru chei și etichetă pentru nume,
în interior.
77 Barete ajustabile pentru umeri.
Prevăzut cu sac sport

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-15051-159

Chima Fire & Ice

1455 gr.

21 l

35 x 28 x 22 cm

DIMENSIUNI

LG-20018-1708

Nexo Knights

1455 gr.

21 l

35 x 28 x 22 cm

LG-20018-1705

Friends PopStar

1455 gr.

21 l

35 x 28 x 22 cm

LG-20018-1714

NinjaGo Cole

1455 gr.

21 l

35 x 28 x 22 cm

LG-20018-1711

Friends Cupcake

1455 gr.

21 l

35 x 28 x 22 cm

LG-20018-1717

NinjaGo Lloyd

1455 gr.

21 l

35 X 28 35 x 28 x 22 cm

Ghiozdan școală Explorer Lego Core Line

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

cataramă simplă
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• Ghiozdan pentru școală din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 6 și 12 ani.
• Prevăzut cu compartimente pentru organizare și suport de chei detașabil.
• Catarama clasică și ușor de utilizat se deschide împingând cu o singură mână și este
securizată la închidere cu un sistem unic.
• Compartiment pentru pachetul de mâncare izolat termic, pentru a se menține proaspătă mai mult timp.
• Suporți mici pe partea inferioară ce ajută la menținerea stabilității optime, chiar și
atunci când este deschis.
• Funcție duală pentru protecția electronicelor, pentru tablete și/sau laptopuri.
• Baretă căptușită pentru șold, pentru suport și stabilitate optimă.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.

buzunare pentru
barete moi, ajustabile pentru
instrumente de scris și cărți umeri și curea pentru piept

buzunar din plasă lateral

COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20054-1814

Friends Confetti

1190 gr

18 l

41 x 28 x 20 cm

DIMENSIUNI

LG-20054-1806

NinjaGo Comic

1190 gr

18 l

41 x 28 x 20 cm

LG-20054-1809

NinjaGo Team Ninja

1190 gr

18 l

41 x 28 x 20 cm

Ghiozdan școală Freshman + sac sport Lego Core Line
• Ghiozdan pentru școală din poliester potrivit pentru copii cu vârsta între 6 și 8 ani.
• Sac sport atașabil.
• Compartimente pentru organizare și suport detașabil pentru chei.
• Barete moi ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Buzunar lateral pentru sticla de apă sau fructe.
• Compartiment pentru pachetul de mancare izolat termic, pentru a se menține
proaspătă mai mult timp.
• Funcție duală pentru protecția electronicelor, pentru tabletă și/sau laptopuri.
• Inel în formă de “D” pentru a atașa cu ușurință cărți de vizită, chei sau pentru a
securiza cablul de la căști.
• Suporți mici pe partea pe partea inferioară ce ajută la menținerea stabilității optime,
chiar și atunci când ghiozdanul este deschis.
• Partea din spate este special concepută pentru a lăsa aerul să treacă printre
ghiozdan și spatele copilului.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20009-1813

Friends PatchWork

990 gr.

23 l

43 x 28.5 x 19.5 cm

LG-20009-1806

NinjaGo Comic

990 gr.

23 l

43 x 28.5 x 19.5 cm

LG-20009-1809

NinjaGo Team Ninja

990 gr.

23 l

43 x 28.5 x 19.5 cm

ȘCOLARI

DIMENSIUNI

sac sport atașabil

buzunare laterale

buzunare organizare și
suport detașabil pentru chei

barete moi, ajustabile pentru
umeri și curea pentru piept

Ghiozdan școală Maxi + sac sport Lego Core Line
• Ghiozdan pentru școală din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 8 și 12 ani.
• Sac sport atașabil.
• Greutatea ușoară a ghiozdanului asigură o încărcătură suplimentară minimă.
• Compartiment mare cu baretă elastică pentru cărți.
• Partea inferioară este stabilă, din carcasă tare.
• Barete moi ajustabile pentru umeri, cu curea ajustabilă pentru piept.
• Buzunar frontal izolat termic.
• Prevăzut cu compartiment pentru penar.
• Buzunar lateral din plasă ideal pentru o sticlă de apă sau alte obicete mici.
• Partea din spate este special concepută pentru a lăsa aerul să treacă printre
ghiozdan și spatele copilului.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20013-1835

City Police Chopper

850 gr.

25 l

44 x 28 x 25 cm

LG-20013-1814

Friends Confetti

850 gr.

25 l

44 x 28 x 25 cm

LG-20013-1809

NinjaGo Team Ninja

850 gr.

25 l

44 x 28 x 25 cm

ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI

compartiment mare cu
elastic pentru cărți

partea inferioară din material barete moi, ajustabile pentru
umeri și curea pentru piept
dur pentru stabilitate

buzunar frontal
termoizolat
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1

2
3
4

5
7

6

Ghiozdan de școală Premium Lego Core Line

1• Compartiment pentru penar.
2• Partea din spate căptușită, cu o formă ergonomică și barete pentru umeri.
3• Baza căptușită cu material EVA, baretă pentru piept ajustabilă,
4• Zone reflectorizante plasate pe toate laturile ghiozdanului pentru a asigura
vizibilitate în trafic.
5• Buzunar frontal pentru pachetul cu mâncarea de prânz și buzunar lateral din
plasă, ideal pentru sticlă cu apă. Barete pentru umeri ajustabile.

ȘCOLARI

COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20028-1708

Nexo Knights

745 gr

20 l

35 x 33 x 20 cm

DIMENSIUNI

LG-20028-1714

NinjaGo Cole

745 gr

20 l

35 x 33 x 20 cm

LG-20028-1711

Friends Cupcake

745 gr

20 l

35 x 33 x 20 cm

Ghiozdan școală Recruiter Lego Core Line
• Ghiozdan pentru școală din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 6 și 8 ani.
• Greutatea ușoară a ghiozdanului asigură o încărcătură suplimentară minimă.
• Compartiment frontal mare.
• Barete moi ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Suport pentru chei detașabil.
• Prevăzut cu compartiment pentru penar.
• Eticheta pentru nume în interior, pentru personalizare și identificare ușoară.
• Partea din spate este special concepută pentru a lăsa aerul să treacă printre
ghiozdan și spatele copilului.

buzunar frontal mare
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barete moi, ajustabile pentru suport detasabil pentru chei
umeri și curea pentru piept

COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20069-1835

City Police Chopper

690 gr.

19 l

36 x 31.4 x 21 cm

DIMENSIUNI

LG-20069-1814

Friends Confetti

690 gr.

19 l

36 x 31.4 x 21 cm

LG-20069-1806

NinjaGo Comic

690 gr.

19 l

36 x 31.4 x 21 cm

Ghiozdan școală Starter Plus Lego Core Line
• Ghiozdan pentru școală din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 6 și 12 ani.
• Compartiment mare cu elastic pentru cărți.
• Barete moi ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Partea inferioară este rezistentă la apă și murdărie și se curăță ușor.
• Suport pentru chei detașabil.
• Partea din spate este captușită și ergonomică, special concepută pentru a lăsa aerul
să treacă printre ghiozdan și spatele copilului.
• Compartiment pentru laptop.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părtile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20022-1814

Friends Confetti

890 gr.

29 l

38 x 29 x 23 cm

LG-20022-1806

NinjaGo Comic

890 gr.

29 l

38 x 29 x 23 cm

LG-20022-1726

Star Wars Darth Vader

890 gr.

29 l

38 x 29 x 23 cm

LG-20022-1829

Star Wars Stormtrooper

890 gr.

29 l

38 x 29 x 23 cm

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI

cataramă simplă

buzunar frontal termoizolat

curea moale de șold
căptușită

buzunare organizare si
suport detasabil pentru chei

Rucsac gradiniță Ergo Lego Core Line

• Rucsac pentru gradiniță din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 3 și 6 ani.
• Greutatea ușoară a ghiozdanului asigură o încărcătura suplimentară minimă.
• 2 compartimente.
• Buzunare laterale din plasă, ideale pentru o sticlă de apă sau alte obiecte mici.
• Barete moi ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Mâner căptușit pentru transportare ușoară.
• Partea din spate căptușită și ergonomică, concepută special pentru a lăsa aerul să
treacă printre ghiozdan si spatele copilului.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20025-1835

City Police Chopper

350 gr

17 l

35 x 26 x 16 cm

DIMENSIUNI

LG-20025-1814

Friends Confetti

350 gr

17 l

35 x 26 x 16 cm

LG-20025-1806

NinjaGo Comic

350 gr

17 l

35 x 26 x 16 cm

LG-20025-1829

Star Wars Stormtrooper

350 gr

17 l

35 x 26 x 16 cm

LG-20025-1705

Friends Popstar

350 gr

17 l

35 x 26 x 16 cm

barete moi, ajustabile
pentru umeri și curea
pentru piept

buzunare din plasă laterale

două compartimente
PREȘCOLARI
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Rucsac Junior Lego Core Line

• Rucsac din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 3 și 6 ani.
• Greutatea ușoară a ghiozdanului asigură o încărcătură suplimentară minimă.
• Buzunar frontal, • Barete ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Partea din spate captușită și ergonomică, special concepută pentru a lăsa aerul să
treacă printre ghiozdan și spatele copilului.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.

barete moi, ajustabile pentru
umeri și curea pentru piept

PREȘCOLARI

buzunar frontal

COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20024-1835

City Police Chopper

250 gr

10 l

31 x 23 x 19 cm

DIMENSIUNI

LG-20024-1814

Friends Confetti

250 gr

10 l

31 x 23 x 19 cm

LG-20024-1806

NinjaGo Comic

250 gr

10 l

31 x 23 x 19 cm

LG-20024-1829

Star Wars Stormtrooper

250 gr

10 l

31 x 23 x 19 cm

LG-20024-1708

Nexo Knights

250 gr

10 l

30 x 27 x 19 cm

LG-20024-1705

Friends Popstar

250 gr

10 l

30 x 27 x 19 cm

LG-20024-1714

NinjaGo Cole

250 gr

10 l

30 x 27 x 19 cm

LG-20024-1711

Friends Cupcake

250 gr

10 l

30 x 27 x 19 cm

1

2
3
4

5
7
6
Ghiozdan de școală Starter Plus Lego Core Line

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

barete moi, ajustabile pentru buzunar frontal pentru penar
umeri și curea pentru piept
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1• Baza căptușită cu material EVA.
2• Compartiment pentru laptop.
3• Partea din spate căptușită, cu o formă ergonomică și barete pentru umeri.
4• Suport detașabil pentru chei.
5• Zone reflectorizante plasate pe toate laturile ghiozdanului pentru a asigura vizibilitate în
trafic.
6• Barete pentru umeri și piept ajutabile.
7• Bandă elastică în interior pentru a păstra cele mai grele cărți aproape de spate.

compartiment mare cu
elastic pentru cărți

partea de jos din material
ușor de curățat

COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20022-1706

NinjaGo Jay

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

DIMENSIUNI

LG-20022-1708

Nexo Knights

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

LG-20022-1705

Friends Popstar

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

LG-20022-1714

NinjaGo Cole

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

LG-20022-1711

Friends Cupcake

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

Rucsac extins LEGO V-Line

• Barete căptușite reglabile pentru umeri.
• Două compartimente cu închidere cu fermoar.
• Buzunare laterale din plasă pentru sticlă cu apă.
• Zone reflectorizante pe toate părțile pentru vizibilitate maximă în trafic.
• Greutate: 245 gr.
• Volum: 16 l
COD

DESIGN

LG-10036-1702

NinjaGo Kai

15 x 30 x 42 cm

DIMENSIUNI

LG-10036-1710

Friends FunPark

15 x 30 x 42 cm

LG-10036-1707

NinjaGo Lloyd

15 x 30 x 42 cm

buzunar lateral din plasă

barete moi, ajustabile pentru
umeri și curea pentru piept

mâner

buzunar lateral din plasă

barete moi, ajustabile pentru
umeri și curea pentru piept

mâner

barete moi, ajustabile pentru
umeri și curea pentru piept

buzunar lateral din plasă

mâner

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

Rucsac grădiniță Lego V-Line

• Rucsac pentru gradiniță din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 3 și 6 ani.
• Greutatea ușoară a ghiozdanului asigură o încărcătură suplimentară minimă.
• Mâner pentru transportare ușoară.
• Barete moi ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Buzunar lateral din plasă ideal pentru o sticlă de apă sau alte obicete mici.
• Dinam luminos de bicicletă atașat în față.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-10030-1837

Friends Juice Bar

200 gr

10 l

32.5 x 24 x 13 cm

DIMENSIUNI

LG-10030-1805

NinjaGo Lighting Battle

200 gr

10 l

32.5 x 24 x 13 cm

LG-10030-1804

NinjaGo Master Wu

200 gr

10 l

32.5 x 24 x 13 cm

LG-10030-1702

NinjaGo Kai

200 gr

10 l

24 x 33 x 13 cm

LG-10030-1710

Friends FunPark

200 gr

10 l

24 x 33 x 13 cm

LG-10030-1707

NinjaGo Lloyd

200 gr

10 l

24 x 33 x 13 cm

Rucsac școală Lego V-Line

• Rucsac din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 3 și 8 ani.
• Greutatea ușoară a ghiozdanului asigură o încărcătură suplimentară minimă.
• Mâner pentru tranportare ușoară.
• Barete ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Buzunar lateral din plasă ideal pentru o sticlă cu apă sau alte obiecte mici.
• Dinam luminos de bicicletă atașat în față.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
• Greutate: 270 gr
• Volum: 15 l
COD

DESIGN

LG-10029-1837

Friends Juice Bar

38.5 x 25 x 18 cm

DIMENSIUNI

LG-10029-1805

NinjaGo Lighting Battle

38.5 x 25 x 18 cm

LG-10029-1804

NinjaGo Master Wu

38.5 x 25 x 18 cm

PREȘCOLARI

ȘCOLARI
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Rucsac școală Playroom 3D Lego Core Line

• Rucsac din poliester cu print 3D, ce aduce personajele Lego la viață.
• 2 compartimente mari și unul mai mic în partea frontală, închidere cu fermoar.
• Barete moi ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Rucsacul are buzunare laterale din plasă, pentru sticla de apă sau fructe.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
• Greutate: 440 gr
• Volum: 17.5 l
ȘCOLARI

TINERI ADOLESCENȚI

COD

DESIGN

LG-20073-1829

Star Wars Stormtrooper

DIMENSIUNI
35.5 x 28 x 21 cm

Rucsac școală Playroom Zero Lego Core Line

• Rucsac pentru școală din poliester, potrivit pentru copii și adolescenți cu vârsta
între 8 și 19 ani.
• Barete pentru umeri ajustabile și curea ajutabilă pentru piept.
• Mâner căptușit.
• Compartimente pentru organizarea obiectelor personale și accesul rapid la acestea.
• Funcție duală de protecție a eletronicelor, pentru tablete și/sau laptopuri.
• Sistem de siguranță pentru atașarea accesoriilor, cum ar fi chei sau portofele.
• Buzunar lateral pentru sticla de apă sau fructe.
• Dinam luminos de bicicletă atașat în față.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.

ȘCOLARI

TINERI ADOLESCENȚI

barete moi, ajustabile pentru
umeri și curea pentru piept

buzunare laterale

mâner căptușit

COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20042-1806

NinjaGo Comic

690 gr

22 l

45 x 34 x 21 cm

DIMENSIUNI

LG-20042-1829

Star Wars Stormtrooper

690 gr

22 l

45 x 34 x 21 cm

Rucsac Tech Teen Lego Core Line

ȘCOLARI

TINERI ADOLESCENȚI

barete de fixare
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• Prevăzut cu extensie reversibilă pentru depozitare suplimentară, susținută cu barete
cu catarame.
• Zone reflectorizante la 360 0, inclusiv dinam de bicicletă.
• Compartiment principal cu spațiu pentru laptop, tabletă și caiete.
• Buzunar lateral pentru sticlă cu apă, cu figurină reflectorizantă în întuneric.
• Buzunar frontal cu zonă organizată și spațiu pentru nevoile adolescenților.
• Imprimeu frontal reflectorizant în întuneric, cu grafică robot menit să impresioneze.
• Spate căptușit.
• Greutate: 750 gr.
• Volum: 25 l
buzunar frontal organizer

buzunare laterale

barete moi, ajustabile pentru
umeri și curea pentru piept

COD

DESIGN

LG-20041-1715

Minifigure

DIMENSIUNI
40 x 31 x 20 cm

Rucsac Zero Lego Core Line

• Prevăzut cu bandă semi detașabilă reflectorizantă și dinam de bicicletă.
• Compartiment principal cu spațiu pentru laptop și caiete.
• Compartimentul principal include suport detașabil pentru chei și etichetă pentru nume.
• Buzunar lateral cu șiret pentru sticla de apă și/sau fructe.
• Baza rezistentă la apă și la pete.
• Buzunar frontal multifuncțional cu organizer și buzunare mai mici.
• Greutate: 680 gr.
• Volum: 23 l
COD

DESIGN

LG-20042-1716

Bricks

DIMENSIUNI
46 x 30.5 x 13.5 cm

barete moi, ajustabile pentru
umeri și curea pentru piept

buzunare laterale

mâner căptușit

ȘCOLARI

TINERI ADOLESCENȚI

Troller/rucsac Lego V-Line

• Troller/rucsac din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 3 și 8 ani.
• Cu mâner extensibil.
• Cu 2 rotile la bază pentru a fi ușor de transportat.
• Barete pentru umeri ajustabile.
• Buzunare laterale pentru sticla de apă, fructe sau alte obiecte mici.
• Compartiment pentru laptop.
• Parte din spate căptușită și ergonomică.
• Prevăzut cu etichetă pentru nume.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-10045-1837

Friends Juice Bar

1300 gr

20 l

DIMENSIUNI
39 x 32 x 22 cm

LG-10045-1804

NinjaGo Master Wu

1300 gr

20 l

39 x 32 x 22 cm

LG-10045-1829

Star Wars Stormtrooper

1300 gr

20 l

39 x 32 x 22 cm

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

Troller/rucsac Lego V Line

• Prevăzut cu mâner extensibil.
• Cu 2 rotile la bază pentru a fi ușor de transportat.
• Barete căptușite pentru umeri.
• Greutate: 1320 gr.
COD

DESIGN

LG-10035-1707

NinjaGo Lloyd

DIMENSIUNI
32 x 40 x 16 cm
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Penar neechipat 3D Lego Core Line

• Penar cu capacitate mare pentru toate produsele de papetărie de care ai nevoie.
• Organizator cu 2 fețe pentru instrumente de scris și separator de până la 12 instrumete
de scris, care fac utilizarea și căutarea ușoară.
• Căptușit cu material EVA, cu margini rotunde și capac cu grafica 3D care aduce personajele Lego la viață.
• Etichetă pentru nume în interior pentru identificare și personalizare.
• Buzunar interior cu fermoar, la îndemână pentru a găsi lucrurile cu ușurință.

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

flap cu separator elastic
pentru creione

COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20027-1706

NinjaGo Jay

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm

DIMENSIUNI

LG-20027-1708

Nexo Knights

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm

LG-20027-1705

Friends Popstar

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm

LG-20027-1714

NinjaGo Cole

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm

LG-20027-1711

Friends Cupcake

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm

Penar echipat Lego Core Line
PREȘCOLARI

ȘCOLARI

• Penar din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani.
• Prevăzut cu separatoare elastice pentru obictele necesare: rigla, echer, ascuțitoare,
radiera, 4 creioane mari, 2 creioane normale și 10 creioane colorate subțiri.
• Prevăzut cu etichetă pentru nume în interior, pentru personalizare și identificare
ușoară.

ADOLESCENȚI

Insert cu orar

cleme elastice montate pentru rechizite

COD

DESIGN

GREUTATE

LG-20085-1835

City Police Chopper

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

DIMENSIUNI

LG-20085-1814

Friends Confetti

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

LG-20085-1806

NinjaGo Comic

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

LG-20085-1809

NinjaGo Team Ninja

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

LG-20085-1829

Star Wars Stormtrooper

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

Penar neechipat 3D Lego Core Line

• Penar pentru școală din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 3 și 12 ani.
• Compartiment cu separatoare din elastic pentru instrumente de scris.
• Capacitate suficient de mare pentru toate obiectele de papetărie de care ai nevoie.
• Prevăzut cu eticheta pentru nume în interior, pentru personalizare și identificare ușoară.
• Greutate: 120 gr

PREȘCOLARI

284

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

flap cu separator elastic
pentru creione

COD

DESIGN

LG-20027-1835

City Police Chopper

6 x 21 x 10 cm

DIMENSIUNI

LG-20027-1814

Friends Confetti

6 x 21 x 10 cm

LG-20027-1809

NinjaGo Team Ninja

6 x 21 x 10 cm

LG-20027-1829

Star Wars Stormtrooper

6 x 21 x 10 cm

LG-20027-1717

NinjaGo Lloyd

6 x 21 x 10 cm

Penar neechipat cu extensie Lego Core Line

• Penar cu capacitate mare pentru toate produsele de papetărie de care ai nevoie.
• Proiectat cu inteligență, cu 3 părți și închidere cu fermoar de jur împrejur.
• Fabricat din polyester rezistent la apă și murdărie.
• Spațiu maxim de stocare și suporți pentru instrumente de scris, radieră, riglă și echer.
• Prevăzut cu etichetă pentru nume și buzunar plastic transparent pentru orarul școlar.
• Greutate: 200 gr.
COD

DESIGN

LG-20012-1706

NinjaGo Jay

4 x 20 x 14 cm

DIMENSIUNI

LG-20012-1708

Nexo Knights

4 x 20 x 14 cm

LG-20012-1705

Friends Popstar

4 x 20 x 14 cm

LG-20012-1714

NinjaGo Cole

4 x 20 x 14 cm

LG-20012-1711

Friends Cupcake

4 x 20 x 14 cm

LG-20012-1717

NinjaGo Lloyd

4 x 20 x 14 cm

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

Penar neechipat Lego V-Line

• Închiderea cu fermoar asigură acces facil și sigur.
• Capacitate suficient de mare pentru mai multe instrumente de scris.
• Cu finisaje și cusături de calitate, elaborate și de durată.
• Greutate: 42 gr.
• Volum: 1 l
COD

DESIGN

LG-10032-1702

NinjaGo Kai

7 x 21 x 8 cm

DIMENSIUNI

LG-10032-1710

Friends FunPark

7 x 21 x 8 cm

LG-10032-1707

NinjaGo Lloyd

7 x 21 x 8 cm

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

Penar neechipat Lego V-Line
• Penar din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 3 și 12 ani.
• Închidere cu fermoar ce asigură accesul facil și direct.
• Capacitate suficient de mare pentru toate obiectele de papetărie de care ai nevoie.
COD

DESIGN

GREUTATE

LG-10050-1837

Friends Juice Bar

60 gr.

8 x 23 x 8 cm

DIMENSIUNI

LG-10050-1805

NinjaGo Lighting Battle

60 gr.

8 x 23 x 8 cm

LG-10050-1804

NinjaGo Master Wu

60 gr.

8 x 23 x 8 cm

Marcată etichetă țesută
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NOU LEITZ NEXXT
DESIGN INTUITIV PENTRU PERFORMANȚE PERFECTE.

nu cred ca o sterg
ca e pe spread cu urmatoarea si ramane barbosul
cu alte vorbe si capsatorul
astora de aici

ENGINEERED IN

GERMANY

Sistem de prindere
patentat și burghie
ultra-ascuțite pentru
o perforare fără efort.

Tehnologia patentată
Direct Impact pentru
o capsare ușoară și
o capsare perfectă atunci
când este folosit cu capsele
Leitz.

Capsele Leitz Power
Performance au
o calitate premium - pentru
o capsare fără grĳi.

Leitz este brandul de top pentru produsele de birou și chiar mai mult, depășind limitele
în ceea ce privește calitatea, designul și performanța. Fiind inventatorul Biblioraftului,
Leitz are în spate o lungă istorie a calității și ingineriei germane.
In 1896, inventatorul german Louis Leitz a căutat o modalitate de a-și organiza
documentele. De la nevoia lui simplă s-a născut Biblioraftul. Azi, brandul Leitz, face
mult mai multe decât doar organizarea hârtiei. Produsele variază de la cele tradiționale
la cele tehnologice, incluzând premii de prestigiu pentru Laminatoarele iLAM, gama

2018

Noua gamă NeXXt
Capsatoare&Perforatoare

2015

Lampa inteligentă cu LED
Leitz Style și accesorii pentru
biroul modern

2014
2004

Gama Style
Lansarea primului biblioraft
Active „Plus“ și „Pro“

180°

2002

Lansarea mecanismului
Leitz 180°

1996

Lansarea unui mecanism
îmbunătățit

1954

Biblioraftul Leitz „Standfest“
cu inele de plastic

1911
1896
1871

Introducerea perforatorului
Invenția primului Biblioraft

Fondată de Louis Leitz

Leitz Complete de accesorii pentru profesioniștii mobili și tradiționalele caiete. Toate
produsele Leitz sunt create meticulos pentru a performa la cel mai înalt nivel. Renumit
la nivelul industriei ca brandul inovator, Leitz face tranziția de la trendurile viitoare la munca
efectivă. Tehnologia se schimbă, dar principiile nu.
Leitz – Job Well Done.

www.leitz.com

JOB WELL DONE

Suport pix

Buzunare interioare
pentru documente,
CD-uri, cărți de vizită

Biblioraft Active Style 180°
• Biblioraft modern și inovator, cu un design unic, din polyfoam (PP) ușor,

Închidere cu elastic

și arhivare cu până la 20% mai rapidă decât în mod obișnuit.

Mecanism patentat
cu deschidere 180°

• Închidere cu elastic pentru transportul în siguranță al documentelor.
• Buzunare interioare pentru documente neperforate, CD-uri și cărți de vizită.
• Suport pentru instrumentul de scris și cotor curbat pentru un transport comod.

5 ANI

GARANIE

arhivare cu 20% mai
rapida si mai facila

documentele cu volum mare pot
fi arhivate toate odată

extrem de durabil.

• Mecanism patentat 180°, cu deschidere cu 50% mai mare decât de obicei

permite arhivarea pe ambele
parti ale mecanismului

COD

CAPACITATE

COTOR

DIMENSIUNI

CULOARE

L-11080004

500 coli (80 g/mp)

82 mm

82 x 318 x 312 mm

alb arctic

L-11080028

500 coli (80 g/mp)

82 mm

82 x 318 x 312 mm

grena

L-11080053

500 coli (80 g/mp)

82 mm

82 x 318 x 312 mm

fistic

L-11080069

500 coli (80 g/mp)

82 mm

82 x 318 x 312 mm

albastru-violet

L-11080094

500 coli (80 g/mp)

82 mm

82 x 318 x 312 mm

negru-satin

L-11090004

350 coli (80 g/mp)

65 mm

65 x 318 x 308 mm

alb arctic

L-11090028

350 coli (80 g/mp)

65 mm

65 x 318 x 308 mm

grena

L-11090053

350 coli (80 g/mp)

65 mm

65 x 318 x 308 mm

fistic

L-11090069

350 coli (80 g/mp)

65 mm

65 x 318 x 308 mm

albastru-violet

L-11090094

350 coli (80 g/mp)

65 mm

65 x 318 x 308 mm

negru-satin

Biblioraft 180˚ Active Wow
• Biblioraft modern și innovator în culori vibrante WOW, cu efect dual color.
• Materialul ușor, precum și designul ergonomic recomanda utilizarea acestui
biblioraft atât în birou, cât și atunci când trebuie să te deplasezi.

• Material Polyfoam (PP) ușor, extrem de rezistent la uzură, murdărie, etc.
• Mecanism patentat cu deschidere 180˚, pentru o deschidere mai mare cu 50% și
arhivare cu 20% mai rapidă decât în mod obișnuit.

• Închidere cu elastic pentru transportul în siguranță al documentelor.
• Buzunare interioare pentru documente neperforate, CD-uri și cărți de vizită.
• Cotor curbat pentru un transport comod și manevrare facilă și suport pentru instrumentul de scris.

5 ANI

GARANIE

288

COD

DIMENSIUNI

LĂȚIME COTOR

CAPACITATE

L-11060023

82 x 318 x 312 mm

75 mm

500 coli (80 gr/mp)

CULOARE

L-11060036

82 x 318 x 312 mm

75 mm

500 coli (80 gr/mp)

albastru metalizat

L-11060044

82 x 318 x 312 mm

75 mm

500 coli (80 gr/mp)

portocaliu metalizat

L-11060051

82 x 318 x 312 mm

75 mm

500 coli (80 gr/mp)

turcoaz metalizat

L-11060062

82 x 318 x 312 mm

75 mm

500 coli (80 gr/mp)

mov metalizat

L-11060064

82 x 318 x 312 mm

75 mm

500 coli (80 gr/mp)

verde metalizat

L-11070023

65 x 318 x 308 mm

50 mm

350 coli (80 gr/mp)

roz metalizat

L-11070036

65 x 318 x 308 mm

50 mm

350 coli (80 gr/mp)

albastru metalizat

L-11070044

65 x 318 x 308 mm

50 mm

350 coli (80 gr/mp)

portocaliu metalizat

L-11070051

65 x 318 x 308 mm

50 mm

350 coli (80 gr/mp)

turcoaz metalizat

L-11070062

65 x 318 x 308 mm

50 mm

350 coli (80 gr/mp)

mov metalizat

L-11070064

65 x 318 x 308 mm

50 mm

350 coli (80 gr/mp)

verde metalizat

roz metalizat

Biblioraft 180° Wow
• Biblioraft cu un design modern, atractiv, în culori metalizate, vibrante cu efect dual.
• Aspect lucios la exterior și finisare de calitate, datorită suprafeței laminate.
• Mecanism unic și patentat cu deschidere 180°, pentru arhivare pe ambele părți ale
mecanismului, cu 20% mai rapidă decât în mod obișnuit.

• Prevăzut cu etichetă adezivă pe cotor.
• Inele rado și orificiu metalic de prindere pe cotor, pentru o manevrare facilă.
• Mecanism cu 5 ani garanție
COD

DIMENSIUNI

LĂȚIME COTOR

CAPACITATE

L-10050023

80 x 318 x 285 mm

85 mm

600 coli

CULOARE

L-10050036

80 x 318 x 285 mm

85 mm

600 coli

albastru metalizat

L-10050044

80 x 318 x 285 mm

85 mm

600 coli

portocaliu metalizat

L-10050051

80 x 318 x 285 mm

85 mm

600 coli

turcoaz metalizat

L-10050062

80 x 318 x 285 mm

85 mm

600 coli

mov metalizat

L-10050064

80 x 318 x 285 mm

85 mm

600 coli

verde metalizat

L-10060023

52 x 318 x 285 mm

50 mm

350 coli

roz metalizat

L-10060036

52 x 318 x 285 mm

50 mm

350 coli

albastru metalizat

L-10060044

52 x 318 x 285 mm

50 mm

350 coli

portocaliu metalizat

L-10060051

52 x 318 x 285 mm

50 mm

350 coli

turcoaz metalizat

L-10060062

52 x 318 x 285 mm

50 mm

350 coli

mov metalizat

L-10060064

52 x 318 x 285 mm

50 mm

350 coli

verde metalizat

roz metalizat

5 ANI

GARANIE

ai
ftul cel m
Bibliora Europa
vândut în

Biblioraft 180°
Biblioraftul pe care te poți baza.
Garantează întotdeauna o bună
aliniere a inelelor.
• Poate arhiva până la 600 de pagini
COD

COTOR

CAPACITATE

L-101012

80 mm

600 coli (80 g/mp)

L-101512

52 mm

350 coli (80 g/mp)

alb (01)

galben (15)

roșu (25)

albastru (35)

verde (55)

negru (95)

roșu deschis (20)

verde deschis (50)

albastru deschis (30)

Arhivare cu 20% mai rapidă

5 ANI

albastru închis (68)

GARANIE

Etichete pentru biblioraft
• Pentru bibliorafturile dotate cu buzunar ptr. etichetă.
• Etichetă cu 2 fețe.
• Material: carton 160 g.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

L-16080085

32 x 190 mm

10 buc/set

L-16070085

57 x 190 mm

10 buc/set

arhivare cu 20% mai
rapidă și mai facilă

documentele cu volum
mare pot fi arhivate
toate odată

permite arhivarea
pe ambele părți ale
mecanismului
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Biblioraft carton 180°
• Biblioraft fabricat din carton rigid și rezistent.
• Mecanism Leitz 180°, cu deschidere mai mare cu 50% față de mecanismul obișnuit, pentru
o arhivare cu 20% mai rapidă.

• Etichetă autoadezivă pe cotor, pentru identificarea rapidă a conținutului.
• Garanție 5 ani pentru mecanism.
COD

FORMAT

COD

FORMAT

L-10720000

A3 portret

L-10750000

A5 portret

L-10730000

A3 landscape

L-10760000

A5 landscape

L-10740000

A4 landscape

L-10780000

A6 landscape

Biblioraft carton cu 2 mecanisme
• Biblioraft cu 2 mecanisme, ideal pentru arhivarea formularelor bancare, extraselor
de cont, documentelor format A5 landscape.

• Fabricat din carton rigid marmorat, ideal pentru utilizare zilnică.
• Dotat cu 4 inele rado, șină metalică și orificiu de prindere pe cotor, pentru o
manevrare facilă.

• Capacitate: 2 x 500 coli A5 landscape (80 gsm)
• 3 ani garanție pentru mecanism
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COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

L-10920200

A4

75 mm

CULOARE
negru

Caiet mecanic Active Style Softclick
• Caiet mecanic modern și inovator, cu un design unic, din polyfoam (PP) ușor, extrem
de durabil.

• Mecanism patentat SoftClick pentru o deschidere ușoară și o închidere sigură.
• Buzunare interioare pentru documente neperforate, CD-uri și cărți de vizită.
• Sistem atractiv de închidere cu bandă elastică, pentru un transport sigur .

• Suport pentru instrumentul de scris și cotor curbat pentru un transport comod.
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

DIAMETRU INEL

CULOARE

L-42450004

A4

52 mm

30 mm (280 coli, 80g/mp)

alb arctic

NR. INELE
4

L-42450028

A4

52 mm

30 mm (280 coli, 80g/mp)

grena

4

L-42450069

A4

52 mm

30 mm (280 coli, 80g/mp)

albastru-violet

4

L-42450094

A4

52 mm

30 mm (280 coli, 80g/mp)

negru satin

4

L-42450053

A4

52 mm

30 mm (280 coli, 80g/mp)

fistic

4

Caiet mecanic Active Wow Softclick
• Caiet mecanic din polyfoam de înaltă calitate, în culori WOW cu
efect dual color, ideal pentru transportul organizat al documentelor.
• Buzunare interioare pentru documente neperforate, CD-uri, cărți de vizită etc.
• Sistem atractiv de închidere cu bandă elastică, pentru un transport sigur .
• Mecanism patentat SoftClick pentru o deschidere ușoară și închidere sigură, cu 3 ani
garanție.
• Cotor curbat și suport pentru instrument de scris, pentru un transport confortabil.
• 4 inele forma D, diametru inel 30 mm.
COD

FORMAT

CAPACITATE

DIMENSIUNI

L-42400023

A4

280 coli (80 g/mp)

52 x 320 x 297 mm

CULOARE
roz metalizat

L-42400036

A4

280 coli (80 g/mp)

52 x 320 x 297 mm

albastru metalizat

L-42400044

A4

280 coli (80 g/mp)

52 x 320 x 297 mm

portocaliu metalizat
turcoaz metalizat

L-42400051

A4

280 coli (80 g/mp)

52 x 320 x 297 mm

L-42400062

A4

280 coli (80 g/mp)

52 x 320 x 297 mm

mov metalizat

L-42400064

A4

280 coli (80 g/mp)

52 x 320 x 297 mm

verde metalizat

Caiet mecanic Wow
• Caiet mecanic din carton robust și stabil, învelit în hârtie colorată și finisat cu folie
transparentă.

• Datorită suprafeței laminate, caietul are un aspect lucios, de înaltă calitate.
• Mecanism 2 DR cu inele de 25 mm și lățime cotor de 40 mm.
• Format A4 maxi.
• Capacitate de 230 coli A4 (80gr/mp).
COD

DIMENSIUNI

NR.INELE

L-42410023

40 x 318 x 275 mm

2

CULOARE
roz metalizat

L-42410036

40 x 318 x 275 mm

2

albastru metalizat

L-42410044

40 x 318 x 275 mm

2

portocaliu metalizat
turcoaz metalizat

L-42410051

40 x 318 x 275 mm

2

L-42410062

40 x 318 x 275 mm

2

mov metalizat

L-42410064

40 x 318 x 275 mm

2

verde metalizat
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Mapă Wow tip Proiect
• Mapă din Polipropilenă (PP) de înaltă calitate, design modern WOW, cu efect dual color.
• Este ideală pentru organizarea documentelor, proiectelor, prezentărilor etc.
Capacitate mare și închidere sigură cu elastic.
• 6 compartimente extensibile cu index, pentru identificarea rapidă a conținutului.
• Un compartiment frontal fix, pentru stocarea diverselor documente, accesorii sau a
caietului de notițe
COD

FORMAT

CAPACITATE

DIMENSIUNI

L-45890023

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

CULOARE

L-45890036

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

albastru metalizat

L-45890044

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

portocaliu metalizat

L-45890051

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

turcoaz metalizat

L-45890062

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

mov metalizat

L-45890064

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

verde metalizat

roz metalizat

Mapă Style cu separatoare
• Mapă cu separatoare, din polipropilenă, cu un design modern și ergonomic. Ideală
pentru sortarea și organizarea documentelor.

• Închidere cu elastic pentru transportul în siguranță al documentelor.
• Buzunarul cu index permite accesul rapid la conținut.
• 3 clape pe coperta din spate pentru stocarea documentelor adiționale.
• Format A4 cu separatoare, care permit sortarea facilă a conținutului.
COD

NR. SEPARATOARE

CAPACITATE

DIMENSIUNI

L-39950069

6

200 coli, 80 g/mp

260 x17 x320 mm

CULOARE

L-39950094

6

200 coli, 80 g/mp

260 x17 x320 mm

negru satin

L-39960069

12

200 coli, 80 g/mp

260 x17 x320 mm

albastru violet

L-39960094

12

200 coli, 80 g/mp

260 x17 x320 mm

negru satin

albastru violet

Mapă Wow cu separatoare
• Mapă cu separatoare, din polipropilenă, cu un design modern și ergonomic. Ideală
pentru sortarea și organizarea documentelor.
• Închidere cu elastic pentru transportul în siguranță al documentelor.
• Buzunarul cu index permite accesul rapid la conținut.
• 3 clape pe coperta din spate pentru stocarea documentelor adiționale.
• Format A4 cu separatoare, care permit sortarea facilă a conținutului.
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COD

NR. SEPARATOARE

CAPACITATE

DIMENSIUNI

L-46340023

12

200 coli 80 g/mp

265 x 17 x 320 mm

CULOARE
roz metalizat

L-46340036

12

200 coli 80 g/mp

265 x 17 x 320 mm

albastru metalizat

L-46340044

12

200 coli 80 g/mp

265 x 17 x 320 mm

portocaliu metalizat
turcoaz metalizat

L-46340051

12

200 coli 80 g/mp

265 x 17 x 320 mm

L-46340062

12

200 coli 80 g/mp

265 x 17 x 320 mm

mov metalizat

L-46340064

12

200 coli 80 g/mp

265 x 17 x 320 mm

verde metalizat

Mapă Style Jumbo
• Mapă Jumbo din polipropilenă, cu un design modern și ergonomic.
• Ideală pentru stocarea și transportul documentelor voluminoase.
• Se poate utiliza alături de Mapa cu elastic Leitz Style sau Mapele Leitz CombiFile.
• Închidere cu elastic pentru transportul în siguranță al documentelor.
COD

FORMAT

CAPACITATE

DIMENSIUNI

CULOARE

L-39560004

A4

250 coli (80 gr/mp)

250 x37 x330 mm

alb arctic

L-39560028

A4

250 coli (80 gr/mp)

250 x37 x330 mm

grena

L-39560053

A4

250 coli (80 gr/mp)

250 x37 x330 mm

fistic

L-39560069

A4

250 coli (80 gr/mp)

250 x37 x330 mm

albastru-violet

L-39560094

A4

250 coli (80 gr/mp)

250 x37 x330 mm

negru satin

Dosar Style de prezentare
• Dosar de prezentare din Polipropilenă, cu un design modern și ergonomic.
• Ideal pentru organizarea prezentărilor, ofertelor, documentelor etc.
• Cu etichetă pe cotor pentru identificarea facilă a conținutului
• Încape în Mapa Jumbo Leitz Style și în suportul vertical sau tăvițele pentru birou
COD

FORMAT

NR. FOLII

DIMENSIUNI

CULOARE

L-39580004

A4

20

231 x 13 x 310 mm

alb arctic

L-39580028

A4

20

231 x 13 x 310 mm

grena

L-39580053

A4

20

231 x 13 x 310 mm

fistic

L-39580069

A4

20

231 x 13 x 310 mm

albastru violet

L-39580094

A4

20

231 x 13 x 310 mm

negru satin

L-39590004

A4

40

231 x 13 x 310 mm

alb arctic

L-39590028

A4

40

231 x 13 x 310 mm

grena

L-39590053

A4

40

231 x 13 x 310 mm

fistic

L-39590069

A4

40

231 x 13 x 310 mm

albastru violet

L-39590094

A4

40

231 x 13 x 310 mm

negru satin

Mapă Wow de prezentare
• Mapă din Polipropilenă (PP) de înaltă calitate, în design modern WOW, cu efect dual
color.

• Este ideală pentru organizarea documentelor pentru prezentări, oferte etc.
• Cu etichetă pe cotor pentru identificarea facilă a conținutului.
COD

FORMAT

NR. FOLII

DIMENSIUNI

L-46310023

A4

20

231 x 13 x 310 mm

CULOARE COPERTA
roz metalizat

L-46310036

A4

20

231 x 13 x 310 mm

albastru metalizat

L-46310044

A4

20

231 x 13 x 310 mm

portocaliu metalizat

L-46310051

A4

20

231 x 13 x 310 mm

turcoaz metalizat

L-46310062

A4

20

231 x 13 x 310 mm

mov metalizat

L-46310064

A4

20

231 x 13 x 310 mm

verde metalizat

L-46320023

A4

40

231 x 16 x 310 mm

roz metalizat

L-46320036

A4

40

231 x 16 x 310 mm

albastru metalizat

L-46320044

A4

40

231 x 16 x 310 mm

portocaliu metalizat

L-46320051

A4

40

231 x 16 x 310 mm

turcoaz metalizat

L-46320062

A4

40

231 x 16 x 310 mm

mov metalizat

L-46320064

A4

40

231 x 16 x 310 mm

verde metalizat
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Mapă Style cu elastic
• Mapă cu elastic, din polipropilenă, cu un design modern și ergonomic.
• Ideală pentru organizarea zilnică a documentelor.
• Încape în Mapa Jumbo Leitz Style și în tăvițele pentru birou.
• Închidere cu elastic pentru transportul în siguranță al documentelor.
COD

FORMAT

CAPACITATE

CULOARE

L-39770004

A4

150 coli, 80 g/mp

alb arctic

L-39770028

A4

150 coli, 80 g/mp

grena

L-39770053

A4

150 coli, 80 g/mp

fistic

L-39770069

A4

150 coli, 80 g/mp

albastru violet

L-39770094

A4

150 coli, 80 g/mp

negru satin

Mapă Wow Jumbo
• Mapă din polipropilenă (PP) de înaltă calitate, în culori vibrante, cu efect dual color.
• Este ideală pentru stocarea și transportul documentelor voluminoase.
• Compatibilă cu Mapa cu elastic Leitz WOW.
• Dotată cu etichetă pe cotor și închidere sigură cu bandă elastică.
• Ideală pentru stocarea și transportul documentelor A4.
COD

DIMENSIUNI

CAPACITATE

L-46290023

250 x 30 x 330 mm

250 coli A4 (80 gr/mp)

CULOARE
roz metalizat

L-46290036

250 x 30 x 330 mm

250 coli A4 (80 gr/mp)

albastru metalizat

L-46290044

250 x 30 x 330 mm

250 coli A4 (80 gr/mp)

portocaliu metalizat
turcoaz metalizat

L-46290051

250 x 30 x 330 mm

250 coli A4 (80 gr/mp)

L-46290062

250 x 30 x 330 mm

250 coli A4 (80 gr/mp)

mov metalizat

L-46290064

250 x 30 x 330 mm

250 coli A4 (80 gr/mp)

verde metalizat

Mapă Wow din polipropilenă cu elastic
• Mapă din Polipropilenă (PP) de înaltă calitate, în culori
vibrante, cu efect dual color.
• Este ideală pentru organizarea zilnică a documentelor.
• Închidere sigură cu bandă elastică.
• Încape în Mapa Jumbo Leitz WOW și în suportul vertical
sau tăvițele pentru birou
COD

FORMAT

CAPACITATE

DIMENSIUNI

L-45990023

A4

150 coli (80 g/mp)

235 x 8 x 320 mm

CULOARE

L-45990036

A4

150 coli (80 g/mp)

235 x 8 x 320 mm

albastru metalizat

L-45990044

A4

150 coli (80 g/mp)

235 x 8 x 320 mm

portocaliu metalizat

L-45990051

A4

150 coli (80 g/mp)

235 x 8 x 320 mm

turcoaz metalizat

L-45990062

A4

150 coli (80 g/mp)

235 x 8 x 320 mm

mov metalizat

L-45990064

A4

150 coli (80 g/mp)

235 x 8 x 320 mm

verde metalizat

roz metalizat

Mapă Wow din carton cu elastic
• Mapă de carton cu elastic, cu un design atractiv, în culori strălucitoare WOW.
• Datorită suprafeței laminate mapa are un aspect lucios, de înaltă calitate.
• Cele 3 clape protejează protejează documentele și împiedică pierderea lor.
• Închidere cu bandă elastică, pentru transportul în siguranță al documentelor.
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COD

FORMAT

CAPACITATE

DIMENSIUNI

L-39820001

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 310 mm

CULOARE
Alb metalizat

L-39820023

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 310 mm

roz metalizat

L-39820036

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 310 mm

Albastru metalizat

L-39820044

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 310 mm

Portocaliu metalizat

L-39820051

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 310 mm

Turcoaz metalizat

L-39820062

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 310 mm

mov metalizat

L-39820064

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 310 mm

Verde metalizat

INOVanAizarȚeIE

Org
mișcare
perfectă în

CombiFile
MAPA CARE A FOST CREATĂ DUPĂ NEVOILE TALE
Sistem unic pentru optimizarea
protejării documentelor.

Sistemul unic de pliere a perforațiilor pentru arhivare permite
flexibilitate în utilizare. CombiFile poate fi folosit atât ca folie
de protecție,cât și ca mapă.

Mapă CombiFile
Cea mai bună combinație între folie și mapă
• Sistem unic de pliere a marginii perforate, flexibilitate în utilizare
• Material: polipropilenă, (0.2 mm, mat)
• Format: A4
COD

CAPACITATE

CULOARE

L-47260003

40 coli

Alb

AMBALARE
5 buc./set

L-47260035

40 coli

Albastru

5 buc./set

Închiderea pe 1/6 din marginea
dreaptă contribuie la prevenirea
pierderii documentelor.

Etichetă pentru identificarea
ușoară a documentelor

Copertă rigidă

Pentru
150 coli

Mapă CombiFile Jumbo

Mapă CombiFile rigidă

COD

CAPACITATE

CULOARE

AMBALARE

COD

CAPACITATE

CULOARE

L-47270003

150 coli

Alb

3 buc./set

L-47280003

20 coli

Alb

AMBALARE
3 buc./set

L-47270035

150 coli

Albastru

3 buc./set

L-47280035

20 coli

Albastru

3 buc./set

Cu 3 separatoare

Folie de protecție „proiect“
Mapă CombiFile cu separatoare
AMBALARE

Folie de protecție destinată depozitării,
organizării documentelor printate și în
format electronic, 2 CD/ folie.

COD

CAPACITATE

CULOARE

L-47290003

3 x 20 coli

Alb

3 buc./set

COD

CAPACITATE

L-47290035

3 x 20 coli

Albastru

3 buc./set

L-47613103

50 coli

AMBALARE
5 buc./set
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Folie de protecție Jumbo
200

Folie de protecție cu burduf de 20 mm, realizată din material
rezistent pentru sistematizarea cărților de telefon, cataloagelor și a
altor documente de dimensiuni mari.
COD

CAPACITATE

AMBALARE

L-47561003

200 coli 80 g/mp

10 buc./set

L-47573003*

200 coli 80 g/mp

5 buc./set

L-47563003

200 coli 80 g/mp

5 buc./set

L-47553003**

200 coli 80 g/mp

3 buc./set

* cu clapă
** cu ranforsare metalică

Alonja de mare capacitate
• Utilă pentru legarea documentelor ce au fost scoase din biblioraft și urmează
a fi arhivate.
• Se poate folosi împreună cu cutiile de arhivare.
1. Deschide mecanismul biblioraftului. Potrivește mânerul de transfer pe tijele mecanismului. Transferă foile pe mânerul de
transfer întorcând biblioraftul cu copoerta din spate în sus; 2. Introdu alonja de mare capacitate în capetele mânerului de transfer;
3. Extrage mânerul de transfer; 4. Închide alonja folosind sistemul de prindere. Foile sunt acum gata de arhivare.

COD

CULOARE

DIMENSIUNI

L-60780003

transparent

10 x 95 x 111 mm

AMBALARE
50 buc./cutie

Mâner de transfer pentru alonje
• Se folosește cu alonjele de mare capacitate.
• Capacitate de transfer: 800 coli (80 g/m2).
COD

CULOARE

L-60790000

mov

DIMENSIUNI
115 x 15 x 160 mm

Șină din plastic pentru legat documente
• Sistem pentru prinderea documentelor, nu este necesară perforarea hârtiei.
• Ușor de prins datorită colțurilor rotunjite ale baghetei.
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COD

GROSIME

CULOARE

L-21768

3 mm

negru

50 buc./cutie

AMBALARE

L-21770

3 mm

transparent

50 buc./cutie

L-21772

3 mm

albastru

50 buc./cutie

L-21781

6 mm

negru

50 buc./cutie

L-21783

6 mm

transparent

50 buc./cutie

L-21785

6 mm

albastru

50 buc./cutie

L-21787

9 mm

negru

25 buc./cutie

L-21790

12 mm

negru

25 buc./cutie

L-21791

15 mm

negru

25 buc./cutie

Dosar cu clip Style ColorClip Professional
• Dosar ColorClip din Polipropilenă (PP) de înaltă calitate, cu suprafată satinată și clips de
plastic și metal.

• Ideal pentru oferte, cotații de prețuri și prezentări.
• Ușor de folosit datorită clipsului ergonomic.
COD

DIMENSIUNI

CAPACITATE

CULOARE

L-41650004

222 x 10 x 310 mm

40 coli A4 (80 gr/mp)

alb arctic

AMBALARE
6 buc./set

L-41650028

222 x 10 x 310 mm

40 coli A4 (80 gr/mp)

grena

6 buc./set

L-41650053

222 x 10 x 310 mm

40 coli A4 (80 gr/mp)

fistic

6 buc./set

L-41650069

222 x 10 x 310 mm

40 coli A4 (80 gr/mp)

albastru/violet

6 buc./set

L-41650094

222 x 10 x 310 mm

40 coli A4 (80 gr/mp)

negru satin

6 buc./set

Dosar cu clip Wow ColorClip
• Dosar din Polipropilenă (PP) de înaltă calitate, în design modern WOW, cu efect dual color.
• Ideal pentru prezentarea sau transportul documentelor.
• Clips cu forță mare de prindere, pentru siguranța documentelor.
• Capacitate 30 coli 80g/mp. Dimensiuni: 222 x 8 x 310 mm
COD

CULOARE

L-41850023

COD

CULOARE

roz metalizat

L-41850051

L-41850036

albastru metalizat

L-41850062

mov metalizat

L-41850044

portocaliu metalizat

L-41850064

verde metalizat

turcoaz metalizat

Dosar carton cu șină Wow
• Dosar de carton cu un design atractiv, în culori strălucitoare WOW.
• Datorită suprafeței laminate dosarul are un aspect lucios, de înaltă calitate.
• Dotat cu șină pentru arhivarea documentelor perforate.
• Arhivare rapidă și acces facil la documentele din interior.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

CAPACITATE

AMBALARE

L-30010023

240 x 3 x 310 mm

roz metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010036

240 x 3 x 310 mm

albastru metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010044

240 x 3 x 310 mm

portocaliu metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010051

240 x 3 x 310 mm

turcoaz metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010062

240 x 3 x 310 mm

mov metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010064

240 x 3 x 310 mm

verde metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

Mapă de protecție cu capse Leitz Wow
• Culori moderne WOW și Polipropilenă de cea mai bună calitate pentru mai multă
rezistență.

• Folie PP durabilă, 0,20 mm grosime.
• Ideală pentru transportul și organizarea documentelor A4 sau A5, a fotografiilor sau
a prezentărilor.

• Clapă cu închidere pe bază de capse, pentru siguranță conținutului în timpul
transportului.

• Capacitate: 120 de coli A4 (hârtie 80 gr/mp).
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

L-44690099

235 x 8 x 322 mm

6 culori asortate: roz, albastru,
portocaliu, verde, turcoaz, mov

AMBALARE
6 buc./set
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2.10 Foarfeci

www.leitz.com/wow

01
alb
metalizat

23

36

64

roz
metalizat

albastru
metalizat

verde
metalizat

ARATĂ ADEVĂRATA TA
PERSONALITATE CU WOW

Ieși în evidență! Produse de birou de calitate
într-o paletă de culori vibrante care îți reflectă
personalitatea.

Suport instrumente de scris – amplificare
sunet Leitz WOW
Culori metalizate și stilate uimitoare, cu un finisaj
lucios. Funcție de amplificare a sunetului. Design
unic în culori duale.
L-536310-

Suport organizator birou cu încărcător
prin inducție Leitz WOW
Un organizator unic pentru birou, care încarcă în
mod corespunzător telefonul, fără cabluri. Ușor
de folosit: lumina LED indică faptul că telefonul
este în poziție corectă și se încarcă. Economic:
când telefonul este complet încărcat, dispozitivul
întrerupe încărcarea.
L-536510-

Mini-difuzor portabil Leitz WOW cu
Bluetooth
Compact și portabil. Sunet clar și intensiv.
Ascultă muzica ta preferată, susține apeluri de
conferință cu smartphone-ul, oriunde, oricând.
L-635810-
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Bandă adezivă inscripționabilă

Dispenser bandă adezivă inclusă Wow

• Bandă adezivă opacă transparentă de inaltă calitate
pentru birou și pentru acasă.

Design creat special pentru folosirea cu o
singură mână.

• Banda poate fi inscriptionată cu pixul, este invizibilă pe
toate materialele și suprafețele.

L-536410-

• Este ideal să fie folosită împreună cu dispenserul bandă
adezivă Leitz WOW 5364.
L-53660001

18 mm x 10 m

2 buc./set

Taviță documente Wow în culori duale

Suport vertical în culori duale Wow

Organizare simplă a documentelor, a dosarelor
și a altor hârtii.

Pentru depozitarea în siguranță a revistelor sau a
altor tipuri de cataloage.

L-536110-

L-536210-

23

36

44

51

62

64

Roz
metalizat

Albastru
metalizat

Portocaliu
metalizat

Turcoaz
metalizat

Mov
metalizat

Verde
metalizat

Clipboard Wow
• Clipboard din spumă poliuretanică (PP) de înaltă calitate, în design
modern WOW.
• Ideal pentru păstrarea în siguranță a documentelor.
• Clemă metalică cu forță mare de prindere, pentru siguranța
documentelor
• Buzunar adițional pe copertă, pentru documente și alte accesorii
• Format A4, capacitate 80 coli (80 g/mp)
Cod
L-419900L-397100-

TIP
dublu
simplu
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A

01
Alb

23
Roz

36
Albastru

64
Verde

44
Portocaliu

51
Turcoaz

62
Mov

Foarfece Wow Titanium
• Moderne și stilate, Foarfecele WOW sunt disponibile în șapte culori metalizate ce
atrag toate privirile.
• Lame ultra-ascuțite, acoperite cu titan pentru o performanță remarcabilă, an după an
• Oțel inoxidabil de cea mai bună calitate și durabil, produs în Germania
• Mâner ergonomic soft grip, pentru o manipulare confortabilă și sigură
• Prevăzute cu șurub reglabil pentru ajustarea tensiunii și o utilizare ușoară
COD

LUNGIME

A L-531920-

Cu șurub reglabil

205 mm

B

Foarfece Titanium Non-stick
• Foarfece de calitate superioară. Stratul inaderent de pe lamă facilitează tăierea
materialelor adezive. Lama rămâne curată chiar și atunci când tăiați bandă adezivă.
• Lame ultra-ascuțite, acoperite cu titan pentru o performanță remarcabilă, an după an
• Oțel inoxidabil de cea mai bună calitate și durabil, produs în Germania
• Mâner ergonomic soft grip, pentru o manipulare confortabilă și sigură
• Prevăzute cu șurub reglabil pentru ajustarea tensiunii și o utilizare ușoară.

C

COD

LUNGIME

A
B L-54196095
C L-54206095

Non-stick

D

180 mm
205 mm

E

Foarfece Titanium

F

• Trei variante de culoare ce se asortează perfect cu Capsatorul Leitz 5502 & Perforatorul Leitz 5008. Patru dimensiuni disponibile.
• Lame ultra-ascuțite, acoperite cu titan pentru o performanță remarcabilă, an după an
• Oțel inoxidabil de cea mai bună calitate și durabil, produs în Germania
• Mâner ergonomic soft grip, pentru o manipulare confortabilă și sigură
• Prevăzute cu șurub reglabil pentru ajustarea tensiunii și o utilizare ușoară

G

COD

LUNGIME

D L-541560E L-541660F L-541760G L-541860Lame ultra-ascuțite,
acoperite cu titan
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Descoperă
alte accesorii
în aceleași culori

Roșu (25),

150 mm
180 mm
205 mm
260 mm
Albastru (35),

Negru (95)

301
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Tip copertă

Liniatură

Cod

A5

Copertă solidă

Dictando

L-448500 -

A5

Copertă solidă

Matematică L-448600 -

A6

Copertă solidă

Dictando

A6

Copertă solidă

Matematică L-449100 -

A5

Copertă solidă

Coli albe

L-44520094

A5

Copertă flexibilă

Coli albe

L-44530094

L-448900 -

Cu copertă PP
Copertă din Polipropilenă, 80 de file cu micro-perforații
pe margine, hârtie 80 g/m²,certificată FSC. Cu riglă
repoziționabilă [1] și buzunar pe coperta din spate [2].
Tip copertă

Liniatură

Cod

A4

Copertă PP

Dictando

L-463700 -

A4

Copertă PP

Matematică

L-463800 -

A5

Copertă PP

Dictando

L-463900 -

A5

Copertă PP

Matematică

L-464100 -

1

2

Be Mobile
Organizează-ți ideile chiar și în mișcare: copertă fermă,
închidere cu bandă elastică, suport pentru instrumentul de
scris, indecși adezivi și mapă cu 3 clape atașată pe coperta
din spate [4].
A4

Copertă PP

Dictando

L-464400 -

A4

Copertă PP

Matematică

L-464500 -

4
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Caiet Leitz Executive cu spiră
Cu buzunar transparent pentru documente pe coperta din
spate [2] și riglă repoziționabilă [3].
Liniatură

Cod

A4

Dictando

L-44620000

A4

Matematică

L-44610000

A5

Dictando

L-44570000

A5

Matematică

L-44560000

Caiet Leitz Executive Get Organized
Te organizezi eficient cu cele 3 separatoare repoziționabile
[4] și buzunarul transparent pentru documente de pe
coperta din spate [2].
A4

Dictando

L-44660000

A4

Matematică

L-44650000

Caiet Leitz Executive Be Mobile
Ideale pentru lucrul în mișcare: închidere cu bandă elastică, 3
separatoare repoziționabile [4] și mapă cu 3 clape atașată pe
coperta din spate [5].
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A4

Dictando

L-44640000

A4

Matematică

L-44630000

Tip copertă

Liniatură

Cod

A4

Copertă plastic

Dictando

L-449600 -

A4

Copertă plastic

Matematică

L-449500 -

A5

Copertă plastic

Dictando

L-449900 -

A5

Copertă plastic

Matematică

L-449800 -

A4

Copertă carton laminat

Dictando

L-464800 -

A4

Copertă carton laminat

Matematică

L-464700 -

A5

Copertă carton laminat

Dictando

L-445900 -

A5

Copertă carton laminat

Matematică

L-445800 -
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NOILE CAPSATOARE LEITZ NEXXT
DESIGN INTUITIV PENTRU PERFORMANȚE
PERFECTE.
Noua gamă Leitz NeXXt duce ingineria
produselor germane la următorul nivel.
Sistem de prindere patentat și burghiele
ultra-ascuțite asigură o perforare fără
efort, în timp ce Tehnologia Direct Impact
garantează o capsare ușoară și perfectă.
Designul ergonomic asigură folosirea
facilă atât în mână cât și pe birou și arată
bine în orice loc. Performanțe perfecte
chiar și cu ochii închiși.

ENGINEERED IN

GERMANY

CAPSATOARELE LEITZ: ALWAYS PERFECT
Tehnologia patentată
Direct Impact pentru
o capsare ușoară și o
capsare perfectă atunci
când este folosit cu
capsele Leitz.

Decapsator integrat
pentru înlăturarea
rapidă a capselor.

CAPSARE PERFECTĂ GARANTATĂ
Nu uita să comanzi capsele Leitz împreună cu noul tău capsator. Capsele Leitz Power
Performance au o calitate premium - pentru o capsare fără griji. Capsele sunt produse la
standarde înalte în condiții controlate cu o mare grijă și atenție, folosind doar materiale de
cea mai bună calitate. Aceste lucruri asigură capse ascuțite, puternice și perfect aliniate pentru o acțiune lină și rezultate excelente de fiecare dată.
Bucură-te de o garanție de până la 10 ani a capsatoarelor Leitz, folosite împreună cu
capsele Leitz.
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Toate capsele sunt
certificate GS.

LEITZ STYLE DEMONSTREAZĂ-		
ȚI ATENȚIA PENTRU DETALII
Capsator metalic Leitz Style 5562 NeXXt Series
Capsator metalic pentru utilizare zilnică, cu un design modern și o gamă
variată de culori sofisticate. Robust și fiabil. Capsare închisă, deschisă și
tip cui.

Culoare

Cod

Alb-Arctic

L-55620004

Grena

L-55620028

Fistic

L-55620053

Albastru-Violet

L-55620069

Negru-Satin
Capsele Leitz

L-55620094
P3

&

L-55700000

30
10 ANI
Coli
GARANIE

P3

(24/6)

5570

5006

LEITZ CORPORATE IDENTITY
CULOAREA COMPANIEI TALE
Capsator metalic Leitz 5502 NeXXt Series
Într-o gamă de culori ce se potrivesc identității companiei tale. Capsator
robust și fiabil, din metal, pentru utilizare zilnică. Capsare închisă, deschisă
și tip cui.

Culoare

Cod

Alb perlă

L-55021001

Roșu deschis

L-55020020

Roșu

L-55020025

Albastru deschis

L-55020030

Albastru

L-55020035

Verde deschis

L-55020050

Gri

L-55020085

Negru

L-55020095

Capsele Leitz P3

L-55700000

30
10 ANI
Coli

&
P3

(24/6)

GARANIE

5008

5570

LEITZ WOW
IEȘI ÎN EVIDENȚĂ
Capsator metalic Leitz WOW 5502 NeXXt Series
În culorile vibrante WOW. Compacte și ideale pentru uz zilnic. Pentru
utilizare la birou sau în miscare. Capsare închisă, deschisă și tip cui.

Culoare

Cod

Roz metalizat

L-55021023

Albastru metalizat

L-55021036

Portocaliu metalizat

L-55021044

Turcoaz metalizat

L-55021051

Mov metalizat

L-55021062

Verde metalizat
Capsele Leitz

&
5561

&

L-55021064
P3

30
10 ANI
Coli
GARANIE

Garanție cu condiția utilizării capselor Leitz.

L-55700000

P3

(24/6)

5570

5008
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CAPSATOARE ELECTRICE LEITZ:
CAPSARE FĂRĂ EFORT
Ai încercat vreodată capsarea electrică?
Este o operațiune ce o poți face cu o singură mână, fără efort. Nu este
nevoie să apeși. Ideală pentru uzul frecvent. Leitz îți oferă modele ce
funcționează pe bază de baterii sau acumulatori.

FUNCȚIONEAZĂ
CU BATERII
Capsator electric Leitz WOW NeXXt Series cu baterii
Ideal pentru uzul frecvent. Tehnologia de alimentare pe bază de baterii este
pentru capsarea în mișcare. În culorile atrăgătoare WOW. Bateriile (4x 1,5V
AA LR6) nu sunt incluse.

&
E1

5568

Culoare

Cod

Roz metalizat

L-55661023

Albastru metalizat

L-55661036

Portocaliu metalizat

L-55661044

Turcoaz metalizat

L-55661051

Mov metalizat

L-55661062

Verde metalizat
Capse Leitz pentru capsator electric

5008

10
Coli

L-55661064
L-55680000

E1

3 ANI

GARANIE

FUNCȚIONEAZĂ
CU ACUMULATOR

Capsator electric Leitz Nexxt Series
Capsator electric ideal pentru uz zilnic. Capsează automat, fără niciun efort
din partea utilizatorului. Prevăzut cu adaptor pentru priză.

&
E1

5568

5008

Culoare

10 coli

20 coli

Alb

L-55321001

L-55331001

Albastru

L-55320035

L-55330035

Negru

L-55320095

L-55330095

Capsele Leitz

E1 L-55680000 E2 L-55690000

3 ANI

GARANIE

10
Coli

Garanție cu condiția utilizării capselor Leitz.
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20
Coli

CAPSATOARE LEITZ CU CAPSARE
PLATĂ - DOCUMENTE MAI COMPACTE
Capsarea obișnuită
Capsa este curbată conform
capsării convenționale.
Documentele ocupă mai
mult spațiu.

Capsarea plată		
Capsa este complet plată în
urma capsării. Economisești
până la 30% din spaţiul de
depozitare.

-30%

Capsator metalic Leitz 5505 NeXXt Series, capsare plată
Robust și fiabil, ideal pentru utilizarea frecventă. Capsare plată și capsare
cui.

Culoare

Cod

Albastru

L-55050035

Negru

L-55050095

Capsele Leitz

P3

L-55700000

30
10 ANI
Coli

&

GARANIE

P3

(24/6)

5570

5008

Capsator metalic Leitz 5523 NeXXt Series, capsare plată
Robust și fiabil, ideal pentru utilizarea frecventă. Capsare plată și capsare
cui.

Culoare

Cod

Albastru

L-55230035

Negru

L-55230095

Capsele Leitz

P4

L-55710000

&

40
10 ANI
Coli
GARANIE

P4

(24/8)

5571

5138

Garanție cu condiția utilizării capselor Leitz.
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Capsatoare metalice Leitz NeXXt Series
Robust și fiabil, ideal pentru utilizarea frecventă. Capsare închisă, deschisă
și tip cui.

Culoare

HalfStrip

Roșu

-

Albastru

L-55220035

Gri

-

Negru
Capsele Leitz

P4

FullStrip
L-55040025
L-55040035
L-55040085

L-55220095

L-55040095

L-55710000

L-55710000

40
10 ANI
Coli
GARANIE

P4

(24/8)

5571

Capsator Leitz 5500 NeXXt Series
Capsator de încredere, pentru uz zilnic. Capsare închisă, deschisă și de tip
cui.

Culoare

Cod

Roșu

L-55000025

Albastru

L-55000035

Gri

L-55000085

Negru

L-55000095

Capsele Leitz

&

30
Coli

P3

L-55700000

3 ANI

GARANIE

P3

(24/6)

5570

5005

Capsator Leitz 5501 NeXXt Series
Capsator de încredere, pentru uz zilnic. Capsare deschisă, închisă și de tip
cui.

&
5570

Cod

Roșu

L-55010025

Albastru

L-55010035

Negru

L-55010095

Capsele Leitz

P3

(24/6)

Culoare

5038

25
Coli

P3

L-55700000

3 ANI

GARANIE

Capsator Leitz 5517 Mini NeXXt Series
Ideal pentru atunci când vă deplasați. Încape fără probleme în geantă,
servietă sau rucsac. Potrivit atât pentru birou, cât și pentru acasă. Capsare
închisă.

&
310

5577

Cod

Albastru

L-55170035

Negru

L-55170095

Capsele Leitz

10
Coli

P2

(No.10)

Culoare

5058

P2

3 ANI

GARANIE

Garanție cu condiția utilizării capselor Leitz.

L-55770000

Capsator Leitz WOW 5528 Mini NeXXt Series
Perforator Leitz WOW 5060 MINI NeXXt Series
În culorile vibrante WOW. Compacte și ideale pentru uz zilnic. Pentru
utilizare la birou sau în miscare. Capsare închisă.

Culoare

Mini capsator

Mini Perforator

Alb perlă

L-55281001

L-50601001

Roz metalizat

L-55281023

L-50601023

Albastru

L-55281036

L-50601036

Portocaliu metalizat

L-55281044

L-50601044

Turcoaz metalizat

L-55281051

L-50601051

Mov metalizat

L-55281062

L-50601062

Verde metalizat

L-55281064

L-50601064

Capsele Leitz

10
Coli

P2

L-55770000

10
Coli

10 ANI
GARANIE

10 ANI
GARANIE

P2

(No.10)

5577

Perforator Leitz 5058 Mini NeXXt Series
Perforator robust și util, pentru utilizare în mișcare. Încape în geantă,
servietă sau rucsac. Indicator de hârtie gradat, pentru alinierea perfectă a
documentelor.

Culoare

Cod

Albastru

L-50580035

Negru

L-50580095

10
Coli

&
5058
5517

10 ANI
GARANIE

Decapsator
Sistem cu gheare utilizat pentru îndepărtarea capselor: nr.10, 24/6 și 26/6.

Culoare

Cod

Gri

L-55900085
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CAPSATOARE LEITZ TIP CLEȘTE:
CONFORTUL ÎN MÂINILE TALE
Se potrivește
perfect oricărei
suprafețe
datorită designului
ergonomic unic.

Capsator tip clește
de calitate pentru
o durată mare de
viață.

Rezultate
perfecte împreună
cu folosirea
capselor Leitz.

ORIGINAL
DIN 1961
Capsator tip clește Leitz JUWEL
Capsator tip clește de cea mai bună calitate, ușor de folosit în mână
datorită suprafeței mate placată cu nichel și a prinderii ușoare. Ideal pentru
birou, dar și pentru proiectele de la școală sau pentru acasă. Capsare
închisă. Mecanism de încărcare superior.

&

Culoare

Cod

Metalic

L-55560082

Capsele Leitz Juwel

L-56400000

12
Coli
5640

10 ANI
GARANIE

5008

Capsator tip clește Leitz 5547
Capsator tip clește de cea mai bună calitate pentru capsare în mână, cu
un design modern și corp metalic rezistent. Potrivit atât pentru birou, cât și
pentru acasă. Capsare de tip închis. Încărcare posterioară a magaziei de
capse.1 pachet de capse inclus.

&
5578

Cod

Albastru metal

L-55470033

Capsele Leitz P1

L-55780000

15
Coli

P1

(No.8)

Culoare

10 ANI
GARANIE

5038

Capsator tip clește Leitz 5549
Capsator tip clește de mare capacitate pentru capsare în mână, de cea
mai bună calitate, cu un design modern și corp metalic rezistent. Capsare
închisă și deschisă. Încărcare posterioară a magaziei de capse.

&
312

Cod

Argintiu

L-55490081

Capsele Leitz P4

L-55710000

40
10 ANI
Coli
GARANIE

P4

(24/8)

Culoare

5571

5138

Capsator tip clește Leitz 5548
Capsator tip clește de cea mai bună calitate pentru capsare în mână,
cu un design modern și corp metalic rezistent. Încărcare superioară a
magaziei de capse.

Culoare

Cod

Albastru metal

L-55480033

Capsele Leitz P3

L-55700000

30
10 ANI
Coli
GARANIE

&
P3

(24/6)

5570

5008

Capsator tip clește Leitz 5545
Capsator tip clește de cea mai bună calitate pentru capsare în mână,
cu un design modern și corp metalic rezistent. Încărcare superioară a
magaziei de capse.

Culoare

Cod

Albastru metal

L-55450033

Capsele Leitz P2

L-55770000

15
Coli

10 ANI
GARANIE

&
P2

(No.10)

5577

5038

Garanție cu condiția utilizării capselor Leitz.
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NOILE PERFORATOARE LEITZ NEXXT
PERFORMANȚE PERFECTE - CHIAR ȘI CU OCHII ÎNCHIȘI.
Noua gamă Leitz NeXXt duce ingineria produselor germane la următorul nivel. Sistem de prindere
patentat și burghiele ultra-ascuțite asigură o perforare fără efort. Performanțe perfecte chiar și cu
ochii închiși.

ENGINEERED IN

GERMANY

PERFORATOARELE LEITZ: ALWAYS EASY
Sistem de prindere
patentat și burghie
ultra-ascuțite pentru o
perforare fără efort.

314

Indicator de hârtie
gradat, pentru
alinierea perfectă
a documentelor.

Toate
perforatoarele sunt
certificate GS.

LEITZ STYLE
DEMONSTREAZĂ-ȚI ATENȚIA
PENTRU DETALII
Perforator metalic Leitz Style 5006 NeXXt Series

Perforator metalic pentru utilizare zilnică, cu un design modern și o gamă
variată de culori sofisticate. Robust și fiabil. Indicator de hârtie gradat,
pentru diverse formate.

Culoare

Cod

Alb-Arctic

L-50060004

Grena

L-50060028

Fistic

L-50060053

Albastru-Violet

L-50060069

Negru-Satin

L-50060094

&

30
10 ANI
Coli
GARANIE

5562

LEITZ CORPORATE IDENTITY
CULOAREA COMPANIEI TALE
Perforator metalic Leitz 5008 NeXXt Series

Disponibil în culorile corporate identity. Perforator robust, din metal, pentru
utilizare zilnică. Robust și fiabil. Distanţier gradat cu fereastră de indicare a
poziţiei şi fixare sigură

Culoare

Cod

Roșu deschis

L-50080020

Roșu

L-50080025

Albastru deschis

L-50080030

Albastru

L-50080035

Verde deschis

L-50080050

Gri

L-50080085

Negru

L-50080095

&
5562

30
10 ANI
Coli
GARANIE

LEITZ WOW
IEȘI ÎN EVIDENȚĂ
Perforator metalic Leitz WOW 5008 NeXXt Series
Perforator metalic pentru uz zilnic, în culori WOW. Robust și fiabil. Distanţier
gradat cu fereastră de indicare a poziţiei şi fixare sigură.

Culoare

Cod

Alb perlă

L-50081001

Roz metalizat

L-50081023

Albastru

L-50081036

Portocaliu metalizat

L-50081044

Turcoaz metalizat

L-50081051

Mov metalizat

L-50081062

Verde metalizat

L-50081064

30
10 ANI
Coli
GARANIE

&
5562

5561

315

www.leitz.com

Perforator metalic Leitz 5138 NeXXt Series
Perforator de birou robust, pentru documente voluminoase. Indicator 		
de hârtie gradat, pentru alinierea perfectă a documentelor. Mecanism
unic de blocare a clapei, pentru o depozitare mai uşoară.
Depozitare mai ușoară
datorită mecanismului
de blocare a clapei.

&

Culoare

Cod

Roșu

L-51380025

Albastru

L-51380035

Gri

L-51380085

Negru

L-51380095

40
10 ANI
Coli
GARANIE

5523

Perforator Leitz 5005 NeXXt Series
Perforator de încredere, pentru uz zilnic. Distanţier gradat cu fereastră 		
de indicare a poziţiei şi fixare sigură.

&
5500

Culoare

Cod

Roșu

L-50050025

Albastru

L-50050035

Gri

L-50050085

Negru

L-50050095

25
10 ANI
Coli
GARANIE

Perforator Leitz 5038 NeXXt Series
Model compact și profesional. Puternic și la îndemână. Indicator de hârtie
gradat, pentru alinierea perfectă a documentelor.

&
5501

Culoare

Cod

Roșu

L-50380025

Albastru

L-50380035

Gri

L-50380085

Negru

L-50380095

16
Coli

316

10 ANI
GARANIE

CAPSATOARE LEITZ DE MARE
CAPACITATE: PERFORMANȚE ÎNALTE
Tehnologia specială
bypass permite
folosirea unui singur
tip de capsă pentru
a capsa până la
120 de coli.

Cu tehnologia
Flat Clinch
economisești până
la 30% din spațiul
de depozitare al
documentelor.

(Models 5552 & 5553)

(Models 5552 & 5553)

Fereastră integrată
pentru a vizualiza
magazia de capse.
(Model 5552)

-30%

Capsator de mare capacitate Leitz 5552, capsare plată
Capsator de mare capacitate cu capsă plată, pentru uz zilnic. Încărcare
ușoară a magaziei de capse. Fereastră integrată pentru a vizualiza magazia
de capse. Include 1 cutie de capse.

Culoare

Cod

Argintiu

L-55520084

P5
Capsele Leitz P5

L-55740000

60
10 ANI
Coli

&
P5

GARANIE

(25/10)

5574

5180

Capsator de mare capacitate Leitz 5553, capsare plată
Capsator de mare capacitate cu capsă plată, pentru uz profesional.
Tehnologia Flat Clinch și bypass pentru o arhivare mai compactă. Prevăzut
cu indicator pentru încărcarea magaziei de capse. Ideal pentru oficii
poștale, recepții și birouri. Include 1 cutie de capse.

Culoare

Cod

Argintiu

L-55530084

Capsele Leitz P6

L-55790000

120
10 ANI
Coli
GARANIE

&
P6

(23/15XL)

5579

5182

Garanție cu condiția utilizării capselor Leitz.
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PERFORATOARE DE MARE CAPACITATE
LEITZ: PERFORMANȚE ÎNALTE
Teancurile groase
de hârtie nu mai sunt
o problemă datorită
tehnologiei Powersave.

Indicatorul de hârtie
este mai mare, pentru
o mai bună vizibilitate
a tuturor formatelor.

Perforator de mare capacitate Leitz 5180
Depozitare mai ușoară
datorită mecanismului
de blocare a clapei.

&

Perforator de mare capacitate pentru perforarea fără efort 			
a documentelor voluminoase, tehnologia powersave. Ideal pentru 		
uz zilnic. Fabricat din aluminiu pentru a asigura o durată de viață lungă.

Culoare

Cod

Albastru

L-51800035

Argintiu

L-51800084

Negru

L-51800095

65
10 ANI
Coli
GARANIE

5552

Perforator de mare capacitate cu braț lung Leitz 5182
Tehnologia powersave și brațul lung asigură perforarea fără efort
a documentelor voluminoase. Burghiele sunt acoperite și protejate
de o carcasă, pentru o utilizare sigură. Fabricat din aluminiu pentru
a asigura o durată de viață lungă. Indicator de hârtie din metal,
format A4 și A3.

Culoare

Cod

Argintiu

L-51820184

250
10 ANI
Coli
GARANIE

&
Tăviță pentru confeti cu
eliberare ușoară.
5553

Utilizare sigură - burghiele
sunt acoperite și protejate
de o carcasă.

Indicator de hârtie din metal
cu imprimare a formatelor la
scară mare.

Burghiu de rezervă pentru perforatorul Leitz 5182

318

Dimensiuni

Ambalare

Cod

58 x 45 x 100 mm

2 buc/set

L-17230000

Perforator cu 4 perforații, distanțe reglabile, Leitz 5114
Ideal pentru perforarea hârtiilor pentru agende tip caiet mecanic, 3
perforații US, 4 perforații ce poate fi transformat în perforator cu 2,3,5,6
perforații, sau alte formate. Numărul de perforații poate fi ajustat, precum
și distanța dintre acestea, datorită elementelor de perforare detașabile.
Indicator de hârtie ajustabil, cu riglă în cm, inchi și setări pentru cele mai
comune formate, până la A2.

Culoare

Cod

Argintiu

L-51140084

Element de perforare Leitz 5114, 6 mm

L-51230000

Element de perforare Leitz 5114, 8 mm

L-51240000

30
10 ANI
Coli
GARANIE

&
Mecanism de blocare a clapei
pentru o depozitare mai
ușoară.

Sistem de prindere cu clips a
burghielor, ușor și rapid.

Indicator de hârtie ajustabil,
pentru setări diferite.
5552

CAPSATOARE ȘI PERFORATOARE SPECIALE
Capsator metalic cu braț lung Leitz NeXXt Series 5560
Cu ajutorul distanţierului se poate fixa cu ușurință adâncimea		
de pătrundere în pagină de la A6 - A2, US și Folio. Adâncime 		
de inserare de până la 300 mm. Tehnologia patentată Direct Impact
asigură o capsare precisă de fiecare dată. Include 1 pachet de capse.

Culoare

Cod

Negru

L-55600095

Capsele Leitz P4

L-55710000

P4

(24/8)

40
10 ANI
Coli

Pentru capsarea broșurilor

5571

GARANIE

Perforator cu 4 perforații Leitz
Perforator de mare capacitate, ideal pentru arhivarea documentelor în
caietul mecanic cu 4 inele. Fabricat din aluminiu pentru o durată de viață
lungă.

Culoare

Capacitate

Cod

Gri

16 coli

L-50220085

Gri

40 coli

L-51320085

&
5502

10 ANI
GARANIE

16
Coli

&
5504

40
Coli

Garanție cu condiția utilizării capselor Leitz.
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Capse Leitz Power Performance
COD

CAPACITATE
DE CAPSARE

TIP

AMBALARE

COD

CAPACITATE
DE CAPSARE

TIP

P3

24/6

30 coli

1000 buc./cutie

L-55720000

P3

26/6

30 coli

1000 buc./cutie

L-55710000

P4

24/8

40 coli

1000 buc./cutie

Capse Leitz Electric

L-55770000

P

Nr. 10

15 coli

1000 buc./cutie

COD

L-55780000

P1

Nr. 8

15 coli

1000 buc./cutie

L-55790000

P6

23/15 XL

120 coli

1000 buc./cutie

L-55740000

P5

25/10

60 coli

1000 buc./cutie

L-55540000

320

P3

24/6

30 coli

AMBALARE
1000 buc./cutie

CAPACITATE
DE CAPSARE

TIP

AMBALARE

L-55680000

24/6

10 coli

2500 buc./cutie

L-55690000

26/6

20 coli

2500 buc./cutie

NOU
• Calitate premium și o capsare perfectă, fără blocaje
• Nu se oxidează, datorită oțelului galvanizat
• Până la 10 ani garanție la capsatoarele Leitz atunci
când sunt utilizate capse Leitz Power Performance
• Recomandate a se utiliza și cu alte
branduri de capsatoare

Dinți

Capse Leitz Power Performance Alb

L-55700000

Leitz – Power Performance

Coroană
Picior

Nu toate capsele sunt la fel. Alegerea tipului de capsă depinde de cât de multe coli dorești să capsezi.
Poți spune multe despre o capsă după dimensiunile sale. De exemplu, o capsă 24/6: 24 denotă tipul de
sârmă utilizată pentru capsă. Cu cât este mai mic numărul, cu atât mai gros este firul de sârmă folosit.
Iar 6 reprezintă lungimea piciorului în mm. Există și dimensiuni speciale, cum ar fi capsele nr. 10 pentru
mini-capsatoare, dar și altele.

Picior

Indiferent de capsator, indiferent de tipul de capsare,
noi avem capsele potrivite pentru tine!

NOU

NOU

Nou: Capse Leitz Power
Performance Alb

Nou: Capse Leitz pentru
capsatoare electrice

• Asigură un efect deosebit pe hârtia colorată și sunt
aproape invizibile pe hârtia albă sau pe fotocopii.

• Special concepute pentru Capsatoarele electrice
Leitz 5532 și 5533
• Calitate excepțională pentru rezultate perfecte de
fiecare dată
• Garanție 3 ani la capsatoarele electrice Leitz, atunci
când
sunt utilizate capsele corespunzătoare Leitz electric
• Fabricate din oțel dur, care nu se deformează

Sistem mobil EasyFlip
• Sistem de prezentare modern, mobil (doar 2 kg).
• Carcasa este realizată din aluminiu și este dotată cu mecanism de suspendare pe
tocul ușii sau pe alt tip de suport.
• În momentul în care folia este trasă din tubul de aluminiu se încarcă electrostatic și,
astfel, se poate fixa pe orice suprafață (perete, ușă, fereastră, tablă, etc.).
• Pe folie se poate scrie cu marker obișnuit sau cu marker pe bază de alcool.
• Folia este pre-perforată la fiecare 80 cm, sau poate fi tăiată la lungimea dorită
folosind cuțitul integrat
• Lungime folie 20 m.
COD

CULOARE

L-70000000

argintiu

97 x 97 x 720 mm

DIMENSIUNI

L-70500001*
* rezervă folie pentru EasyFlip

alb

60 x 60 x630 mm

Set tăvițe cu suport Presenter
• Sistem flexibil pentru prezentarea diverselor materiale de comunicare.
• Utilizare flexibilă, pe birou sau pe perete.
• Material transparent și margini rotunjite, pentru expunerea broșurilor, cataloagelor,
pliantelor, etc.

• Pregătit pentru utilizare: setul conține 4 tăvițe și 1 suport.
• Include toate componentele necesare pentru montare pe perete.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

L-54000102

262 x 261 x 220 mm

transparent

AMBALARE
4 buc./set

Set tăvițe Presenter
• Material de calitate.
• Ideale pentru prezentări, conferințe, târguri și expoziții.
• Se folosesc împreună cu Suportul și Stativul Presenter.
• Utilizare flexibilă, tăvițele se pot conecta între ele pentru a construi un sistem complex.
• Vizibiliate maximă pentru broșuri, cataloage, pliante, etc. datorită materialului
transparent și marginilor rotunjite.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

L-54010002

255 x 280 x 45 mm

transparent

AMBALARE
4 buc./set

Stativ Presenter
• Sistem de prezentare mobil, ce susține până la 24 de Tăvițe Presenter.
• Tăvițele și suporturile se vând separat.
• Unitate mobilă pe roți și cu frână pentru fixare.
• Construcție solidă din metal.
COD

DIMENSIUNI

L-54020095

610 x 100 x 610 mm

CULOARE
negru

Suport pentru susținere tăvițe Presenter
• Suport universal pentru fixarea Tăvițelor Leitz Presenter pe perete, pe birou sau pe
stativ.

• Susține până la 8 Tăvițe Presenter prinse pe perete.
• Include toate componentele necesare pentru montare pe perete.
COD

DIMENSIUNI

L-54030002

165 x 167 x 100 mm

CULOARE
transparent
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Smart Travelling
Gențile Leitz Complete Smart
Traveller au fost proiectate având
în minte așteptările și nevoile
oamenilor de business moderni,
care călătoresc frecvent în interes
de serviciu. Gențile sunt ușoare,
spațioase, realizate din materiale
de calitate superioară și cu un design ingenios ce facilitează organizarea eficientă. Se asortează ușor
între ele și sunt perfecte pentru
călătoriile de afaceri.
Clasa business se regăsește în
fiecare detaliu.

Husă Leitz Complete Smart Traveller
Husă subțire cu fermoar pentru protecția
dispozitivelor mobile.

LxÎxA mm

Cod

Pentru laptop 15.6":
400 x 280 x 35
Pentru laptop 13.3":
350 x 260 x 30

L-622400-

95

L-607600-

95

Husă Leitz Complete Organizer pentru
Tabletă PC 10" Smart Traveller
Mapă Organizer universală pentru tabletă
PC 10” și alte dispozitive mobile.

LxÎxA mm

Cod

330 x 245 x 43

L-622500-

LEITZ COMPLETE
ACCESORII PENTRU PROFESIONIȘTII MOBILI
322

95

Geantă Leitz Complete pentru Laptop
15.6" Smart Traveller
❚❚

Compartimentul frontal permite accesul
rapid la telefon, pașaport, cărți de vizită,
instrumente de scris etc.

❚❚

Buzunar interior din plasă, pentru
încărcătoare, cabluri și alte accesorii

❚❚

Buzunar frontal pentru acces rapid la minitabletă sau eBook reader

❚❚

Buzunar principal pentru laptop, cu
căptușeală moale, pentru protecția ecranului

❚❚

Cu sistem de fixare pe troler, mânere scurte
din piele și curea de umăr

LxÎxA mm

Cod

410 x 310 x 130

L-601600-

Buzunar de plasă
Cârpă pentru ecran

Etichetă pentru nume

95 69 84

Căptușeală moale

Geantă Leitz Complete pentru Tabletă
PC 10" Smart Traveller
Pentru transportul tabletei și al altor dispozitive
mobile, documente A5 etc.

LxÎxA mm

Cod

230 x 280 x 70

L-603800-

95

NOUTĂȚI

Geantă Leitz Complete de
mână cu 2 rotile Smart
Traveller
Roți durabile netede cu jantă de metal,
robustă, mâner dublu telescopic.
Securitate optimă, dotată cu
încuietoare TSA pentru compartimentul
principal.

LxÎxA mm

Cod

350 x 550 x 200

L-621000-

Geantă Leitz Complete cu 4 rotile
Smart Traveller
Dimensiune potrivită pentru cabina avionului.
Dotată cu încuietoare TSA.

95

LxÎxA mm

Cod

380 x 550 x 225

L-622700-

95

323

www.leitz.com

Rucsac Leitz Complete pentru Laptop
15,6“ Smart Traveller
❚❚

Prevăzut cu sistem de ventilație a spatelui

❚❚

Buzunar interior din plasă, pentru
încărcătoare, cabluri și alte accesorii

LxÎxA mm

Code

310 x 460 x 200 (225)

L-601700-

95 69 84

Geanta Leitz Complete Shopper 13,3''
Smart Traveller

NOUTĂȚI

❚❚

Dotată cu mânere scurte căptușite cu piele
naturală

❚❚

Sistem de fixare pe troler

❚❚

Curea de umăr ajustabilă

LxÎxA mm

Code

380 x 290 x 160

L-601800-

95 69 84

Geantă Leitz Complete Messenger
15,6'' Smart Traveller
❚❚

Pentru transportul dispozitivelor mobile și al
documentelor A4.

❚❚

Dotată cu mânere scurte, curea de umăr.

❚❚

Sistem de fixare pe troler.

LxÎxA mm

Code

390 x 290 x 155

L-601900-

95 69 84

Geantă Leitz Complete cu 2 rotile
Smart Traveller
❚❚

Dimensiune potrivită pentru cabina avionului,
pentru transportul unui schimb de haine și al
documentelor A4.

❚❚

Sistem cu 2 rotile netede.

❚❚

Mâner superior din metal, extensibil

❚❚

Cu sistem de fixare pe troler

LxÎxA mm

Code

440 x 375 x 230

L-605900-

LEITZ COMPLETE
ACCESORII PENTRU PROFESIONIȘTII MOBILI
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95 69 84

NOI

culori
Geantă Leitz Complete pentru Laptop
13,3" Smart Traveller

GRI-ARGINTIU -84

❚❚

Cu sistem de fixare pe troler, mânere scurte
din piele și curea de umăr

❚❚

Buzunar interior din plasă, pentru
încărcătoare, cabluri și alte accesorii

❚❚

Buzunar frontal pentru acces rapid la
mini-tabletă sau eBook reader

LxÎxA mm

Cod

380 x 280 x 100

L-603900-

Rucsac Leitz Complete
pentru Laptop 15,6“
Smart Traveller
Cod L-601700

ALBASTRU-VIOLET -69

95 69 84

Geanta Leitz Complete
Shopper 13,3'' Smart
Traveller
Cod L-601800

Geantă Leitz Complete
cu 2 rotile Smart
Traveller
Cod L-605900

Geantă Leitz Complete
Messenger 15,6''
Smart Traveller
Cod L-601900
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Întâlniri și conferințe
Baterie
încorporată

NOU
Difuzor portabil Leitz Complete cu
Bluetooth pentru conferințe
Difuzor wireless portabil. Sunet stereo clar și
bogat. Microfon încorporat pentru conferințele
telefonice cu telefonul mobil, oriunde, oricând.
L-651900-

Tehnologie
Bluetooth

95

Mini-difuzor portabil Leitz Complete
cu Bluetooth
Ascultă muzica preferată oriunde și oricând prin
tehnologia wireless cu Bluetooth, prin conectare
la dispozitiv cu cablul cu mufa jack clasică sau
direct din mp3 player-ul integrat. Cu microfon
încorporat.
L-635800- 95

Pix Leitz Complete Stylus pentru
dispozitive cu touchscreen
Stylus 2 în 1: Pix reîncărcabil și
vârf special pentru dispozitive cu
ecran tactil.
Stylus 4 în 1: Pix reîncărcabil
și vârf special pentru dispozitive
cu ecran tactil, indicator laser,
lanternă LED.

L-641500-

84

L-641400-

01 95

LEITZ COMPLETE
ACCESORII PENTRU PROFESIONIȘTII MOBILI
În lumea competitivă de astăzi, nevoia de a afișa o imagine profesionistă
a devenit mai importantă ca niciodată. O prezentare profesională
presupune atât o pregătire corespunzătoare înainte, cât și o prezență
încrezătoare care transmite mesajul potrivit despre tine. Leitz
Complete îți oferă o paletă largă de soluții optime pentru prezentări
de succes, ce se vor face remarcate prin design și funcționalitate.
Clasa business se regăsește în fiecare detaliu.
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NOU
Pix Leitz Complete Pro Presenter 2
Multifuncțional: control PC wireless, indicator laser
pentru prezentări și pix cu bilă în același timp.
❚❚

Sistem plug-and-play pentru PC și
Mac, nu necesită software

❚❚

Echipat cu receptor USB în
interiorul capacului

❚❚

3 butoane pentru control pagină
sus/jos și indicator laser

❚❚

Indicator laser roșu, perfect pentru
marcarea punctelor de interes în
cadrul prezentării

❚❚

Pix de calitate, cerneală neagră
(rezervă tip D1, lungime 67 mm)

❚❚

Rază de acțiune: până la 15 m

L-673800-

01 95

Caiete Leitz Complete
Copertă dură. 80 de coli, hârtie fină de culoare
ivorie, 100 g/m², certificată FSC. Închidere cu
bandă elastică, suport pentru instrumentul de
scris și buzunare interioare pentru documente.
A4, matematică: L-447100-

01 25 95

A4, dictando: L-447200-

01 25 95

format iPad, matematică: L-447300-

01 95

format iPad, dictando: L-447400-

01 95

A5, matematică: L-447700-

01 25 95

A5, dictando: L-447800-

01 25 95

A5, foaie velină: L-44490095

01 25 95
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Încărcătoare

Suport de birou Leitz Complete cu
încărcător
Suport de birou cu încărcător universal, ce îți
oferă un unghi optim pentru vizionare în timp ce
tableta se încarcă.
❚❚

Include cablu cu Micro-USB pentru conectarea
tabletei, însă funcționează și cu cablul USB
original al tabletei tale (nu are funcție de
sincronizare)

❚❚

Susține tableta în poziție portrait sau landscape

❚❚

Susține tableta în două unghiuri: pentru
vizionare și pentru tastare

❚❚

Bază cu elemente de cauciuc, ce securizează
dispozitivul

L-622800-

01 95

Duo-încărcător Leitz Complete pentru
2 smartphone-uri sau o tabletă PC
Încarcă 2 smartphone-uri simultan sau o singură
tabletă. Cu 2 porturi USB și 2 bobine de cablu.
L-644500-

01 95

Suport de birou Leitz Complete pentru
iPad/tabletă PC
Setează unghiul perfect pentru vizualizare sau
tastare.
L-626900-

01 95

Suport rotativ Leitz Complete pentru
iPad/tabletă PC
Bază rotativă 360 °, ideală pentru prezentări fațăîn-față și schimb de informații. Setează unghiul
perfect pentru vizualizare sau tastare.
L-627000-

01 95

LEITZ COMPLETE
ACCESORII PENTRU PROFESIONIȘTII MOBILI
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3 ANI

GARANIE

Încărcător multifunctional Leitz
Complete XL pentru o tabletă și 3
smartphone-uri

Încarcă 4 echipamente simultan prin conexiune
USB. Cu 4 porturi USB, 4 bobine de cablu ce
organizează firele în interior și 3 cabluri microUSB.
L-628900-

01 95

BATERII EXTERNE
Încărcător și Baterie Leitz Complete,
port USB, 3000mAh
10,5 Wați. Adaptor US, EU, UK și AU.
Preîncărcat și gata de utilizare. 2 în 1.
L-63070095

NOU
Baterii externe Leitz Complete
D

Baterie externă Leitz Complete cu
USB 2.600 mAh

L-63110095

E

Baterie externă Leitz Complete de
mare viteză cu USB 5.200 mAh

L-63120095

F

Baterie externă Leitz Complete de
mare viteză cu USB 10.400 mAh

L-63130095

D

E

F
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Încărcare și cabluri
NOU
Duo-încărcător universal Leitz
Complete Traveller USB pentru perete
12 Wați. Adaptor EU, UK și US. Încarcă 2
smartphone-uri simultan sau o singură tabletă PC.
L-65200001

Încărcător Leitz Complete Traveller
USB pentru perete cu 4 porturi USB
24 Wați. Adaptor EU, UK și US. Potrivit pentru
tabletă și smartphone.
L-62190001

Mini Display Port in Adaptor Leitz
Complete
Ideal pentru a conecta computerul tău la TV,
monitor sau proiector.
Pentru VGA:

L-630900-

01 95

Pentru HDMI:

L-631000-

01 95

Cablu de date Leitz Complete
Lightning - USB
Cablu de mare viteză. Conectează-l la orice port
USB pentru a încărca și sincroniza dispozitivele
iOS rapid și în condiții de siguranță. Certificat
Apple.
30 cm:

L-620900-

01 95

1 m:

L-621200-

01 95

XL, 2 m:

L-621300-

01 95

Spiralat, 1m:

L-621500-

95

LEITZ COMPLETE
ACCESORII PENTRU PROFESIONIȘTII MOBILI
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Noile produse tip USB-C

NOU
Încărcator Leitz Complete Universal
tip USB-C pentru laptop și alte
dispozitive 60W
Încărcător de mare viteză tip USB-C pentru
dispozitive cu încărcare tip USB-C ca Macbook
sau Pixel C și alte dispozitive cu același tip de
încărcare. Încarcă simultan 2 dispozitive datorită
cablului încorporat tip USB-C cu priză reversibilă
și un port adițional tip USB-A. Design subțire și
compact ce poate fi transportat cu ușurință. Cel
mai flexibil încărcător tip USB-C: oferă 4 tensiuni
variabile la 3A. Tehnologia PD cu care este dotat
detectează automat ce dispozitiv este conectat
si furnizează 5V, 9V, 15V sau 20V în funcție de
nevoile dispozitivului conectat.
L-62140095

NOU

NOU

Cablu de date Leitz Complete tip
USB-C la tip USB-C 3.1A 1m

Cablu de date Leitz Complete tip
USB-C la tip USB-A 3.1A 1m

Încarcă și sincronizează dispozitivele compatibile
cu USB-C. Conexiune între laptopurile cu încărcare
tip USB-C (Macbook 2015 și altele mai noi, Pixel C,
etc.) și smartphone-urile sau tabletele (Samsung
Galaxy Note7, LG G5, etc.). Încarcă orice dispozitiv
compatibil cu USB-C cu tehnologia PD (Power
Delivery).

Încarcă și sincronizează dispozitivele compatibile cu
USB-C via prizele standard tip USB-A. Conexiune între
orice dispozitiv tip USB-C (Samsung Galaxy Note7, LG
G5, etc.) și dispozitivele standard tip USB-A (laptop,
încărcător de perete, baterii externe cu USB, etc.).
L-63350001

L-63340001

NOU

NOU

Cablu de date Leitz Complete tip
USB-C la Micro USB 2A 1m

Cablu adaptor Leitz Complete tip
USB-C la tip USB-A(F) 3.1A 15cm

Încarcă și sincronizează smartphone-urile și
tabletele cu port Micro USB compatibile cu prizele
USB-C. Conexiune între orice smartphone, tabletă
sau orice alt dispozitiv cu port micro USB și
dispozitive de tip USB-C (Macbook 2015 și altele mai
noi, Pixel C, etc.).

Încarcă și sincronizează dispozitivele tip USB-A
compatibile cu prizele tip USB-C. Conexiune între
orice dispozitive cu port tip USB-A cum ar fi flash
drive, hard disk drive, tastatură, mouse sau alte
dispozitive standard cu dispozitivele tip USB-C
(Macbook 2015 și altele mai noi, Pixel C, etc.).

L-63360001

L-63370001
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LEITZ MYBOX® - CÂND DEPOZITAREA CONTEAZĂ
Sistemul modular Leitz MyBox® aduce un stil unic casei tale sau biroului tău. Cutia este
rezistentă și fabricată din materiale premium, de calitate cu un finisaj lucios in culori duale. Pentru
o depozitare rapidă, ușoară și atractivă a documentelor, revistelor, cablurilor sau instrumentelor și
accesoriilor mici. Sistemul modular permite soluții optime de gestionare a conținutului. Completează
gama WOW de produse în culori duale.

332

CUTII ÎN CULORI DUALE
STILATE PENTRU
ORGANIZARE RAPIDĂ ȘI
UȘOARĂ ȘI DEPOZITARE
INTELIGENTĂ
SISTEMUL MODULAR
PERMITE SOLUȚII OPTIME
DE GESTIONARE A
CONȚINUTULUI
FABRICATE DINTRUN MATERIAL SOLID,
REZISTENT LA
ZGÂRIETURI ȘI LA APĂ
(FĂRĂ BPA) PENTRU UN
DESIGN PREMIUM ȘI
fără
O BUNĂ PROTECȚIE A
BPA
CONȚINUTULUI

01
Alb
A

23
Roz

36
Albastru

SALVAREA SPAȚIULUI:
DIMENSIUNEA CUTIEI
MARI ESTE EXACT CÂT
2 CUTII MICI CE POT FI
DEPOZITATE DEASUPRA
PE UN RAFT STANDARD
FUNCȚIE DISCRETĂ DE
BLOCARE A CAPACULUI,
ÎN TIMP CE DESCHIDEREA
CAPACULUI RĂMÂNE LA
FEL DE UȘOARĂ

UȘOR DE CURĂȚAT,
COLȚURI ROTUNJITE

64
Verde

Leitz MyBox® Mare cu capac
18 litri. Pentru documente A4, reviste și
accesorii mari pentru birou sau pentru
acasă.

B

ATUNCI CÂND NU SUNT
FOLOSITE, CUTIILE POT
FI DEPOZITATE UNA ÎN
CEALALTĂ, PENTRU A
SALVA SPAȚIUL

A

Leitz MyBox® Mică cu capac

B

5 litri. Pentru documente A5 și accesorii
mici pentru birou sau pentru acasă.

C

Leitz MyBox® Organiser Tăviță
Mare cu mâner
Accesoriu stilat sau o tăviță de organizare
ce poate fi inserată în Cutia Mare Leitz
MyBox ®.

D

D

F

Leitz MyBox® Organiser Tăviță
lungă
Depozitare stilată a obiectelor mici sau
poate fi inserată în Cutia Mare sau Mică
Leitz MyBox ®.

F

E

Leitz MyBox® Organiser Tăviță
Mică cu mâner
Accesoriu stilat sau o tăviță de organizare
ce poate fi inserată în Cutia Mică Leitz
MyBox ®.

E

C

Leitz MyBox® Tăviță depozitare
Depozitare stilată pentru obiectele
folosite frecvent.

Produs

Dimensiune mm (lxÎxA)

Cod

A

MyBox Mare cu capac

318 x 198 x 385

L-521610-

B

MyBox® Mică cu capac

318 x 128 x 191

L-522910-

C

MyBox® Organiser Tăviță Mare cu mâner

307 x 101 x 375

L-53220001

D

MyBox Organiser Tăviță Mică cu mâner

307 x 56 x 181

L-53230001

E

MyBox® Organiser Tăviță lungă

307 x 55 x 105

L-525810-

F

MyBox Tăviță depozitare

246 x 98 x 160

L-525710-

®

®

®
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ASAMBLARE RAPIDĂ
ŞI UŞOARĂ DATORITĂ
CAPSELOR ÎNCORPORATE. SE
POATE PLIA CU UŞURINŢĂ,
PENTRU A NU OCUPA SPAŢIU
ATUNCI CÂND NU ESTE
FOLOSITĂ
ASPECT PREMIUM DATORITĂ
SUPRAFAŢEI EXTERIOARE
LAMINATE CARE ASIGURĂ
ȘI O DURATĂ DE VIAŢĂ MAI
MARE A PRODUSULUI
PREVĂZUTĂ CU MÂNERE
METALICE PENTRU A
FACILITA TRANSPORTUL
ȘI SUPORT DE ETICHETĂ
PENTRU INDEXARE
CUTIILE SUNT DISPONIBILE
ÎN DIVERSE DIMENSIUNI
ȘI CULORI PENTRU A SE
POTRIVI PE RAFTURI DE
TOATE MĂRIMILE

334

Depozitare media
Cutie pentru CD-uri
Capacitate: 30 de carcase standard,
60 de carcase slim sau 160 de hârtie
143mm x 136mm x 352mm

L-604100-

Cutie pentru DVD-uri

Capacitate: 20 de carcase standard sau
40 de carcase slim
206mm x 147mm x 352mm

L-604200-

Depozitare universală
Cutie mică ”S” Format A5
220mm x 160mm x 282mm

L-604300-

Cutie medie ”M” Format A4
281mm x 200mm x 370mm

L-604400-

Cutie mare ”L” Format A3
369mm x 200mm x 482mm

L-604500-

Depozitare în Cutii Cub
Dimensiunile cubice oferă o capacitate extra de depozitare,
sunt ideale pentru depozitarea lucrurilor înalte sau rotunde.
Cutiile cubice mari se potrivesc perfect cu mobila cubică și
poți depozita în ele caiete mecanice A4 sau diverse dosare,
în poziție verticală sau orizontală. Cutiile cubice medii se
potrivesc cu rafturile obișnuite pentru cărți și poți depozita
în ele documente sau cărți format A5.
Cutie medie ”M”
240mm x 240mm x 260mm
Cutie mare ”L”
320mm x 310mm x 360mm

L-610900L-610800-

Cutie Organiser
Pentru organizarea sistematică a conținutului, datorită
sistemului flexibil de compartimentare a interiorului.
Mică 220mm x 100mm x 282mm

L-605700-

Medie 281mm x 100mm x 370mm

L-605800-

Alte soluții pentru depozitare
Suport vertical
Cu orificiu de prindere pe cotor și suport
pentru etichetă. 103mm x 330mm x 253mm

L-604700-

Suport cu sertare
3 sertare 286mm x 282mm x 358mm

L-604800-

4 sertare 286mm x 282mm x 358mm

L-604900-

Cutie pentru dosare suspendabile

L-604600-*
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Smart Sensor
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•
•

iLAM Touch 2 A3		

L-74744000

iLAM Touch 2 Turbo A3

L-75200000
Easy Feed

iLAM Touch 2 Turbo Pro A3

L-75190000
Easy Feed

Easy Feed
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30%

MAI RAPIDE
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Ideal for storage in
Lever Arch Files
and Ringbinders

Peel-off

Water-proof

341

reclama

342

Ascuțitoare mecanică
• Ascuțitoare mecanică din plastic de calitate.
• Container transparent.
• Se poate monta pe birou.
COD
MR-09810000

CULOARE
roșu

Ascuțitoare metalică Ergo Swing
• Ascuțitoare metalică dublă încorporată pentru creioane și creioane colorate,
prevăzută cu container ergonomic din plastic.
• Buton de siguranță care la presiune închide capacul ascuțitorii.
COD
MR-09480050

CULOARE
asortate

Ascuțitoare simplă cu container
• Ascuțitoare simplă din metal cu container și radieră integrată.
• Închidere cu capac.
COD

CULOARE

MR-09550000

asortate

IT-4113

asortate

Ascuțitoare metalică
• Confecționate din aluminiu.
• Lamă din oțel.
COD
MR-02000000
MR-02110000
FK-A1002

TIP
simplă
dublă
simplă

343

344

345

Creioane colorate Color Plus
• Corp din lemn vopsit în culoarea scrierii. Formă hexagonală.
• Rezistent și ușor de ascuțit.
• Culori luminoase.
COD

MODEL

AMBALARE

ML-LCP460-12B

1/1

12 culori/set

ML-LCP460-24B

1/1

24 culori/set

Carioca Color Plus
• Cariocă cu corp și capac în culoarea scrierii.
• Vârf gros din fibră rezistentă, ideal pentru la școală.
• Cerneală lavabilă.
• Cerneala nu se usucă dacă rămâne fără capac.
• Culori asortate și strălucitoare.
• Vârf de scriere de 1.5 mm.
COD

AMBALARE

ML-RCP210-12B

12 buc./set

Acuarele
• Conține 12 culori, diametru pastilă 35 mm, pensulă inclusă.
• Culorile sunt intense și rezistente la lumină.
• Cutia din plastic rezistent și ușor de transportat.
• Culorile pot fi amestecate între ele pentru efecte interesante.
COD
ML-ACR970

346

Fineliner
• Corp din plastic color orange.
• Extremitățile și capacul în culoarea scrierii.
• Vârf de scriere: 0,4 mm
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

ML-RFL290-12

asortate

12 buc./set

Marker pentru tatuaje
• Componenta cernelii este potrivită pentru cosmetice.
• Ideale pentru carnaval, zile de naștere și alte petreceri.
• Se folosește pe pielea curată, fără grăsime.
• Uscare rapidă.
• Se spală cu săpun și apă, nu păteaza hainele.
• Vârf subțire de 0.5-1 mm.
COD

CULOARE

ML-RTE280-TT-3

albastru

12 buc./cutie

AMBALARE

ML-RTE280-TT-HE

henna

12 buc./cutie

ML-RTE280-TT-9

negru

12 buc./cutie

ML-RTE280-TT-2

roșu

12 buc./cutie

Textmarker
• Corp și capac în culoarea scrierii, din plastic cu vârf teșit aproximativ1-5 mm.
• Cerneală pe bază de apă, cu uscare rapidă, rezistentă la lumină.
COD

CULOARE SCRIERE

ML-RTF240-10-3

albastru

10 buc./cutie

AMBALARE

ML-RTF240-10-1

galben

10 buc./cutie

ML-RTF240-10-4

portocaliu

10 buc./cutie

ML-RTF240-10-20

roz

10 buc./cutie

ML-RTF240-10-5

verde

10 buc./cutie

ML-RTF240-04

asortate

ML-RTF240-06W

galben, verde, portocaliu, roz, albastru, roșu

6 buc./set

ML-RTF240-08W

galben, verde, albastru, portocaliu, roz, roșu, mov, albastru

8 buc./set

4 buc./set

Marker pentru table de scris
• Corp confecționat din plastic alb și capac și extremități în culoarea scrierii.
• Vârf din fibră sintetică ce permite o scriere alunecoasă și ușoară.
• Uscare ușoară și ștergere ușoară care nu lasă urme pe tablă.
• Cerneală pe bază de pigment cu alcool.
COD

CULOARE SCRIRERE

GROSIME VÂRF

ML-RWB230-12-3

albastru

3 mm

12 buc./cutie

AMBALARE

ML-RWB230-12-2

roșu

3 mm

12 buc./cutie

ML-RWB230-12-5

verde

3 mm

12 buc./cutie

ML-RWB230-04W

negru, albastru, verde, roșu

3 mm

4 buc./set

ML-RWB230-08W

negru, albastru, verde, roșu,
maro, portocaliu, galben, mov

3 mm

8 buc./set
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CD marker
• Corp din plastic cu extremități în culoarea scrierii.
• Cerneală pe bază de alcool, uscare rapidă, rezistentă la apă și la lumină.
• Pentru personalizarea rapidă și durabilă a CD-DVD-urilor.
• Două capete de 0,5 mm și 2,0 mm
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

ML-RCD222-12-9

negru

10 buc/cutie

Flipchart marker
• Vârf rotund 2 mm
• Corp din plastic
• Pentru scriere pe rezervă de hârtie (flipchart).
COD

CULOARE SCRIERE

ML-RFC230-12-3

albastru

AMBALARE
12 buc/set.

ML-RFC230-12-9

negru

12 buc/set.

ML-RFC230-12-2

roșu

12 buc/set.

ML-RFC230-12-5

verde

12 buc/set.

ML-RFC230-04W

albastru, nergru, roșu, verde

4 buc./set

Permanent marker Jumbo
• Corp din plastic. Capac și extremități în culoarea scrierii.
• Vârf teșit cu grosime de scriere 2-9 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
• Folosit pentru cartoane și alte suprafețe mari.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

ML-RTP260-10-9

negru

12 buc/cutie

Permanent marker
• Corp din plastic. Capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 1,3 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
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COD

CULOARE

AMBALARE

ML-RTP230-12-3

albastru

12 buc/cutie

ML-RTP230-12-9

negru

12 buc/cutie

ML-RTP230-12-2

roșu

12 buc/cutie

ML-RTP230-12-5

verde

12 buc/cutie

Pix cu gel
• Corp din plastic transparent, con metalic, vârf de 0.5 mm.
• Vârful capacului în culoarea scrierii.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

ML-BTG140-12-3

albastru

12 buc/cutie

ML-BTG140-12-9

negru

12 buc/cutie

ML-BTG140-06F

6 culori fluorescente: galben, portocaliu, roz, verde, bleu, mov

6 buc./set

ML-BTG140-06M

6 culori metalizate: albastru, gri, maro, verde, roșu, mov

6 buc./set

Pix cu mecanism
• Pix cu mecanism si clip.
• Corp ușor din plastic în culoarea scrierii.
• Vârf de scriere de 1 mm, din oțel rezistent.
• Cerneală pe bază de ulei cu uscare rapidă.
• Rubber grip ergonomic pentru scriere confortabilă.
COD

CULOARE

AMBALARE

ML-BGP110-12-3

albastru

12 buc./cutie

ML-BGP110-12-9

negru

12 buc./cutie

ML-BGP110-12-2

roșu

12 buc./cutie

Pix plastic 190
• Pix de unică folosință cu corp transparent.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf de 1 mm din oțel inoxidabil care garantează o folosire curată și
completă a rezervei.
COD

CULOARE

ML-BCN190-50-3

albastru

50 buc./cutie

AMBALARE

ML-BCN190-50-9

negru

50 buc./cutie

ML-BCN190-50-2

roșu

50 buc./cutie

ML-BCN190-50-5

verde

50 buc./cutie

Creion bicolor
• Creion bicolor roșu-albastru
COD
ML-LRA482-12

AMBALARE
12 buc/set.
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Creion grafit
• Folosit pentru scriere pe lemn (tâmplărie)
COD

AMBALARE

ML-LCT480-50

50 buc/set.

Creion mecanic 320
• Corp din plastic color orange
• Vârf din plastic.
• Radieră inclusă.
COD

REZERVĂ

ML-PM320-50

0.5 mm

ML-PM320-50-07

0.7 mm

Mine creion mecanic
• Rezerve mine creion mecanic.
• Fabricate din polymer rezistent la rupere.
• Duritate HB.
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COD

DURITATE

DIAMETRU

LUNGIME

AMBALARE

ML-CM390-12-20

HB

2.0 mm

60 mm

12 buc./set

FK-SX9001(0.5mm)

HB

0.5 mm

60 mm

12 buc./set

Radieră
• Radieră din plastic.
COD

CULOARE

ML-GOM490

albă

IT-5056

rosu/albastru

DESCRIERE
pentru creion
pentru creion/cerneală

Set compas
• Set compas din metal.
• Folosit pentru desen tehnic
COD
ML-CPP940

Set instrumente de desen
• Conține: riglă 30 cm, raportor, 2 echere.
• Folosit pentru desen tehnic.
COD
ML-SCG990-30
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De ce proiectăm, producem și vindem ceasuri?

Există un singur motiv:
dorim să ne petrecem timpul plăcut
NeXtime este o companie olandeză de design specializată în ceasuri, înființată în 1970.
Cu o experiență de 45 de ani în proiectarea și fabricarea ceasurilor și comercializarea în mai mult de
50 de țări din întreaga lume; NeXtime este lider mondial in domeniul ceasurilor de design.
Ne place să fim o parte a momentelor valoroase ale tuturor
De ce proiectăm, producem și vindem ceasuri?
Există un singur motiv: dorim să ne petrecem timpul intr-un mod plăcut!
Vrem să facem ceasuri care sunt atât de remarcabile încât să vă îmbogățească viața și să vă aducă
un zâmbet pe fața dvs. de fiecare dată când vă uitați la ele.
Ne place să proiectăm, să producem propriile noastre creații și suntem mândri de aceste creații, ne
place să fim o parte din momentele valoroase ale tuturor!
Timpul este în fiecare moment în care trăim
Momentele sunt ceva foarte personal, în ciuda vîrstei sau genului, naționalității sau locului, anotimpurilor sau vremii, un moment sau emoțiile de viață, suișuri și coborâșuri, mari sau mici, râsete sau
lacrimi, prietenie sau dragoste ... Timpul este fiecare moment în care trăim!
Sperăm ca ceasurile NeXtime pot deveni o piesă centrală oriunde ar fi afișate și că vor arăta
alegerea ta specială și atitudinea distractivă!
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1.14 Folii protecție documente

Ceas de perete Wood Wood Medium
• Ceasul de perete din lemn de dimensiuni medii NeXtime Wood Wood
este fabricat din lemn durabil.
• Acest design de ceas emană o anumită eleganță, iar orele sunt afișate cu cifre 3D.
• Întregul design este din lemn, inclusiv indicatoarele.
• Fiecare ceas este unic, deoarece fiecare ceas este realizat dintr-o bucată diferită de lemn.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

NE-3096BR

35.5 cm

CULOARE
maro

Ceas de perete Concreto
• Design-ul clasic și minimalist, cu o combinație de materiale, face acest ceas frumos
oriunde l-ați pune.
• Structura din lemn face ca imitația de beton să devină puțin mai grosier.
• Aceasta oferă o atmosferă rustică și calmă de care aveți nevoie în viața de zi cu zi.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-3211

DIAMETRU
39,5 cm

CULOARE
gri

Ceas de perete Plug Inn
• Ceasul de perete NeXtime Plug Inn este un ceas modern și elegant cu design
din plastic.
• Cu ajutorul filetului, acest ceas se poate asambla cu ușurință.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

CULOARE

NE-2610DI

58 cm

multicolor

NE-2610ZI

58 cm

argintiu

NE-2610ZW

58 cm

negru

Ceas de perete Arabic
• Ceasul de perete Arabic NeXtime are fundal alb și afișaj de ore negre cu numere,
astfel încât timpul să fie ușor de citit.
• Acest ceas este prevăzut cu o placă de sticlă în fața cadranului și o margine din oțel
inoxidabil.
• Minutarul de culoare roșie circulă treptat, făcând ceasul să funcționeze fără zgomot.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-2519

DIAMETRU
26 cm

CULOARE
argintiu
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Ceas de perete Station
• Ceasul de perete de la NeXtime Station este
un favorit printre mulți pasionați de ceasuri.
• Acest ceas combină un design familiar și tradițional cu stilul NeXtime.
• Ceasul are o margine de aluminiu cu un cadran alb.
• Indicatorul minutar are un decupaj roșu, circulă treptat, ceea ce face ca
ceasul să fie silențios.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
DIAMETRU

AFISAJ ORE

CULOARE

NE-3998AR

COD

19 cm

Cifre arabe

Alb/aluminiu

NE-3998ST

19 cm

dungi negre

Alb/aluminiu

NE-3998AR

35 cm

Cifre arabe

Alb/aluminiu

Ceas de perete Vinyl Tap
• Ceasul din sticlă NeXtime Vinyl este imprimat cu o imagine neagră
a unui LP si cu un cerc roșu în mijloc atrăgând astfel atenția.
• Pointerul reflectorizant mare are forma unui ac de pick-up.
• În acest fel, aproape puteți pune muzică.
• Ceasul este un cadou excelent pentru un iubitor de muzică.
• Acest ceas de perete se potrivește perfect în orice interior.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

NE-8141

43 cm

CULOARE
negru

Ceas de perete Company
• Ceasul de perete analog NeXtime Company combină aspectul profesional cu stilul
modern.
• Acest design de business cu aspectul său modern este perfect pentru orice birou.
• Ceasul are marginea ca o jantă din aluminiu cromată îngustă, cu un cadran alb și un
afișaj orar negru cu numere.
• Acest ceas are o placă de sticlă în fața cadranului și secundarul roșu care se mișcă
treptat, făcând ceasul silențios.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-3080WI

DIAMETRU

CULOARE

35 cm x 4.2 cm

Alb/argintiu

Ceas de perete Calm
• Ceasul de perete NeXtime Calm are un design unic care emană liniște.
• Acest ceas are o margine de lemn, iar cadranul este confecționat din țesătură gri, cu
indicatoare din aluminiu.
• Acest design se potrivește în orice interior contemporan datorită simplității sale.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-3155GS
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DIAMETRU
30 cm

CULOARE
gri

Ceas de perete Retro
• Ceasul de sticlă NeXtime Retro are un cadran transparent, cu un cerc metalic tipărit
pe acesta.
• Indicatorul de oră este negru cu dungi, ceea ce face timpul ușor de citit.
• Combinația dintre sticla transparentă și cercul din oțel inoxidabil și piesa
centrală a ceasului asigură un design clasic al anilor 60’.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-2790

DIAMETRU

CULOARE

31 cm

transparent

Ceas de perete Stripe
• Ceasul de perete NeXtime Stripe are un cadran transparent de sticlă.
• Afișarea indicatorilor de oră și minut sunt confecționați din aluminiu, iar orele sunt
afișate cu dungi 3D.
• Combinația acestor materiale conferă acestui ceas un aspect contemporan modern.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

CULOARE

NE-2631

26 cm

transparent

NE-2632

31 cm

transparent

Ceas de perete Stazione
• Ceasul de perete NeXtime Stazione White este un ceas pătrat din sticlă cu design
contemporan.
• Fundalul alb, marcajul orelor negru cu dungi și indicatorul minutar roșu aduc farmec
în încăpere.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

CULOARE

NE-8636WI

35 x 35 cm

alb

Ceas de perete Hands
• Ceasul de perete NeXtime Hands este versatil și minimalist.
• Acest ceas contemporan are un design simplu și impresionant și aduce funcționalitate
și stil interiorului dumneavoastră.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

CULOARE

NE-2269ZI

85 cm

argintiu

NE-2269ZW

85 cm

negru
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Ceas de perete Small Hands
• Ceasul de perete de la NeXtime Small Hands Silver este versatil și minimalist.
• Acest ceas contemporan are un design simplu și impresionant și aduce funcționalitate
și stil interiorului dumneavoastră.
• Conține cifele pe o bandă dublu adezivă, astfel încât să puteți lipi cifrele pe perete
pentru a vă crea propriul ceas de perete. Nu este un model inclus, fiți creativi!
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

CULOARE

NE-3074ZI

48 cm x 3 cm

argintiu

NE-3074ZW

48 cm x 3 cm

negru

Ceas de perete Index Dome
• Ceasul de perete Index Dome este un ceas de perete
rotund elegant care se potrivește în orice interior modern.
• Afișajul orar este afișat cu cifre 6 și 12 și dungi pentru orele rămase.
• Placa sferică din sticlă convexa pentru cadran protejează indicatorii și oferă acestui
ceas un aspect unic.
• Un design simplu dar frumos, cu un ceas silențios.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

CULOARE

NE-3159BL

35 cm

albastru

NE-3159TQ

35 cm

turcoaz

Ceas de perete Trendy Dome
• Ceasul de perete NeXtime Trendy Dome este un ceas elegant, rotund, cu un design
clasic, care se potrivește cu orice interior modern.
• Afișajul orelor este cu numere, iar indicatoarele sunt aurii și au un aspect clasic.
• Placa sferică din sticlă din fața cadranului protejează indicatoarele și oferă acestui
ceas un aspect unic.
• Un design simplu, dar frumos, cu un ceas silențios.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

CULOARE

NE-3158BL

35 cm

albastru

NE-3158TQ

35 cm

turcoaz

Ceas de perete Basic Dome
• Ceasul de perete NeXtime Basic Dome este un ceas de perete rotund elegant și se
potrivește în orice interior modern.
• Afișajul orelor este cu cifre pentru 3, 6, 9 și 12 și dungi pentru orele rămase.
• Placa sferică din sticlă din fața cadranului protejează indicatoarele și oferă acestui
ceas un aspect unic.
• Un design simplu, dar frumos, cu un ceas silențios.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
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DIAMETRU

CULOARE

NE-3157WI

35 cm

alb

NE-3157ZW

35 cm

negru

Ceas de perete Testpage Dome
• Unul dintre modelele clasice este disponibil în
designul „Dome”.
• Placa din sticlă din fața cadranului protejează indicatoarele și oferă acestui ceas un
aspect unic.
• Ceasul este silențios.
• Paleta de culori a imaginii Testpage este cunoscută în întreagă lume, iar această
imagine a devenit o pictogramă TV în fiecare cameră de zi.
• Acest ceas este o modalitate frumoasă de a adăuga un obiect deosebit în fiecare
cameră.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-3162

DIAMETRU

CULOARE

35 cm

multicolor

Ceas de perete Basic Square Dome
• Ceasul de perete NeXtime Basic Square Dome este un ceas de perete elegant și se
potrivește în orice interior modern.
• Afișajul orelor este cu cifre pentru 3, 6, 9 și 12 și dungi pentru orele rămase.
• Placă sticlă sferică din fața cadranului alb protejează indicatoarele și oferă acestui
ceas un aspect unic.
• Un design simplu, dar frumos, cu un ceas silențios.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

CULOARE

NE-3174

35 x 35 cm

alb

Ceas deșteptator Wake up
• Ceasul desteptător NeXtime Wake Up are un aspect clasic prin exteriorul
cromat cu clopote de alarmă, un cadran alb și un afișaj al orelor negru.
• Există o placă de sticlă în fața cadranului.
• Timpul și ora alarmei pot fi setate cu ușurință cu un buton rotativ, iar alarma funcționează cu un intrerupător pornit / oprit.
• În acest ceas deșteptător se aprinde o lumină și are un mecanism silențios, util
pentru dormitor.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-5111ZI

DIAMETRU
9 cm

CULOARE
argintiu

Ceas deșteptător Company Alarm
• Ceasul deșteptător NeXtime Company Alarm combină un aspect profesional cu stilul modern.
• Acest design de business se potrivește cu aspectul său modern, perfect pe noptiera
de lângă patul tău.
• Acest ceas deșteptător are un cadran negru, orele cu numere albe și indicator minutar de culoare portocalie.
• Marginea este făcută din aluminiu și există o placă de sticlă în fața cadranului.
• Ora alarmei poate fi setată cu ușurință cu un buton rotativ, iar alarma funcționează cu
un întrerupător pornit / oprit.
• Fabricat din metal, acest ceas deșteptător are un mecanism silențios.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-5194ZW

DIAMETRU
9 x 9 x 7.5 cm

CULOARE
negru
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Ceas de perete Wood Wood Medium
• Ceasul de perete din lemn de dimensiuni medii NeXtime Wood Wood
este fabricat din lemn durabil.
• Acest design de ceas emană o anumită eleganță, iar orele sunt afișate cu cifre 3D.
• Întregul design este din lemn, inclusiv indicatoarele.
• Fiecare ceas este unic, deoarece fiecare ceas este realizat dintr-o bucată diferită de lemn.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

NE-3096BR

35.5 cm

CULOARE
maro

Ceas de perete Concreto
• Design-ul clasic și minimalist, cu o combinație de materiale, face acest ceas frumos
oriunde l-ați pune.
• Structura din lemn face ca imitația de beton să devină puțin mai grosier.
• Aceasta oferă o atmosferă rustică și calmă de care aveți nevoie în viața de zi cu zi.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-3211

DIAMETRU
39,5 cm

CULOARE
gri

Ceas de perete Plug Inn
• Ceasul de perete NeXtime Plug Inn este un ceas modern și elegant cu design
din plastic.
• Cu ajutorul filetului, acest ceas se poate asambla cu ușurință.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD

DIAMETRU

CULOARE

NE-2610DI

58 cm

multicolor

NE-2610ZI

58 cm

argintiu

NE-2610ZW

58 cm

negru

Ceas de perete Arabic
• Ceasul de perete Arabic NeXtime are fundal alb și afișaj de ore negre cu numere,
astfel încât timpul să fie ușor de citit.
• Acest ceas este prevăzut cu o placă de sticlă în fața cadranului și o margine din oțel
inoxidabil.
• Minutarul de culoare roșie circulă treptat, făcând ceasul să funcționeze fără zgomot.
• Alimentare cu baterie 1 x AA (nu este inclusă)
COD
NE-2519

DIAMETRU
26 cm

CULOARE
argintiu
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NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Roller Aloha [ND-9001]

Roller Goal [ND-9000]

Ghiozdan cu un design frumos și o grafică uimitoare. Ghiozdanul Roller este cel mai durabil, cel mai ergonomic și practic ghiozdan cu roți pentru școală. Mai mult, acest
ghiozdan a trecut teste grele de durabilitate pentru a se asigura rezistența dacă este utilizat corespunzător.
• Compartiment frontal cu două buzunare mici și unul mare din plasă, ideal pentru a ține orarul, MP3-ul, telefonul, cheile, etc.
• Compartiment principal cu un buzunar din plasă și un buzunar căptușit pentru păstrarea gustărilor și băuturilor răcoritoare.
• Capacitate de stocare mai mare de 19 l.
• Confecționat din material semi-rigid pentru protejarea conținutului.
• Baza confecționată din material rigid pentru a proteja materialul de zgârieturi, precum și conținutul.
• Spații speciale în partea frontală protectoare pentru a atașa insigne decorative.
• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate verticală și mai mare când ghiozdanul nu este folosit.
• Roțile mari cu diametrul de 17.5 cm sunt silențioase, facilitează urcarea și coborărea scărilor și a trotuarului, iar pe lângă faptul că oferă stabilitate foarte mare, nu permit
înclinarea ghiozdanului într-o parte sau alta în timp ce este tras.
• Mâner telescopic din aluminiu, ajustabil în 3 poziții: 77 cm, 83.5 cm și 98 cm, adaptate la copilul în creștere.
• Mâner ergonomic care permite împingerea ghiozdanului cu roți în față (poziție recomandată, ca un căruț de cumpărături), este mai ușor decât tras în spate.
• Dimensiuni (partea textilă): H 46 x L 29 x l 20 cm.
• Dimensiuni totale (inclusiv mâner telescopic strâns, roțile): 52 x 32.5 x 21 cm.

[Dimensiuni]
LĂȚIME

ÎNĂLȚIME

ADÂNCIME

CAPACITATE

32,5 cm

51 cm

21 cm

19 L
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ROLLER
LĂȚIME

ÎNĂLȚIME

ADÂNCIME

CAPACITATE

32,5 cm

51 cm

21 cm

19 L

Roller Kaleido [ND-9020]

Roller Skate [ND-9018]
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Roller Miami [ND-9021]

Roller White Fire [ND-9019]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

[Dimensiuni]

ROLLER

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

[Dimensiuni]
LĂȚIME

ÎNĂLȚIME

ADÂNCIME

CAPACITATE

32,5 cm

51 cm

21 cm

19 L

Roller Cool Blue [ND-9017]

Roller Cuore [ND-9015]

Roller Mandala [ND-9011]

Roller Logomania [ND-9014]
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ROLLER
LĂȚIME

ÎNĂLȚIME

ADÂNCIME

CAPACITATE

32,5 cm

51 cm

21 cm

19 L

Roller Technodots [ND-9016]

Roller Blackout [ND-9013]
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Roller Labyrinth [ND-9012]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

[Dimensiuni]

363

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Federația Română a Asociațiilor de Fizioterapie - FRAF, singura asociație profesională din România, membră cu drepturi depline a
Confederației Mondiale de Fizioterapie (WCPT) și a Confederației Mondiale de Fizioterapie - Regiunea Europa (WCPT-ER) recomandă
achiziționarea și purtarea ghiozdanelor tip roller Nikidom, datorită particularităților ergonomice ale acestora, dar mai ales prin posibilitatea prevenirii tulburărilor de statică vertebrală și a durerilor de spate la copiii care poartâ zilnic greutatea ghiozdanului clasic.

[Dimensiuni]

364

LĂȚIME

ÎNĂLȚIME

38 cm

53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm

27 L

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Ghiozdan cu un design frumos și o grafică uimitoare. Ghiozdanul Roller este cel mai durabil, cel mai ergonomic și practic ghiozdan cu roți pentru școală. Mai mult, acest
ghiozdan a trecut teste grele de durabilitate pentru a se asigura rezistența dacă este utilizat corespunzător.
• Compartiment frontal cu două buzunare mici și unul mare din plasă, ideal pentru a ține orarul, MP3-ul, telefonul, cheile, etc.
• Compartiment principal cu un buzunar din plasă și un buzunar căptușit pentru păstrarea gustărilor și băuturilor răcoritoare.
• Capacitate de storâre mai mare de 27 l.
• Confecționat din material semi-rigid pentru protejarea conținutului.
• Baza confecționată din material rigid pentru a proteja materialul de zgârieturi, precum și conținutul.
• Spații speciale în partea frontală protectoare pentru a atașa insigne decorative.
• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate verticală și mai mare când ghiozdanul nu este folosit.
• Roțile mari cu diametrul de 17.5 cm sunt silențioase, facilitează urcarea și coborârea scărilor și a trotuarului, iar pe lângă faptul că oferă stabilitate foarte mare, nu
permit înclinarea ghiozdanului într-o parte sau alta în timp ce este tras.
• Mâner telescopic din aluminiu, ajustabil în 3 poziții: 83.5 cm, 87.5 cm și 103 cm, adaptate la copilul în creștere.
• Mâner ergonomic care permite împingerea ghiozdanului cu roți în față (poziție recomandată, ca un căruț de cumpărături), este mai ușor decât tras în spate.
• Dimensiuni (partea textilă): H 48 x L 34 x l 22 cm.
• Dimensiuni totale (inclusiv mâner telescopic strâns, roțile): 53 x 38 x 23 cm.

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

[Dimensiuni]
LĂȚIME

ÎNĂLȚIME

38 cm

53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm

27 L

Roller XL Aloha [ND-9301]

Roller XL Goal [ND-9300]

Roller XL Mandala [ND-9311]
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ROLLER XL
[Dimensiuni]
ÎNĂLȚIME

38 cm

53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm

27 L

Roller XL Kaleido [ND-9320]

Roller XL Miami [ND-9321]
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Roller XL Skate [ND-9318]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

LĂȚIME

ROLLER XL

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

[Dimensiuni]
LĂȚIME

ÎNĂLȚIME

38 cm

53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm

27 L

Roller XL Cool Blue [ND-9317]

Capacidad
Dimensiones
Roller XL Cuore [ND-9315]

Roller XL Logomania [ND-9314]
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NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

ROLLER XL

[Dimensiuni]
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LĂȚIME
ÎNĂLȚIME

38 cm
53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm
27 L

Roller XL White Fire [ND-9319]

ACCESORII ROLLER
Noua colectie de insigne

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

,

Insigne
Fire
[ND-9103]

Insigne
Mandala
[ND-9111]

Insigne
Emoticons Fun
[ND-9109]

Insigne
Emoticons
Cool [ND-9110]

Insigne
Cuore
[ND-9105]

Insigne
Skate
[ND-9106]

Insigne
Balls
[ND-9102]

Insigne
Aloha
[ND-9101]

Insigne
Goal
[ND-9100]

Noua colectie
de abtibilduri
pentru roti
,
,
,

Abtibilduri
,
MANDALA [ND-9211]

Abtibilduri
,
HYPNOTIC [ND-9210]

Abtibilduri
,
CUORE [ND-9215]

Abtibilduri
,
MECHANIC [ND-9208]

Abtibilduri
,
ARROWS [ND-9212]

Abtibilduri
,
DIZZY [ND-9205]

Abtibilduri
,
CIRCLES [ND-9213]

Reflectorizant

Roller Raincover [ND-9112]

Roller XL Raincover [ND-9120]
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ACCESORII ROLLER
Noua colectie
de penare
,

Roller Penare
Fire [ND-9113]

Roller Penare
Goal [ND-9409]

Roller Penare XL
Mandala [ND-9411]
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Roller Penare Miami [ND-9421]

Roller Penare XL White Fire [ND-9419]

Roller Penare Aloha [ND-9412]

Roller Penare XL Goal [ND-9410]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Roller Penare
Aloha [ND-9408]

Roller Penare
Cuore [ND-9114]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

ZIPPER

371

ZIPPER

GROSIMEA DIFERITĂ A
CAPTUȘELII ASIGURĂ CONFORT
ȘI MAXIMUM DE ADAPTABILITATE
COLOANEI VERTEBRALE

MATERIAL AERISIT

BAZĂ DIN PVC, REZISTENTĂ
ȘI IMPERMEABILĂ,
OFERĂ STABILITATE
RUCSACULUI PLIN

SUPORT PENTRU
CĂȘTI

MATERIAL REZISTENT
LA APĂ

FERMOARE DE DIMENSIUNI
MARI PENTRU ALUNECARE
UȘOARĂ

BUZUNAR INTERIOR
CAPTUȘIT PENTRU
LAPTOP SAU TABLETĂ

372

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

BARETE CAPTUȘITE
AJUSTABILE, CU FORMĂ
ERGONOMICĂ

ZIPPER
[Dimensiuni]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Breathable

Water
repellent
fabric

Ergonomic

anti-jam

Extra-Padded

LĂȚIME

ÎNĂLȚIME

ADÂNCIME

CAPACITATE

32,5 cm

41,5 cm

19 cm

26 L

Zipper Dakar [ND-9501]

Zipper Wales [ND-9500]

Capacidad
Dimensiones

Capacidad
Dimensiones
Zipper Tasmania [ND-9502]

Zipper Oslo [ND-9503]
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ZIPPER
Breathable

Ergonomic

anti-jam

Zipper Tijuana [ND-9504]

Extra-Padded

LĂȚIME

ÎNĂLȚIME

ADÂNCIME

CAPACITATE

32,5 cm

41,5 cm

19 cm

26 L

Zipper Phoenix [ND-9505]

Capacidad
Dimensiones

Capacidad
Dimensiones
Zipper Maldives [ND-9506]
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Zipper Aspen [ND-9507]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

[Dimensiuni]
Water
repellent
fabric

YOUNG.LINE COLLECTION 2018

5 AN

GARAN I
PENTR ȚIE
PENIȚĂU

Air Pastel.
Senzația ușoară de vară în culori
magice pastelate și alb perlat cu
efect metalizat.

Air Best Writer.
Pentru toți pasionații de
caligrafie și scris de mână.

Air Best Writer − Black (1.4 mm)

Air Best Writer − White (1.4 mm)

Air Pastel − Pastel Green

Air Pastel − Pastel Blue

Air Pastel − Pastel Lilac

Air Pastel − Pastel Rose

Air Pastel − Pastel Yellow

Display Stilou M
15 buc. asortate
OL-20156/15

AIR SOFT

AIR BEST WRITER

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-20104/21

Display Best Writer
OL-10012/10
10 seturi asortate, Alb & Negru

Display cartuse roller
21 buc. asortate
OL-20110/21
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

1.8 mm
Stilou

Roller

1.4 mm
0.8 mm

AIR BEST OF
Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-20103/21
Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-20109/21
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Best Writer

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard sau cartușe Online Combi

Folosește cartușe de cerneală standard sau cartușe Online Combi

www.online-pen.de

SLOPE

5 YEA

R

S
WARR
AN
ON THE TY
NIB

Slope
Nou venit printre stilouri, design
cu o răsucire specială și dinamică;
în culori la modă.

SWITCH Plus.
Stiloul modern în
era digitală.

Violet

Ruby

Black

Rosegold

Petrol

Slope − Midnight Blue

Slope − Aquamarina

Slope − Light Grey

Slope − Wild Berry

Slope − Sunny Peach

Display Stilou M
15 buc. asortate
OL-26069/15

SWITCH PLUS
Counter display SWITCH Plus
42 produse, asortate
OL-26019
Conține:
- 15x Stilouri, vârf M
- 15x Rollere
- Cartușe Combi:
8x albastru royal

43 cm

SWITCH impresionează ...

... cu o experiență de scriere ușoară și
confortabilă. Este ușor, perfect pentru scris
în fiecare zi la școală. Vârful pentru tabletă
glisează ușor pe ecranul telefonului sau al
tabletei.

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

11

cm

32 cm

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard sau cartușe Online Combi

www.online-pen.de

5 AN

GARAN I
PENTR ȚIE
PENIȚĂU

NEW
with Klexxi

zonă ergonomică pentru prindere,
peniță cu vârf de iridium

SWITCH

Nib

Pink

Orange

Blue

Green

White

Black

SWITCH STARTER.
Învață cu ușurință scrisul de mână
pe hârtie sau pe tabletă.

and
with

vârf pentru
tablete

Clip video

Display din carton SWITCH
stilou M
18 buc. asortate
OL-25007/18

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou
Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

www.online-pen.de

Descarcă
aplicația gratis

CAMPUS WINNER 2018
Display Stilou M
15 buc. asortate
OL-61369/15

Display Stilou M
15 buc. asortate
OL-61372/15

Display cartușe roller
15 buc. asortate
OL-61375/15

Display Best Writer vârf 0.8 / 1.4 / 1.8 mm
15 buc. asortate
OL-61381/15
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

Best Writer

Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges

5 AN

GARAN I
PENTR ȚIE
PENIȚĂU

CAMPUS BOYS

CAMPUS RUNWAY

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-61201/21

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-61309/21

Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-61211/21

Display Best Writer vârf 0.8 / 1.4 / 1.8 mm
21 buc. asortate
OL-61312/21

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

CAMPUS COLOUR LINE
Display Best Writer
21 buc. asortate
61319/21
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Best Writer

Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges

CAMPUS BEST OF
Display Lefty
21 buc. asortate

61209/21

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

L

Best Writer
Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

stângaci
Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges

Refillable with Online combi cartridges or standard ink cartridges.

www.online-pen.de

© by Art Licensing International GmbH, www.artlicensint.com.
James Rizzi is a trademark of Art 28 International GmbH, registered in the E.U. and other countries.

CAMPUS

COLLEGE BOYS

COLLEGE HANDLETTERING

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-12385/21

Display Best Writer vârf EF / M / 0.8 / 1.4 / 1.8 mm
15 buc. asortate
OL-12380/15

Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-12392/21

5 new De

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

signs!

EF

extra fine

M

Roller

1,4 mm

Best Writer

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges

1,8 mm

5 AN
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COLLEGE EVENT

COLLEGE FASHION STYLE

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-12069/21

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-12386/21
Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-12393/21
Display Best Writer vârf 0.8 / 1.4 / 1.8 mm
21 buc. asortate
OL-12412/21

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

COLLEGE CHARMING
Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-12316/21

Stilou

Roller

Best Writer

Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges

COLLEGE BEST OF 2017
Display Lefty
21 buc. asortate

OL-12077/21

Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-12319/21
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

L

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

Stângaci
Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges
Refillable with Online combi cartridges or standard ink cartridges.

www.online-pen.de

M

medium

medium

0,8 mm

Stilou

EF

extra fine

0,8
mm

1,4
mm

1,8
mm

DISPLAY BIRTHDAY CAKE

De 25 de ani, ONLINE dezvoltă instrumente de scris cu
un aspect inovativ și modern. Exclusiv pentru aniversare,
ONLINE prezintă un display dinamic în formă de tort,
BIRTHDAY CAKE, care conține cele mai noi modele din
gama College și Campus.
Counter display "Birthday Cake"
72 buc, assorted
OL-80973
31,5 cm

Conține:
- 15x Stilouri Campus
- 21x Rollere College
- 18x Stilouri College
- 6x 6x Stilou College pentru stângaci
- 12x Best Writer College
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

L

Stilou

Roller

Best Writer

Stângaci

Refillable with ONLINE combi ink cartridges or standard ink cartridges.

28 cm
34 cm

THE CAMPUS DISPLAY

Cele mai noi modele 2017 pentru o vânzare dinamică.

65 cm

Counter display Campus
34 x 65 cm
84 buc. asortate
vârf M
OL-80974

Conține:
- 30x Stilouri
- 15x Roller
- 15x Best Writer
- 2 4x cartușe combi albastru royal

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

27 cm
Stilou

Roller

Best Writer

Foloseste cartuse de cerneala standard sau cartuse Online Combi.

THE COLLEGE DISPLAY
Counter display College
27 x 61cm
99 buc. assorted
vârf M
OL-80975

Conține:
- 30x Stilouri
- 30x Rollere
- 15x pixuri
- 2 4x cartușe Combi albastru royal

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

© by Art Licensing International GmbH, www.artlicensint.com.
James Rizzi is a trademark of Art 28 International GmbH,
registered in the E.U. and other countries.

Stilou

Roller

Ballpen

Foloseste cartuse de cerneala standard sau cartuse Online Combi.

www.online-pen.de

61 cm

Display-ul de top College cu noile modele 2017!

INOVATOR
CONCEPTUL SHOP-IN-SHOP
COLECTIA PENTRU TINERI 2017!
Modern și flexibil, noul sistem Shop-in-Shop
prezintă noua colecție de instrumente de scrie
Online pentru succesul în vânzări.

MINI TOWER

MODULE TOWER

Mini Tower
120 buc, assorted

Classic
OL-80632
Conținut la cerere

OL-91584/2018

46 cm

178 cm

Conținut:
- 30x Stilouri Campus
- 15x Best Writer Campus
- 15x Rollere Campus
- 30x Stilouri College
- 15x Best Writer College
- 15x Rollere College
- 24x cartușe Combi

48 cm

Ø 30 cm

www.online-pen.de

MODULE SYSTEM
WALL 2.20 M

COMBI
CARTRIDGE

Classic
OL-80634
Continut la cerere

Albastru

OL-17036/12

pentru instrumente de scris
ONLINE si pentru instrumente
de scris care folosesc cartuse
standard

100 cm

MODULE SYSTEM
WALL 1.40 M
Classic
OL-80633
Conținut la cerere

40

cm

140 cm

220 cm

100 cm

40
22 cm

37,5 cm

cm

www.online-pen.de

Aceast brand a fost creat ca răspuns la schimbările de pe piața
articolelor de birou, papetărie și articole școlare, în special în contextul
căutării de produse economice, menținând în același timp un anumit
nivel de calitate si utilitate.
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Dosar de prezentare
• Coperți fabricate din polipropilenă rigidă.
• Folosit pentru organizarea ofertelor, prezentărilor, documentelor.
• Folii transparente cristal în interior de 35 microni.
• Etichetă pe cotor pentru identificarea conținutului. Se poate înlocui.
COD

FORMAT

NR.FOLII

DIMENSIUNI

OF-21121011-05

A4

10

235 x 310 mm

CULOARE
negru

OF-21122011-05

A4

20

235 x 310 mm

negru

OF-21123011-05

A4

30

235 x 310 mm

negru

OF-21124011-05

A4

40

235 x 310 mm

negru

Servietă din carton laminat cu închidere și mâner
• Fabricată din carton rigid cu grosime de 2 mm, laminat cu folie PP de 100 microni.
• Interiorul cu hârtie albă.
• Închidere cu clemă cu clip pentru siguranța documentelor.
• Testat cu hârtie de 80 gr./mp
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

DIMENSIUNE

CAPACITATE

OF-21187811-01

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

CULOARE
albastru

OF-21187811-03

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

bleumarin

OF-21187811-05

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

negru

OF-21187811-04

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

roșu

OF-21187811-08

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

vișiniu

OF-21187811-02

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

verde

Mapă plastic cu elastic pe colțuri
• Mapă din plastic cu bandă elastică pe colțuri pentru protecția documentelor în timpul
transportului.
• Cu 3 clape în interior.
• Dimensiuni: 240 x 320 mm.
COD

FORMAT

OF-21195251-01

A4

CULOARE
albastru

OF-21195251-05

A4

negru

OF-21195251-04

A4

roșu

OF-21195251-02

A4

verde

Mapă din carton plastifiat cu elastic
• Mapă fabricată din carton de 300 gr/mp.
• Cu 3 clape în interior.
• Acoperită cu lac lucios.
• Închidere cu elastic rotund în culoarea mapei, pentru protejarea conținutului în timpul
transportului.
COD

FORMAT

DIMENSIUNI

OF-21191131-01

A4

232 x 320 mm

CULOARE

OF-21191131-21

A4

232 x 320 mm

bleu

OF-21191131-06

A4

232 x 320 mm

galben

OF-21191131-05

A4

232 x 320 mm

negru

OF-21191131-07

A4

232 x 320 mm

portocaliu

OF-21191131-04

A4

232 x 320 mm

roșu

OF-21191131-13

A4

232 x 320 mm

roz

OF-21191131-02

A4

232 x 320 mm

verde

OF-21191131-09

A4

232 x 320 mm

violet

albastru

385

Mapă din carton presat cu elastic
• Mapă cu elastic confecționată din carton presat de 450 gr/mp.
• Format: A4.
COD

LĂȚIME COTOR

OF-21186411-01

40 mm

CULOARE

OF-21186411-04

40 mm

roșu

OF-21186411-02

40 mm

verde

albastru

Folie protecție pentru documente
• Folie de protecție fabricată din polipropilenă moale, lucioasă, antistatică.
• Deschidere superioară.
• Potrivită pentru documente A4.
• Cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
COD

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

OF-21142115-90

30 microni

cristal

100 folii/set

OF-21141115-90

30 microni

transparent

100 folii/set

OF-21141215-90

40 microni

transparent

100 folii/set

OF-21142415-90

50 microni

cristal

100 folii/set

OF-21154413-90*

90 microni

transparent

50 folii/set

*lătime 22cm

Registru cartonat
• Coperți cartonate de culoare alb cu roșu.
• Foile sunt cusute și lipite.
• Paginile sunt liniate la stânga cu roșu.
COD

GRAMAJ HÂRTIE

FORMAT

NR. FILE

OF-16032111-99

55 gr/mp

A4

96

LINIATURĂ
dictando

OF-16031111-99

55 gr/mp

A4

96

matematică

OF-16031121-99

70 gr/mp

A4

96

matematică

OF-16032211-99

55 gr/mp

A5

96

dictando

OF-16031211-99

55 gr/mp

A5

96

matematică

OF-16031221-99

70 gr/mp

A5

96

matematică

Repertoar
• Repertoar cu coperți din carton rigid, rezistent.
• Prevăzut cu index A-Z.
• Hârtie de 70 gr/mp.
• Liniatură: matematică.
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COD

FORMAT

OF-16061131-99

A4

NUMĂR FILE
96

OF-16061231-99

A5

96

Separatoare carton pentru biblioraft Duo
• Separatoare din carton, ideale pentru separarea documentelor în biblioraft.
• Grosime carton: 190 gr/mp.
• Se pot poziționa atât pe verticală, cât și pe orizontală, datorită celor 4 găuri la
distanță de 80 mm.
• Ambalare: 100 buc/set.
COD

CULOARE

CULOARE

DIMENSIUNI

OF-21070135-14

alb

240 x 105 mm OF-21070135-07

DIMENSIUNI COD

portocaliu

240 x 105 mm

OF-21070135-01

albastru

240 x 105 mm OF-21070135-04

roșu

240 x 105 mm

OF-21070135-99

asortate

240 x 105 mm OF-21070135-13

roz

240 x 105 mm

OF-21070135-06

galben

240 x 105 mm OF-21070135-02

verde

240 x 105 mm

OF-21070135-10

gri

240 x 105 mm OF-21070035-99

asortate

235 x 105 mm

Hârtie color
• Hârtie color, perfectă pentru imprimare sau pentru activități creative.
• Gramaj: 80 gr/mp
• Format: A4
COD

CULOARE

OF-14110015-99

5 culori pale asortate

AMBALARE
100 (5 x 20) coli/top

Cub hârtie
• Cub din hârtie lipit pe lateral.
• Poate fi folosit separat sau ca rezervă pentru cub de plastic.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

OF-14053311-14

85 x 85 x 40 mm

hârtie albă

OF-14053311-99

85 x 85 x 40 mm

hârtie culori pastel asortate

Rezervă pentru caiet mecanic
• Potrivită pentru caiet mecanic sau caiete cu inele.
• Culoare: alb
• Liniatura: matematică/dictando
• Hârtie de 70-80 gr/mp
COD

FORMAT

OF-14035013-14

A4

AMBALARE
50 coli/set

Rezervă hârtie pentru flipchart
• Rezervă hârtie flipchart
• Perforată cu 5 găuri pentru prindere.
• Hârtie albă de 70 gr/mp
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

OF-20135829-14

58.5 x 81 cm

20 coli/top

TIP

OF-20135813-14

58.5 x 81 cm

50 coli/top

velină

OF-20136529-14

65 x 100 cm

20 coli/top

caroiată

OF-20136513-14

65 x 100 cm

50 coli/top

velină

caroiată
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Capsator metalic de mare capacitate
• Capsator de mare capacitate, cu mecanism și carcasă din metal.
• Tip capsare: închisă.
• Adâncime de capsare: 67 mm.
• Garanție 5 ani.
COD

CAPACITATE

CAPSE UTILIZARE

OF-18062911-99

240 coli

23/6-23/13

CULOARE
negru

OF-18062811-99

100 coli

23/6-23/13

negru

Capsator metalic
• Perforator cu mecanism și carcasă din metal.
• Cu finisaje din plastic.
• Garanție 5 ani.
COD

CAPACITATE

CAPSE UTILIZATE

OF-18062511-01

40 coli

24/6 si 26/6

CULOARE

OF-18062511-05

40 coli

24/6 si 26/6

Negru

OF-18062411-01

30 coli

24/6 si 26/6

Albastru

OF-18062411-05

30 coli

24/6 si 26/6

Negru

OF-18062311-01

25 coli

24/6 si 26/6

Albastru

OF-18062311-05

25 coli

24/6 si 26/6

Negru

Albastru

Capsator
• Capsator cu mecanism din metal și carcasă din plastic.
• Garanție 5 ani.
COD

CAPACITATE

CAPSE UTILIZATE

OF-18061611-01

30 coli

24/6 si 26/6

CULOARE
albastru

OF-18061511-01

25 coli

24/6 si 26/6

albastru

OF-18061311-01

16 coli

Nr. 10

albastru

Capse
• Capse confecționate din oțel.
• Ambalare: 1000 buc/cutie.
COD
OF-18072319-19
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TIP

COD

TIP

23/6

OF-18072379-19

23/20

OF-18072329-19

23/8

OF-18072399-19

23/24

OF-18072339-19

23/10

OF-18072419-19

24/6

OF-18072349-19

23/13

OF-18072619-19

26/6

OF-18072359-19

23/15

OF-18071019-19

Nr. 10

OF-18072369-19

23/17

Perforator metalic
• Perforator cu mecanism și carcasă din metal, cu bază anti-alunecare și cu sistem de
blocare.
• 2 perforații.
• Diametru perforație: 5.5 mm, adâncime de capsare: 12 mm, distanța între perforații: 80 mm.
• 5 ani garanție.
COD

CAPACITATE

OF-18052711-05

65 coli

CULOARE
negru

OF-18052511-01

40 coli

albastru

OF-18052511-05

40 coli

negru

OF-18052311-01

30 coli

albastru

OF-18052311-05

30 coli

negru

OF-18052211-01

25 coli

albastru

OF-18052211-05

25 coli

negru

OF-18052111-01

12 coli

albastru

OF-18052111-05

12 coli

negru

Textmarker
• Textmarker util pentru evidentierea textului pe hârtie, în cărți, pe fotocopii sau printuri.
• Cerneala nu pătează și nu este toxică.
• Vârf lat, protejat de un capac cu clip.
• Lungimea liniei de scriere: 250 m.
COD

VÂRF

OF-17055214-99

1-5 mm

set 4 culori: galben, verde, porocaliu, roz

CULOARE

OF-17055219-99

1-5 mm

set 6 culori: galben, verde, portocaliu, roz, albastru, rosu

OF-17055211-01

1-5 mm

albastru

OF-17055211-06

1-5 mm

galben

OF-17055211-07

1-5 mm

portocaliu

OF-17055211-04

1-5 mm

roșu

OF-17055211-13

1-5 mm

roz

OF-17055211-02

1-5 mm

verde

Marker pentru table de scris
• Marker cu vârf rotund pentru table magnetice.
• Se usucă rapid și se șterge cu un burete uscat.
• Non-toxic, cerneală bazată pe alcool.
• Capac din plastic în culoarea scrierii.
• Capac și extremități cu striații.
COD

VÂRF

OF-17071411-01

1-3 mm

CULOARE
albastru

OF-17071411-05

1-3 mm

negru

OF-17071411-04

1-3 mm

roșu

OF-17071411-02

1-3 mm

verde

Marker permanent
• Marker permanent cu vârf rotund.
• Cerneala se usucă rapid, este rezistentă la apă și nu este toxică.
• Ideal pentru scrierea pe majoritatea suprafețelor.
• Capac cu clip și corp în culoarea scrierii.
COD

VÂRF

OF-17071211-01

1-3 mm

CULOARE
albastru

OF-17071211-05

1-3 mm

negru

OF-17071211-04

1-3 mm

roșu

OF-17071211-02

1-3 mm

verde
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Pix cu mecanism
• Pix cu mecanism si rubber grip.
• Varf 0.7 mm.
• Grosimea liniei de scriere: 0.5 mm.
COD

CULOARE

OF-17015611-01

albastru

OF-17015611-05

negru

OF-17015611-04

roșu

OF-17015611-02

verde

Pix cu suport autoadeziv și snur
• Perfect pentru magazine, bănci, recepții etc.
• Se fixează cu bandă adezivă.
• Culoare scriere: albastru.
COD

TIP

OF-17016211-01

poziție orizontală

CULOARE CORP
alb/albastru

OF-17016411-01

poziție verticală

alb/albastru

Pix de unică folosință
• Pix de unică folosință cu corp transparent.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf 1.0 mm.
• Grosimea liniei de scriere: 0.7 mm.
COD

CULOARE

OF-17015211-01

albastru

OF-17015211-05

negru

OF-17015211-04

roșu

OF-17015211-02

verde

Pix transparent cu gel
• Pix cu gel cu rezervă care se poate schimba.
• Corpul transparent permite verificarea nivelului de cerneală.
• Capac cu clip în culoarea scrierii.
• Vârf din nichel.
• Grosimea liniei de scriere: 0.5 mm.
• Lungimea liniei de scriere: 300 m.
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COD

VARF

OF-17025211-01

0.7 mm

CULOARE
albastru

OF-17025211-05

0.7 mm

negru

OF-17025211-04

0.7 mm

roșu

OF-17025211-02

0.7 mm

verde

Set accesorii birou
• Office set cu accesorii de birou
COD

DESCRIERE

OF-18301119-99

110 accesorii: pioneze panou plută cu cap plastic (15 buc),
elastice pentru bani (5 g), agrafe colorate 50 mm (20 buc),
clip metalic 26 mm (30 buc), pioneze colorate (40 buc)

OF-18301129-99

135 accesorii: pioneze panou plută cu cap plastic (15 buc),
agrafe zebra 28 mm (20 buc), agrafe colorate 50 mm (20 buc), agrafe colorate 26 mm
(30 buc), pioneze colorate (50 buc)

OF-18301139-99

153 accesorii: pioneze panou plută cu cap plastic (20 buc),
clip metalic 26 mm (25 buc), clip colorat 26 mm (70 buc),
pioneze metalice (35 mm), clip hârtie 19 mm (3 buc)

Clipsuri pentru hârtie
• Fabricate din metal, rezistente la deformare.
• Culoare neagră.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

OF-18091519-05

15 mm

12 buc/cutie

OF-18091919-05

19 mm

12 buc/cutie

OF-18092519-05

25 mm

12 buc/cutie

OF-18093219-05

32 mm

12 buc/cutie

OF-18094119-05

41 mm

12 buc/cutie

OF-18095119-05

51 mm

12 buc/cutie

Agrafe cromate tip fluture
• Agrafe de birou fabricate din metal cromat.
• Formă tip fluture.
• Culoare: argintiu.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

OF-18086539-19

65 mm

12 buc/cutie

Agrafe metalice
• Fabricate din nichel placat.
• Culoare: argintiu
COD

DIMENSIUNI

OF-18082815-19

28 mm

AMBALARE
100 buc/cutie

OF-18083315-19

33 mm

100 buc/cutie

OF-18085015-05

50 mm

100 buc/cutie
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Dispenser cu bandă corectoare
• Stratul corector se află pe o bandă specială.
• Utilizare simplă și sigură.
• Corectare uscată și curată.
• Corpul transparent permite verificarea consumului benzii.
• Se folosește pe orice tip de hârtie
COD

DIMENSIUNI

OF-17101821-99

5 mm x 8 m

Lipici lichid
• Lipici lichid folosit pentru lipirea hârtiei, cartonului, fotografiilor, țesăturilor, etc.
• Ideal pentru birou, la școală și acasă
• Nu conține solvenți, nu are miros.
• Nu distruge sau deformează materialele lipite.
• Se poate îndepărta cu apă.
COD

DESCRIERE

OF-18045011-90

aplicator burețel

CANTITATE
50 ml

OF-18045511-90

aplicator cauciuc

125 ml

Lipici solid
• Lipește hârtie, carton, fotografii, textile etc.
• Calitate PVA.
• Nu distruge sau deformează straturile lipite.
• Se înlătură cu apa.
• Se usucă rapid.
• Pentru utilizare la birou, la școală sau acasă.
• Ușor de utilizat.
• Culoare: alb, dupa aplicare devine transparent.
COD

GRAMAJ

OF-18401511-14

15 g

OF-18402211-14

22 g

OF-18404011-14

40 g

Dispenser magnetic pentru agrafe
• Dispenser pentru agrafe de birou din plastic transparent.
• Pentru stocarea agrafelor de birou de diverse mărimi.
• Formă cilindrică și capac magnetic negru.
COD
OF-18184411-99

DIMENSIUNI (D X H)
58 x 68 mm

Buretieră cu gel
• Buretieră cu gel cosmetic din glicerină.
• Anti-bacterial.
• Sigur pentru mediul înconjurător.
• Deține atestat PZH (National Hygiene Institute).
• Diametru: 60 mm.
• Aromă: mentă.
COD
OF-18123011-99
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CANTITATE
30 ml

Etichete pentru chei
• Etichete pentru chei fabricate din plastic.
• Dimensiuni: 50 x 20 mm.
• Culori asortate.
COD
OF-19112019-99

AMBALARE
20 buc/set

Ecuson cu ac și clip
• Ecuson din plastic pentru nume, transparent rigid.
• Cu clip și ac de siguranță.
• Dimensiune: 90 x 58 mm.
COD
OF-20023311-90

AMBALARE
50 buc/set

Plic pentru CD/DVD
• Plic din polipropilenă.
• Cele două perforații permit stocarea în dosare sau albume
• Culoare: transparent
COD
OF-21153312-90

AMBALARE
10 buc/set

Clopoțel recepție
• Clopoțel pentru recepție argintiu, așezat pe o bază din plastic dur negru.
• Cu un sunet ascuțit, ideal pentru recepția unui hotel, han, conac, motel sau chiar pentru
restaurante.
• Diametru: 85 mm.
COD

CULOARE

OF-18608511-99

argintiu

Lampă de birou cu led
• Lampă de birou cu led, din plastic/metal.
• Clasă energetică: A+, 80% mai puțin consum de energie decât o lampă clasică/
• Puterea sursei de iluminat: 3W.
• Ore de funcționare: 30.000 h.
• Înălțime: 380 mm.
• Flux luminos: 260 ln, intensitatea luminii: 695 lx
COD

CULOARE

OF-13050311-14

alb

OF-13050311-21

bleu

OF-13050311-05

negru

OF-13050311-13

roz

OF-13050311-15

verde
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Coperți din carton lucios
• Fabricate din carton rigid, lucios.
COD

DIMENSIUNI

GRAMAJ

CULOARE

AMBALARE

OF-20232515-11

A4

250 gr/mp

bleumarin

100 buc/top

OF-20232515-05

A4

250 gr/mp

negru

100 buc/top

OF-20232515-14

A4

250 gr/mp

alb

100 buc/top

OF-20232515-02

A4

250 gr/mp

verde

100 buc/top

Coperți din plastic
• Fabricate din plastic PVC.
COD

DIMENSIUNI GROSIME

CULOARE

AMBALARE

OF-20221515-90

A4

150 microni

transparent cristal

100 buc/top

OF-20222015-01

A4

200 microni

albastru transparent

100 buc/top

OF-20222015-02

A4

200 microni

verde transparent

100 buc/top

OF-20222015-10

A4

200 microni

fumuriu transparent

100 buc/top

OF-20222015-90

A4

200 microni

transparent cristal

100 buc/top

Coperți din carton imitație piele
• Fabricate din carton rigid, imitație piele.
• Conferă o notă de eleganță.
COD

DIMENSIUNI

GRAMAJ

CULOARE

AMBALARE

OF-20232525-14

A4

250 gr/mp

alb

100 buc/top

OF-20232525-11

A4

250 gr/mp

bleumarin

100 buc/top

OF-20232525-05

A4

250 gr/mp

negru

100 buc/top

OF-20232525-02

A4

250 gr/mp

verde

100 buc/top

Folie pentru laminare
• Folie pentru laminare la cald, antistatică.
• Culoare: transparent cristal
• Ambalare 100 buc/top
COD

FORMAT

OF-20325835-90

65 x 95

GROSIME COD
125 microni OF-20325415-90

FORMAT

GROSIME

A4

80 microni

OF-20325015-90

A6

80 microni OF-20325425-90

A4

100 microni

OF-20325025-90

A6

100 microni OF-20325435-90

A4

125 microni

OF-20325035-90

A6

125 microni OF-20325615-90

A3

80 microni

OF-20325215-90

A5

80 microni OF-20325625-90

A3

100 microni

OF-20325225-90

A5

100 microni OF-20325635-90

A3

125 microni

OF-20325235-90

A5

125 microni

Inele plastic pentru legat documente
• Inele pentru legat documente, fabricate din plastic flexibil.
• Testate cu hârtie de 80 gr/mp.
COD
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DIAMETRU

CAPACITATE
AMBALARE COD
ÎNDOSARIERE

DIAMETRU

CAPACITATE
AMBALARE
ÎNDOSARIERE

OF-20240615-xx

6 mm

25 coli 100 buc/cutie OF-20242215-xx

22 mm

210 coli 50 buc/cutie

OF-20240815-xx

8 mm

45 coli 100 buc/cutie OF-20242515-xx

25 mm

240 coli 50 buc/cutie

OF-20241015-xx

10 mm

65 coli 100 buc/cutie OF-20242815-xx

28 mm

270 coli 50 buc/cutie

OF-20241215-xx

12 mm

95 coli 100 buc/cutie OF-20243215-xx

32 mm

300 coli 50 buc/cutie

OF-20241415-xx

14 mm

115 coli 100 buc/cutie OF-20243915-xx

38 mm

350 coli 50 buc/cutie

OF-20241615-xx

16 mm

145 coli 100 buc/cutie OF-20244515-xx

45 mm

440 coli 50 buc/cutie

OF-20241915-xx

19 mm

175 coli 100 buc/cutie OF-20245115-xx

51 mm

500 coli 50 buc/cutie

14 - alb, 01 - albastru, 05 - negru

Scaun de birou Tenerife
• Scaun de birou cu mecanism tip TILT (pentru ajustarea scaunului: mobilitatea spătarului; balans relaxant sau de a blocare și deblocare a spătarului.
• Reglarea înălțimii între 117-127 cm
• Spătar confortabil și ergonomic cu tetieră integrată (dimensiuni tetieră 26,5 x 17,5 cm)
• Scaunul este tapițat atât pe șezut cât și pe spătar cu piele ecologică, iar brațele sunt
din plastic.
• Baza scaunului este din oțel.
• Încărcarea maximă statică: 800 kg
• Lățimea sezutului la punctul cel mai larg: 52 cm
• Adâncimea șezutului: 50,5 cm
• Lățimea spătarului la punctul cel mai larg: 52 cm
• Înălțimea spătarului: 59 cm
COD
OF-23023371-05

CULOARE
negru

Scaun de birou Cyprus
• Scaun de birou cu mecanism tip TILT (pentru ajustarea scaunului: mobilitatea
spătarului; balans relaxant sau de a blocare și deblocare a spătarului.
• Reglarea înălțimii între 109-119 cm
• Înălțimea spătarului: 67 cm
• Spătar confortabil și ergonomic cu tetieră integrată.
• Scaunul este tapițat pe șezut, pe spătar și pe brațe cu piele ecologică.
• Bază scaunului este din oțel.
• Încărcarea maximă statică: 800 kg
• Lățimea șezutului la punctul cel mai larg: 52 cm
• Adâncimea șezutului: 50,5 cm
• Lățimea spătarului la punctul cel mai larg: 52 cm
COD
OF-23023361-05

CULOARE
negru

Scaun de birou Majorca
• Scaun de birou cu mecanism tip TILT (pentru ajustarea scaunului: mobilitatea
spătarului; balans relaxant sau de a blocare și deblocare a spătarului.
• Reglarea înălțimii între 111-121 cm
• Spătar confortabil și ergonomic cu tetieră integrată.
• Scaunul este tapițat atât pe șezut cât și pe spătar cu piele ecologică, iar brațele sunt
din plastic.
• Bază scaunului este din oțel.
• Încărcarea maximă statică: 800 kg
• Lățimea șezutului la punctul cel mai larg: 50,5 cm
• Adâncimea șezutului: 49,5 cm
• Lățimea spătarului la punctul cel mai larg: 48,5 cm
• Înălțimea spătarului: 68 cm
COD
OF-23023351-05

CULOARE
negru

Scaun de birou Corsica
• Scaun de birou cu mecanism tip TILT (pentru ajustarea scaunului: mobilitatea spătarului; balans relaxant sau de a blocare și deblocare a spătarului.
• Reglarea înălțimii între 106-116 cm
• Spătar confortabil și ergonomic cu tetieră integrată.
• Scaunul este tapițat atât pe șezut cât și pe spătar cu material textil tip mesh, iar
brațele sunt din plastic.
• Bază scaunului este din oțel.
• Încărcarea maximă statică: 800 kg
• Lățimea șezutului la punctul cel mai larg: 52 cm
• Adâncimea șezutului: 49 cm
• Lățimea spătarului la punctul cel mai larg: 52 cm
• Înălțimea spătarului: 69 cm
COD
OF-23023341-05

CULOARE
negru
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Scaun de birou Crete
• Scaun de birou cu mecanism tip TILT (pentru ajustarea scaunului: mobilitatea spătarului; balans relaxant sau de a blocare și deblocare a spătarului.
• Reglarea înălțimii între 39-49 cm
• Înălțimea scaunului: 101-111 cm
• Spătar confortabil și ergonomic cu tetieră integrată.
• Scaunul este tapițat atât pe șezut cât și pe spătar cu piele ecologică, iar brațele sunt
din plastic.
• Bază scaunului este din oțel.
• Încărcarea maximă statică: 800 kg
• Lățimea șezutului la punctul cel mai larg: 50,5 cm
• Adâncimea șezutului: 48 cm
• Lățimea spătarului la punctul cel mai larg: 50,5 cm
• Înălțimea spătarului: 70 cm
• Diametrul bazei: 69 cm
COD
OF-23023311-05

CULOARE
negru

Scaun de birou Rhodes
• Scaun de birou cu mecanism tip TILT (pentru ajustarea scaunului: mobilitatea spătarului; balans relaxant sau de a blocare și deblocare a spătarului.
• Reglarea înălțimii între 46-56 cm
• Înălțimea scaunului: 100-110 cm
• Spătar confortabil și ergonomic cu tetieră integrată.
• Scaunul este tapițat atât pe șezut cât și pe spătar cu material textil tip mesh, iar
brațele sunt din plastic.
• Bază scaunului este din oțel.
• Încărcarea maximă statică: 800 kg
• Lățimea șezutului la punctul cel mai larg: 50 cm
• Adâncimea șezutului: 50 cm
• Lățimea spătarului la punctul cel mai larg: 46 cm
• Înălțimea spătarului: 60 cm
• Diametrul bazei: 61 cm
COD
OF-23023321-05

CULOARE
negru

Scaun de birou Corfu
• Scaun de birou cu mecanism tip TILT (pentru ajustarea scaunului: mobilitatea spătarului; balans relaxant sau de a blocare și deblocare a spătarului.
• Reglarea înălțimii între 44-54 cm
• Înălțimea scaunului: 104-114 cm
• Spătar confortabil și ergonomic cu tetieră integrată.
• Scaunul este tapițat cu material textil tip mesh și piele ecologică, iar brațele sunt din
plastic.
• Bază scaunului este din oțel.
• Încărcarea maximă statică: 800 kg
• Lățimea șezutului la punctul cel mai larg: 47 cm
• Adâncimea șezutului: 49 cm
• Lățimea spătarului la punctul cel mai larg: 47 cm
• Înălțimea spătarului: 63 cm
• Diametrul bazei: 61 cm
COD
OF-23023331-05

CULOARE
negru

Scaun de conferinte Kos
• Scaun de conferințe tapițat cu țesătură moale și confortabilă.
• Încărcarea maximă statică: 400 kg
• Înălțimea scaunului: 80 cm
• Lățimea șezutului la punctul cel mai larg: 48 cm
• Adâncimea șezutului: 41,5 cm
• Lățimea spătarului la punctul cel mai larg: 49 cm
• Înălțimea spătarului: 33 cm
COD
OF-23024311-05
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CULOARE
negru

Prosop rolă bucătărie
• Prosoape de bucătărie fabricate din celuloză 100 %.
• 2 straturi
• Culoare: alb
COD

DIMENSIUNI (DXL)

NR PROSOAPE/ROLĂ

CU-22047161-14

220 mm x 60 m

300

CU-22047139-14

225 mm x 9.25 m

50

CU-22047149-14

130 mm x 50 m

AMBALARE
1 rolă/set
2 role/set
12 role/set

Prosop rolă maxi derulare centrală
• Prosop rolă cu derulare mare, din hârtie rezistentă și absorbantă.
• 2 straturi – 2x18 gr/mp
• Culoare: alb
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNI (DXL)

CU-22047129-14

celuloză 100 %

190 mm x 120 m

AMBALARE
6 role/set

OC-22047159-14

hârtie reciclată

190 mm x 120 m

6 role/set

Șervețele pliate Z
• Șervețele fabricate din hârtie cu textură fină.
• Se folosesc pentru dispenser „Z”.
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNI

AMBALARE

CULOARE

OC-22047211-14 celuloză 100 %, 2 straturi (2x18gr/mp) 230 x 250 mm

150 buc/pachet

alb

OC-22047251-02 hârtie reciclată 1 strat (1x36gr/mp)

200 buc/pachet

verde

230 x 230 mm

Hârtie igienică
• Hârtie igienică de calitate superioară.
• Are o textură fină, moale și este porționată.
• Culoare: alb
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNI (DXL) MODEL

CU-22046129-14

3 straturi (3 x 17 gr/mp)

96 mm x 15 m

Premium (100 % celuloză pură)

AMBALARE

OC-22046149-14

2 straturi (2 x 17 gr/mp)

180 mm x 120 m

Jumbo

12 role/set

OC-22046139-14

1 strat ( 1 x 32 g/mp)

180 mm x 120 m

Jumbo reciclată

12 role/set

8 role/set
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Bureți pentru vase
• Bureți standard cu fibră dură
• Partea din spate permite curățarea murdăriei persistente.
• Ideal pentru spălare și curățare.
• Poate fi utilizat atât pentru spălarea cu lichide, cât și cu alte mijloace de spălare.
• Partea cu fibră dură nu se utilizează pe teflon/porțelan
• Dimensiuni: 46 x 74±2 mm
• Culori: asortate
COD

AMBALARE

CU-22035612-99

10 buc/set

Lavetă
• Lavetă rezistentă pentru utilizare pe suprafețe uscate și umede.
• Foarte absorbantă și moale, colectează cu ușurință murdăria.
• Plăcută la atingere și cu proprietăți antibacteriene.
• Se utilizează pentru ștergerea prafului, spălare, lustruire blaturi și mobilier, pentru
curățarea în bucătărie și baie.
• Concepută pentru utilizare repetată.
• După utilizare clătiți sau spălați și uscați, nu călcați cu fierul de călcat.
• Compoziție: 70 % vâscoză, 30 % fibre de poliester
• Culoare: asortate
COD

DIMENSIUNI

CU-22035119-99

32 x 38 cm

AMBALARE
3 buc/set

Lavetă umedă
• Lavetă absorbantă de bucătărie cu proprietăți antibacteriene.
• Murdăria poate fi ușor curățată cu apa; nu lasă urme.
• Ideală pentru utilizarea în bucătărie și baie, pentru curățare și spălare și ștergerea
prafului de pe blaturi.
• Răspândește ușor substanțele de curățare și colectează excesul de umiditate.
• Fabricată din celuloză.
• Culori: asortate
COD

DIMENSIUNI

CU-22035519-99

18 x 16 cm

AMBALARE
3 buc/set

Lavetă universală
• Lavetă absorbantă, antibacteriana din microfibră.
• Îndepărtează ușor și rapid murdăria, praful și chiar și pete de grăsime.
• Curată suprafețe umede din sticlă fără utilizarea detergenților și lustruiește fără a
lasă urme și pete.
• Se utilizează pentru curățarea aparatelor de uz casnic, plite, accesorii pentru baie,
gresie, chiuvete, blaturi și meșe de bucătărie.
• După utilizare repetată, se clateste sau se spăla (până la 900 C) și se usucă.
• Compoziție: 90 % poliester, 10 % poliamidă
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COD

DIMENSIUNI

CU-22035311-99

30 x 30 cm

AMBALARE
1 buc/set

Pahare
• Pahare de unică folosință, din plastic, pentru băuturi călduțe.
COD

CAPACITATE

AMBALARE

CU-24022015-14

200 ml

100 buc/set

CULOARE
alb

CU-24022015-18

200 ml

100 buc/set

maro

CU-24022523-14*

200 ml

50 buc/set

alb

* fabricate din carton

Veselă plastic
• Veselă de unică folosință, fabricată din plastic rezistent.
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNE

AMBALARE

CU-24018715-14

cuțite plastic

17 cm

100 buc/set

CU-24012215-14

farfurie plastic

22 cm

100 buc/set

CU-24019715-14

furculițe plastic

17 cm

100 buc/set

CU-24016715-14

linguri plastic

17 cm

100 buc/set

CU-24016215-14

lingurițe plastic

12 cm

100 buc/set

CU-24017419-14

lopețele plastic

14 cm

500 buc/set

Saci menaj super rezistenți
• Saci super rezistenți pentru deșeuri menajere, cu bandă rezistentă ce ajută la
eliminarea conțiutului
• Culoare: negru
COD

GROSIME

CAPACITATE

DIMENSIUNI

AMBALARE

CU-22023232-05

45 microni

120 l

67 x 98 cm

10 buc/rola

CU-22023218-05

25 microni

35 l

46 x 56 cm

15 buc/rola

CU-22023222-05

25 microni

60 l

57 x 72 cm

10 buc/rola
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Biblioraft plastifiat Basic
• Confecționat din carton rigid, plastifiat (PP) în exterior, hârtie albă în interior.
• Muchie metalică la bază.
• Mecanism nichelat pentru prinderea documentelor.
• Buzunar transparent pentru etichetă interschimbabilă (etichete folosite:
OP-5005500, OP-50057500).
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

OP-50007501

A4

75 mm

alb

25 buc./cutie

AMBALARE

OP-50005001

A4

50 mm

alb

25 buc./cutie

AMBALARE

OP-50007502

A4

75 mm

albastru

25 buc./cutie

OP-50005002

A4

50 mm

albastru

25 buc./cutie

OP-50007503

A4

75 mm

galben

25 buc./cutie

OP-50005003

A4

50 mm

galben

25 buc./cutie

OP-50007504

A4

75 mm

gri

25 buc./cutie

OP-50005004

A4

50 mm

gri

25 buc./cutie

OP-50007505

A4

75 mm

negru

25 buc./cutie

OP-50005005

A4

50 mm

negru

25 buc./cutie

OP-50007506

A4

75 mm

portocaliu

25 buc./cutie

OP-50005006

A4

50 mm

portocaliu

25 buc./cutie

OP-50007507

A4

75 mm

roșu

25 buc./cutie

OP-50005007

A4

50 mm

roșu

25 buc./cutie

OP-50007509

A4

75 mm

turcoaz

25 buc./cutie

OP-50005009

A4

50 mm

turcoaz

25 buc./cutie

OP-50007510

A4

75 mm

verde

25 buc./cutie

OP-50005010

A4

50 mm

verde

25 buc./cutie

OP-50007511

A4

75 mm

violet

25 buc./cutie

OP-50005011

A4

50 mm

violet

25 buc./cutie

OP-50007512

A4

75 mm

vișiniu

25 buc./cutie

OP-50005012

A4

50 mm

vișiniu

25 buc./cutie

OP-50007514

A4

75 mm

bleumarin

25 buc./cutie

OP-50005014

A4

50 mm

bleumarin

25 buc./cutie

Caiet mecanic cu buzunar
• Plastifiat PP, cu mecanism metalic, cu inele în formă „D”
• Buzunar transparent pe copertă și cotor
• Culoare albă.
COD

LĂȚIME COTOR

DIAMETRU INEL

OP-400032973*

25

16

NUMĂR INELE
4

OP-400032971

40

25

4

OP-400032970

50

30

4

OP-400032949

65

40

4

OP-400032947

75

50

4

OP-400032980

90

60

4

OP-400032976*

25

16

2

OP-400032979

40

25

2

OP-400032972
* cu inele rotunde

35

20

4

Dosar din plastic cu șină și găuri
• Din polipropilenă (PP).
• Cotor lat prevăzut cu 2 perforații pentru îndosariere în biblioraft.
• Etichetă interschimbabilă pe cotor pentru detalii.
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COD

CULOARE

OP-1043-080

roșu

AMBALARE
10 buc/set

OP-1043-130

albastru

10 buc/set

OP-1043-030

galben

10 buc/set

OP-1043-160

verde

10 buc/set

OP-1043-020

gri

10 buc/set

OP-1043-040

orange

10 buc/set

OP-1043-190

negru

10 buc/set

OP-1043-010

alb

10 buc/set

OP-1043-140

bleumarin

10 buc/set

OP-1043-070

roz

10 buc/set

Folie protecție documente cu burduf
• Folie protecție documente cu burduf pentru cataloage.
• Burduf de 20 mm si 11 perforații standard pentru îndosariere.
COD

GROSIME

DESCRIERE

FORMAT

AMBALARE

OP-502200441

200 microni

cu clapă

A4

10 buc./set

OP-502200401

200 microni

fără clapă

A4

10 buc./set

Folie protecție documente cu clapă laterală
• Folie transparentă din polipropilenă (PP) cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere: lateral dreapta cu clapă
COD

FORMAT

GROSIME

AMBALARE

OP-502120431

A4

120 microni

10 buc./set

Folie de protecție documente
• Folie transparentă cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere: partea superioară.
COD

GROSIME

CULOARE

FORMAT

AMBALARE

OP-50203800

40 microni

cristal

A4-portrait

100 buc./set

OP-50204001

40 microni

transparent

A4-portrait

100 buc./set

OP-5020402001

40 microni

transparent

A4-portrait

200 buc./set

OP-502090321

80 microni

transparent

A3-landscape

OP-502090311

80 microni

transparent

A3-portrait

OP-50209051

80 microni

transparent

A5

25 buc./set
25 buc./set
100 buc./set
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Folie protecție documente Extra wide
• Folie transparentă cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere partea superioară.
• Mai lată cu 10 mm pentru o capacitate mai mare
COD

GROSIME

CULOARE

FORMAT

AMBALARE

OP-50206000

60 microni

cristal

A4 extra wide

100 buc./set

OP-50206001

60 microni

transparent

A4 extra wide

100 buc./set

Mapă protecție cu două deschideri
• Utilizate la depozitarea și organizarea documentelor.
• Mapă din PVC cu două deschideri lateral și sus.
COD

CULOARE

GROSIME

FORMAT

AMBALARE

OP-51209041

transparent

90 microni

A4

25 buc./set

Folie protecție pentru cărți de vizită
• Folie transparentă cristal cu perforații standard pentru îndosariere.
• Capacitate: 20 de cărți de vizită (față / verso).
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COD

GROSIME

FORMAT

AMBALARE

OP-52212040

120 microni

A4

10 buc./set

Index carton Mylar
• Din carton alb de 190 gr/mp.
• Marginile inscripționate pe ambele părți cu cifre sau litere în ordine crescătoare.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
COD

FORMAT

OP-420 AZ MY MC

A4

OP-412 ZA MY MC

A4

OP-431 ZA MY MC

A4

DESCRIERE

alfabetic A-Z
numeric 1-12
numeric 1-31

Index plastic color
• Din polipropilenă (PP) de 125 de microni.
• Cu 11 perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
COD

FORMAT

OP-420 AZ MC

A4

A- Z

TIP

OP-412 ZA MC

A4

1 - 12

OP-431 ZA MC

A4

1 - 31

Index plastic
• Din polipropilenă (PP) de 120 de microni.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
COD

FORMAT

CULOARE

OP-520 AZ

A5

gri

TIP

OP-420 AZ

A4

gri

A-Z

OP-405 ZA

A4

gri

1- 5

OP-410 ZA

A4

gri

1 - 10

OP-412 ZA

A4

gri

1 - 12

OP-415 ZA

A4

gri

1 - 15

OP-420 ZA

A4

gri

1 - 20

OP-431 ZA

A4

gri

1 - 31

OP-452 ZA

A4

gri

1 - 52

OP-412 MO

A4

gri

Ian-Dec

A-Z

405

Separatoare carton color
• Fiecare filă are aceeași culoare pe întreaga suprafață.
• Cu perforații standard pe partea stângă pentru îndosariere.
• Carton color manilla de 180 gr/mp.
COD

FORMAT

OP-405 OD K

A4

AMBALARE

OP-406 OD K

A4

6 culori/set

OP-410 OD K

A4

10 culori/set

OP-412 OD K

A4

12 culori/set

OP-424 OD K

A4

24 culori/set

5 culori/set

Separatoare plastic color
• Din polipropilenă color (PP) de 120 de microni.
• Cu 11 perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
COD

FORMAT

OP-405 OD

A4

AMBALARE
5 culori/set

OP-406 OD

A4

6 culori/set

OP-410 OD

A4

10 culori/set

OP-412 OD

A4

12 culori/set

OP-420 OD

A4

20 culori/set

Separatoare plastic personalizabile
• Din polipropilenă (PP) de 125 de microni.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
• Cu buzunar pentru etichetă pe partea dreaptă.
• Culoare gri
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COD

FORMAT

AMBALARE

OP-412 FE

A4

12 buc./set

Etichete albe autoadezive cu colțuri drepte

OPTIMA Soft

• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).
COD

DIMENSIUNI

ETICHETE/COALĂ

AMBALARE

OP-401210297
OP-402210148

210 x 297 mm
210 x 148 mm

1
2

100 coli/top
100 coli/top

OP-403210099

210 x 99 mm

3

100 coli/top

OP-404105148

105 x 148 mm

4

100 coli/top

OP-404210742

210 x 74,2 mm

4

100 coli/top

OP-406105099

105 x 99 mm

6

100 coli/top

OP-406210048

210 x 48 mm

6

100 coli/top

OP-408105070

105 x 70 mm

8

100 coli/top

OP-408105074

105 x 74 mm

8

100 coli/top

OP-410105057

105 x 57 mm

10

100 coli/top

OP-412097424

97 x 42,4 mm

12

100 coli/top

OP-412105048

105 x 48 mm

12

100 coli/top

OP-412105494

105 x 49,5 mm

12

100 coli/top

OP-412070677

70 x 67,7 mm

12

100 coli/top

OP-414105423

105 x 42,3 mm

14

100 coli/top

OP-415070508

70 x 50,8 mm

15

100 coli/top

OP-416105037

105 x 37 mm

16

100 coli/top

OP-421070424

70 x 42,4 mm

21

100 coli/top

OP-422105254

105 x 25,4 mm

22

100 coli/top

OP-424646339

64,6 x 33,9 mm

24

100 coli/top

OP-424070035

70 x 35 mm

24

100 coli/top

OP-424070037

70 x 37 mm

24

100 coli/top

OP-427070030

70 x 30 mm

27

100 coli/top

OP-430070296

70 x 29,6 mm

30

100 coli/top

OP-433070254

70 x 25,4 mm

33

100 coli/top

OP-436070024

70 x 24 mm

36

100 coli/top

OP-440525297

52,5 x 29,7 mm

40

100 coli/top

OP-444525254

52,5 x 25,4 mm

44

100 coli/top

OP-451070169

70 x 16,9 mm

51

100 coli/top

OP-456525212

52,5 x 21,2 mm

56

100 coli/top

OP-465038212

38 x 21,2 mm

65

100 coli/top

Soft-ul vine în ajutorul celor
care folosesc etichetele autoadezive Optima.Aplicația se
poate descarca gratis de pe
www.vectorconect.ro și
rulează sub sistemul de
operare Windows.
Se instalează și dezinstalează
ușor, fără a afecta sistemul de
operare.

Etichete albe autoadezive cu colțuri rotunjite
• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).
COD

DIMENSIUNI

ETICHETE/COALĂ

AMBALARE

OP-402199144
OP-408991677

199,6 x 144,5 mm
99,1 x 67,7 mm

2
8

100 coli/top
100 coli/top

OP-412635072

63,5 x 72 mm

12

100 coli/top

OP-464483169

48,3 x 16,9 mm

64

100 coli/top

OP-418635466

63,5 x 46,6 mm

18

100 coli/top

OP-421635381

63,5 x 38,1 mm

21

100 coli/top

OP-402117018

Dext = 117 mm Dint = 18 mm

2

100 coli/top

OP-414991381

99,1 x 38,1 mm

14

100 coli/top

Etichete color autoadezive
• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).
COD

DIMENSIUNI

ETICHETE/COALĂ

AMBALARE

OP-401210297-x
OP-404105148-x

297 x 210 mm
148 x 105 mm

1
4

100 coli/top
100 coli/top

OP-416105037-x

105 x 37 mm

16

100 coli/top

OP-424070037-x

70 x 37 mm

24

100 coli/top

OP-401 7-x

OP-404105148-x

OP-416105037-x

OP-424070037-x

x-culoare; BL-albastru; Y-galben; RE-roșu; GR-verde

Etichete pentru biblioraft
• Carton de 250 gr/mp, utile pentru a scrie informații.
• Se folosesc pentru biblioraft cu buzunar din plastic pe cotor.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

OP-50055000

186 x 30 mm

10 buc./set

OP-50057500

186 x 54 mm

10 buc./set
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Laminator Vision G20
• Grosimea foliei de laminare: 75-150 microni.
• Lățimea maximă de laminare: 320 mm (până la A3).
• Viteză de laminare (75 microni): 480 mm/minut.
• Acționare manuală buton revers.
• Timp de încălzire: 3-4 minute.
• Putere: 500 W.
COD

DIMENSIUNI

OP-76003G20

470 x 116 x 98 mm

GREUTATE
2.2 kg

Laminator Vision G40
• Grosimea foliei de laminare: 75-125 microni.
• Lățimea maximă de laminare: 320 mm (până la A3).
• Viteză de laminare (75 microni): 660 mm/minut.
• Laminează la rece.
• Închidere automată după 30 minute.
• Timp de încălzire: 3-4 minute.
• Putere: 800 W.
COD

DIMENSIUNI

OP-76003G40

470 x 146 x 123 mm

GREUTATE
2.8 kg

Laminator Vision G60
• Grosimea foliei de laminare: 75-250 microni.
• Lățimea maximă de laminare: 335 mm (până la A3).
• Viteză de laminare (75 microni): până la 1000 mm/minut.
• Închidere automată după 30 minute.
• Timp de încălzire: 60 secunde.
• Putere: 1200 W.
COD

DIMENSIUNI

OP-76003G60

470 x 146 x 123 mm

GREUTATE
2.8 kg

Folie pentru laminare
• Pentru protecția documentelor.
COD
OP-755486125
OP-756595125
OP-756595175
OP-75007125
OP-75006125
OP-75006100
OP-75006080
OP-75005125
OP-75005100
OP-75005080
OP-75004060
OP-75004080
OP-75004100
OP-75004125
OP-75004175
OP-75003080
OP-75003100
OP-75003125
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DIMENSIUNI
54 x 86 mm
65 x 95 mm
65 x 95mm
A7 80 x 110mm
A6 111 x 154 mm
A6 111 x 154 mm
A6 111 x 154 mm
A5 153 x 216 mm
A5 153 x 216 mm
A5 153 x 216 mm
A4 216 x 303 mm
A4 216 x 303 mm
A4 216 x 303 mm
A4 216 x 303 mm
A4 216 x 303 mm
A3 426 x 303 mm
A3 426 x 303 mm
A3 426 x 303 mm

GROSIME
125 microni
125 microni
175 microni
125 microni
125 microni
100 microni
80 microni
125 microni
100 microni
80 microni
60 microni
80 microni
100 microni
125 microni
175 microni
80 microni
100 microni
125 microni

AMBALARE
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top

1
2
3
4
1

2

5
6
7

3

8
9
4

5

6

7

8

9

Pregătirea perforării: Învârtiți din rotița de ajustare pentru a selecta A4/A5.
Pregătirea perforării: Trageți controlul marginii perforării de la 2 la 5 mm.
Impingeți hârtia (maxim 12 coli de 80 gr/mp) în falia de acces.
Trageți mânerul în jos până când acesta se oprește pentru a perfora
până la capăt.
Inserați și deschideți un inel. Fixați încuietoarea pe poziția “OPEN”.
Puneți hârtiile perforate direct în inelul deschis.
Când ați terminat, eliberați inelul blocat și reveniți cu mânerul în
poziția inițială.
Scoateți documentul îndosariat și bucurați-vă de rezultat.
Goliți tăvița pentru resturi.

Mașină de îndosariere iBind A12
• Capacitatea maximă de perforare: 12 coli (80 gr/mp).
• Capacitatea de legare: 51 mm (450 coli, 80 gr/mp).
• Grosimea maximă a hârtiei: DIN A4 (297 mm).
• 21 găuri de perforare.
• Controlul marginii perforării: 2-5 mm.
COD

DIMENSIUNI

OP-72000A12

350 x 275 x 150 mm

GREUTATE
2.8 kg

12

Max.

sheets
blatt
feuilles
hojas

Max.

450

sheets
blatt
feuilles
hojas

Mașină de îndosariere iBind A15
• Capacitatea maximă de perforare: 15 coli (80 gr/mp).
• Capacitatea de legare: 51 mm (450 coli, 80 gr/mp).
• Grosimea maximă a hârtiei: DIN A4.
• 21 găuri de perforare
COD

DIMENSIUNI

OP-72000A15

365 x 280 x 165 mm

GREUTATE
3.4 kg

409

Mașină de îndosariere iBind A8
• Capacitatea maximă de perforare: 8 coli (70 gr/mp).
• Capacitatea de legare: 18 mm (145 coli, 70 gr/mp).
• Pentru format A4/A5.
• 21 găuri de perforare
COD

DIMENSIUNI

OP-72000A08

90 x 350 x 195 mm

GREUTATE
1.75 kg

Coperți din plastic transparent
• Confecționate din plastic transparent și sunt recomandate pentru
folosirea ca prima copertă la legarea cu spirală a documentelor.
COD

DIMENSIUNI

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

OP-710041500

A4

Transparent cristal

100 buc/top

OP-710042000

A4

150 microni
200 microni

Transparent cristal

100 buc/top

Inele din plastic pentru legat documente
• Confecționate din plastic flexibil, lungime 30 cm.
COD

DIAMETRU

CAPACITATE INDOSARIERE

CULOARE

OP-700610001

6 mm

1-25 coli

alb

COD

DIAMETRU

CAPACITATE INDOSARIERE

CULOARE

100 buc/cutie

AMBALARE

OP-702205001

22 mm

180-210 coli

alb

AMBALARE
100 buc/cutie

OP-700610005

6 mm

1-25 coli

negru

100 buc/cutie

OP-702205005

22 mm

180-210 coli

negru

100 buc/cutie

OP-700810001

8 mm

25-45 coli

alb

100 buc/cutie

OP-702505001

25 mm

210-240 coli

alb

100 buc/cutie

OP-701010001

10 mm

45-65 coli

alb

100 buc/cutie

OP-702505005

25 mm

210-240 coi

negru

100 buc/cutie

OP-701210001

12 mm

65-105 coli

alb

100 buc/cutie

OP-702805001

28 mm

240-270 coli

alb

100 buc/cutie

OP-701210005

12 mm

65-105 coli

negru

100 buc/cutie

OP-702805005

28 mm

240-270 coli

negru

100 buc/cutie

OP-701410001

14 mm

105-125 coli

alb

100 buc/cutie

OP-703205001

32 mm

270-300 coli

alb

100 buc/cutie
100 buc/cutie

OP-701410005

14 mm

105-125 coli

negru

100 buc/cutie

OP-703205005

32 mm

270-300 coli

negru

OP-701610001

16 mm

125-145 coli

alb

100 buc/cutie

OP-703805005

38 mm

300-350 coli

negru

100 buc/cutie

OP-701610005

16 mm

125-145 coli

negru

100 buc/cutie

OP-704505001

45 mm

350-440 coli

alb

100 buc/cutie

OP-701810001

18 mm

145-165 coli

alb

100 buc/cutie

OP-704505005

45 mm

350-440 coli

negru

100 buc/cutie

OP-702010001

20 mm

165-180 coli

alb

100 buc/cutie

OP-705105001

51 mm

440-500 coli

alb

100 buc/cutie

OP-702010005

20 mm

165-180 coli

negru

100 buc/cutie

OP-705105005

51 mm

440-500 coli

negru

100 buc/cutie
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Bandă adezivă
• Ideală pentru lipit, sigilat sau întărit.
• Nu se îngălbenește în timp.
• Material: PP acrylic transparent.
COD

GROSIME

DIMENSIUNI (L X L)

AMBALARE

OP-60401210

40 microni

12 mm x 10 m

12 buc./set

OP-60401210-SET

12 mm x 10 m

12 mm x 10 m

12 buc./set

OP-60401233

40 microni

12 mm x 33 m

12 buc./set

OP-60401233-SET

12 mm x 33 m

12 mm x 33 m

12 buc./set

OP-60401833

40 microni

19 mm x 33 m

8 buc./set

OP-60401833-SET

19 mm x 33 m

18 mm x 33 m

8 buc./set

Banda adezivă
• Ideală pentru lipit, ambalat, sigilat sau intarit.
• Nu se îngălbenește în timp.
• Material: PP acrylic transparent.
COD

GROSIME

DIMENSIUNI

OP-60501833

50 microni

18 mm x 33 m

AMBALARE
8 buc./set

OP-60501833-SET

50 microni

18 mm x 33 m

8 buc./set

OP-60384846

38 microni

48 mm x 50 m

6 buc./set

OP-60501833-SET

38 microni

48 mm x 50 m

6 buc./set

Bandă adezivă
• Ideală pentru ambalare, sigilare sau întărire.
• Material: PP acrylic.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

OP-60382459

24 mm x 66 y

38 microni

maro

12 buc./set

OP-60382459-SET

24 mm x 66 y

38 microni

maro

12 buc./set

OP-60382460

24 mm x 66 y

38 microni

transparent

12 buc./set

OP-60382460-SET

24 mm x 66 y

38 microni

transparent

12 buc./set

OP-60384859

48 mm x 66 y

38 microni

maro

6 buc./set

OP-60384859-SET

48 mm x 66 y

38 microni

maro

6 buc./set

OP-60384860

48 mm x 66 y

38 microni

transparent

6 buc./set

OP-60384860-SET

48 mm x 66 y

38 microni

transparent

6 buc./set

OP-60454859

48 mm x 66 y

45 microni

maro

6 buc./set

OP-60454859-SET

48 mm x 66 y

45 microni

maro

6 buc./set

OP-60454860

48 mm x 66 y

45 microni

transparent

6 buc./set

OP-60454860-SET

48 mm x 66 y

45 microni

transparent

6 buc./set

OP-60384845

48 mm x 50 y

38 microni

maro

6 buc./set

OP-60384845-SET

48 mm x 50 y

38 microni

maro

6 buc./set

OP-60387260

72 mm x 66 y

38 microni

transparent

4 buc./set

OP-60387260-SET

72 mm x 66 y

38 microni

transparent

4 buc./set

OP-60387259

72 mm x 66 y

38 microni

maro

4 buc./set

OP-60387259-SET

72 mm x 66 y

38 microni

maro

4 buc./set

Bandă adezivă din hârtie
• Este folosită pentru acoperirea și protejarea diferitelor suprafețe pentru vopsit.
• Material: hârtie ușor creponată rezistentă la umiditate.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

GROSIME

AMBALARE

OP-61351950

19 mm x 50 m

135 microni

16 buc./set

OP-61351950-SET

19 mm x 50 m

135 microni

16 buc./set

OP-61352550

25 mm x 50 m

135 microni

12 buc./set

OP-61352550-SET

25 mm x 50 m

135 microni

12 buc./set

OP-61355050

50 mm x 50 m

135 microni

6 buc./set

OP-61355050-SET

50 mm x 50 m

135 microni

6 buc./set

OP-61353850

38 mm x 50 m

135 microni

8 buc./set

OP-61353850-SET

38 mm x 50 m

135 microni

8 buc./set
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Bandă adezivă universală
• Bandă adeziva universală se utilizează pentru mascare, protecție, sigilare, legare și
reparații temporare.
• Este confecționată polietilenă și inserție de țesătură textilă, cu adeziv hot melt.
• Este rezistentă la întindere, este impermeabilă și se rupe ușor.
• Se recomanda utilizarea pentru aplicații temporare (în cazul în care este expusă la
acțiunea soarelui mai mult de 5-6 luni), pe suprafate curate, uscate și degresate în
prealabil.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

GROSIME

CULOARE

OP-62104825

48 mm x 25 m

210 microni

argintiu

AMBALARE
6 buc./set

OP-62104825-SET

48 mm x 25 m

210 microni

argintiu

6 buc./set

Bandă dublu adezivă
• Adeziv permanent pe ambele fețe.
• Este folosită la montarea posterelor, mochetelor, etc.
• Oferă o aderență maximă chiar pe suprafețe aspre.
• Material: hârtie semitransparentă.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

GROSIME

AMBALARE

OP-60900933

9 mm x 33 m

90 microni

32 buc./set

OP-60900933-SET

9 mm x 33 m

90 microni

32 buc./set

OP-60901950

19 mm x 50 m

90 microni

16 buc./set

OP-60901950-SET

19 mm x 50 m

90 microni

16 buc./set

OP-60902550

25 mm x 50 m

90 microni

12 buc./set

OP-60902550-SET

25 mm x 50 m

90 microni

12 buc./set

OP-60905050

50 mm x 50 m

90 microni

6 buc./set

OP-60905050-SET

50 mm x 50 m

90 microni

6 buc./set

Dispenser T-10490 pentru bandă adezivă
• Confecționat din plastic rezistent, cu mâner rezistent.
• Este foarte ușor de folosit și reduce efortul și timpul pentru ambalare.
• Prevăzut cu rolă de cauciuc pentru presarea benzii adezive și cu dispozitiv de tăiere a
benzii adezive.
• Se folosește cu bandă adezivă 50 mm x 66 m.
COD
OP-63010490

Folie stretch transparentă
• Folie stretch pentru uz manual, utilizată la protecția/paletizarea produselor de mici și
mari dimensiuni.
• Este recomandată pentru protecția împotriva umidității, a prafului și a murdăriei.
• Lățime: 50 cm.
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COD

GROSIME

OP-60235014

23 microni

GREUTATE NETĂ
1.15 kg

OP-60235023

23 microni

2.0 kg
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Cutter profesional cu 2 funcții
• Cutter confecționat din zinc, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Cu 2 funcții: lamă auto retractabilă fără blocare și sistem de blocare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Conține 4 rezerve lame trapezoidale SK2.
• Lamele SK2 sunt din oțel tratat cu carbon.
COD

DESCRIERE

OP-380009171

Cutter cu rubber grip

Cutter profesional cu lamă trapezoidală
• Cutter confecționat din zinc, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei.
• Cu funcție de auto încărcare a lamei.
• Conține 5 rezerve lame trapezoidale SK5.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
COD

DESCRIERE

OP-380009061

Cutter cu rubber grip

OP-385000105

Rezerve cutter trapezoidale SK5, 10 buc/set

Cutter profesional cu lamă trapezoidală
• Cutter confecționat din aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei.
• Conține 2 rezerve lame trapezoidale SK5.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
COD

414

DESCRIERE

OP-381008291

Cutter cu rubber grip

OP-385000105

Rezerve cutter trapezoidale SK5, 10 buc/set

Cutter profesional cu auto încărcare
• Cutter confecționat din aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Cu funcție de auto încărcare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

DESCRIERE

OP-381008281

6 x lame de 18 mm

Cutter cu rubber grip

OP-384018105

18 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

Cutter premium cu lamă trapezoidală
• Cutter confecționat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Lamă retractabilă nu are sistem de blocare, evitându-se astfel eventuale accidente.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DESCRIERE

OP-382012312

Cutter cu rubber grip

OP-385000105

Rezerve cutter trapezoidale SK5, 10 buc/set

Cutter premium
• Cutter confecționat din zinc, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lamă SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-380006772

18 mm

Cutter cu rubber grip

DESCRIERE

OP-384018105

18 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

Cutter basic
• Cutter confecționat din aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-381008113

9 mm

DESCRIERE

OP-381081263

18 mm

cutter

OP-381008053

18 mm

Cutter cu grip din ABS

OP-384009105

9 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

OP-384018105

18 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

Cutter cu rubber grip
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Cutter premium cu 2 funcții
• Cutter confecționat din plastic ABS și aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu șină metalică.
• Cu 2 funcții: lamă auto retractabilă fără blocare și sistem de blocare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-381080562

18 mm

DESCRIERE
Cutter

OP-384018105

18 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

Cutter premium
• Cutter confecționat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Cu funcție de auto încărcare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-382001122

3 x lame de 9 mm

DESCRIERE

OP-382001112

3 x lame de 18 mm

OP-384009105

9 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

OP-384018105

18 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

Cutter cu rubber grip
Cutter cu rubber grip

Cutter basic cu lamă trapezoidală
• Cutter confecționat din aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Lamă retractabilă cu sistem de blocare.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama trapezoidala SK5.
COD

DESCRIERE

OP-381081163

cutter

OP-385000105

Rezerve cutter trapezoidale SK5, 10 buc/set

Cutter basic
• Cutter confecționat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK7.
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COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-383000843

18 mm

DESCRIERE
Cutter cu grip din ABS

OP-382000943

18 mm

Cutter cu rubber grip

OP-384018107

18 mm

Rezerve cutter SK7, 10 buc./set

Cutter basic
• Cutter confecționat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK7.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-383009113

9 mm

DESCRIERE
Cutter cu grip din ABS

OP-382009493

9 mm

Cutter cu rubber grip

OP-384009107

9 mm

Rezerve cutter SK7, 10 buc./set

Cutter economy
• Cutter fabricat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK7.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-383000054

9 mm

DESCRIERE

OP-383000094

18 mm

OP-384009107

9 mm

Rezerve cutter SK7, 10 buc./set

OP-384018107

18 mm

Rezerve cutter SK7, 10 buc./set

cutter
cutter

Rezerve cutter
• Rezerve pentru cutter din oțel inoxidabil de calitate superioară.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

AMBALARE

OP-384009105

9 mm SK5

10 buc./set

OP-384009107

9 mm SK7

10 buc./set

OP-384018105

18 mm SK5

10 buc./set

OP-384018107

18 mm SK7

10 buc./set

OP-385000105

Trapezoidale SK5

10 buc./set

Cuțit pentru corespondență
• Cuțit pentru deschiderea corespondenței cu lamă SK5 din oțel inoxidabil și
mâner din plastic ABS.
COD
OP-386002254
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Flipchart magnetic Vision
• Este prevăzut cu 2 brațe laterale situate de o parte și de altă a panoului magnetic.
• Flipchartul are o clemă pentru prindere rapidă a hârtiei, iar pe panoul magnetic se
scrie cu markere speciale și se șterge cu burete uscat.
• Cele 5 rotile oferă mobilitate flipchartului, putând fi mutat cu ușurință.
COD

DIMENSIUNI

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

OP-12070100

100 x 70 cm

100 cm

Flipchart magnetic Economy
• Suprafață magnetică.
• Înălțime reglabilă.
• Tăviță pentru markere pe toată lungimea tablei.
• Mod de prindere a hârtiei: cu șuruburi ajustabile în funcție de distanța dintre
perforațiile hârtiei.
COD

DIMENSIUNI

OP-10070100

100 x 70 cm

Rezervă hârtie pentru flipchart
• Hârtie albă de 90 gr/mp cu microperforații și 5 găuri.
• Față caroiată și verso velină.
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COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

OP-10065100

65 x 100 cm

50 coli/top

Tablă magnetică pentru cretă
• Tablă cu suprafața magnetică, rezistentă, cu ramă de aluminiu.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.
• Pentru scriere se folosește cretă albă sau color și se șterge cu burete uscat.
COD

DIMENSIUNI
100 x 200 cm

OP-22120150

120 x 150 cm

OP-22120180

120 x 180 cm

OP-22120200

120 x 200 cm

OP-22120240

120 x 240 cm

OP-22120300

120 x 300 cm

5

OP-22100200

Tablă albă magnetică
• Ramă aluminiu.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și tăviță pentru markere și burete.
• Pentru scriere se folosesc markere lavabile și pentru ștergere burete uscat.
COD

DIMENSIUNI

OP-20045060

45 x 60 cm

OP-20060090

60 x 90 cm

OP-20090120

90 x 120 cm

OP-20100150

100 x 150 cm

OP-20100200

100 x 200 cm

OP-20120180

120 x 180 cm

OP-20120240

120 x 240 cm

OP-20120200

120 x 200 cm

OP-20120300

120 x 300 cm

• Suprafață din plută naturală fină presată.
• Se folosesc pioneze cu mâner.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

5

Panou de afișare din plută

COD

RAMĂ

OP-30045060

aluminiu

DIMENSIUNI

OP-30060090

aluminiu

60 x 90 cm

OP-30090120

aluminiu

90 x 120 cm

OP-30090180

aluminiu

90 x 180 cm

OP-30120180

aluminiu

120 x 180 cm

OP-30100150

aluminiu

100 x 150 cm

OP-31040060

lemn

OP-31060090

lemn

60 x 90 cm

OP-31090120

lemn

90 x 120 cm

45 x 60 cm

40 x 60 cm
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Tablă albă magnetică rotativă cu 2 fețe
• Tablă albă magnetică rotativă cu 2 fețe pentru scriere, ramă din aluminiu.
• Datorită dispozitivului rotativ, tablă se poate roti la 360°, se poate fixa în orice unghi.
• Pe stand mobil cu 4 rotile cu sistem de blocare.
• Prevăzută cu tăviță pentru markere.
COD

DIMENSIUNI

OP-25090120

90 x 120 cm

OP-25100150

100 x 150 cm

OP-25100180

100 x 180 cm

OP-25100200

100 x 200 cm

OP-25120180

120 x 180 cm

Stand metalic mobil
• Folosit pentru susținerea tablelor, panourilor de afișaj, hărților și planner-elor, când
acestea nu pot fi montate pe perete.
• Poziționare pe 3 înălțimi diferite.
• Prevăzut cu 4 roți cu sistem de blocare.
COD
OP-19120240

Burete magnetic pentru table albe de scris
• Burete special care aderă ușor pe tablele magnetice.
• Culori asortate.
COD
OP-25000010
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ÎNĂLȚIME MAXIMĂ
120 x 140 cm

Lipici solid
• Lipici solid, se aplică ușor și uniform, permițând suficient timp pentru a repoziționa
obiectul.
• Potrivit pentru lucrări creative la birou și la școală.
• Lipește fotografii, hârtie și textile.
• Datorită tubului cu sistem special de capac etanș, adezivul se păstrează intact și
poate fi utilizat mai mulți ani.
• Nu conține solvent sau diluant.
COD

CANTITATE

AMBALARE

OP-39000110

10 gr.

30 buc/cutie

OP-39000121

21 gr.

24 buc/cutie

OP-39000140

40 gr.

12 buc/cutie

Aracet alb

• Utilizări multiple: acasă, la școală activități creative.
• Aplicator precis.
• Potrivit pentru hârtie, carton, fotografii, lemn.
• Lavabil de pe piele și de pe orice suprafață sau țesătură.
COD

CANTITATE

AMBALARE

OP-39000100

100 ml

12 buc/cutie

Fluid corector
• Fluid corector pe bază de solvent.
• Se usucă rapid.
• Acoperă orice tip de cerneală sau print.
COD

CANTITATE

AMBALARE

OP-39000020

20 ml

10 buc/cutie

Stilou corector
• Stilou corector cu vârf metalic.
• Se usucă rapid.
• Acoperă orice tip de cerneală sau print.
COD

CANTITATE

AMBALARE

OP-39000007

7 ml

24 buc/cutie
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OPUS Compania și marca sa a fost înființată în
1990. Proprietarii au văzut oportunitatea de a-și
deschide propria companie datorită schimbării
situației economice din Polonia. Ei au ales să
se ocupe de bunuri și echipamente de birou,
planificând să le introducă pe piața poloneză.
Sarcina nu era una ușoară, deoarece legăturile,
sistemele de laminare, trimerizatoarele și tăietoarele pentru documentele companiei nu erau
populare în acele vremuri.

OPUS în 1994 a fost mândru de poziția sa pe piața din Europa Centrală, fiind unul dintre cei mai mari producători de echipamente de legare și consumabile de birou. Ani de zile, OPUS a fost singura marcă poloneză prezentă pe piața europeană. OPUS
este, de asemenea, unicul reprezentant în Polonia pentru brand-ul IDEAL, una dintre cele mai mari companii de echipamente
de birou din Germania, care produce ghilotine, trimmere si distrugatoare de documente. În decembrie 1999, OPUS a primit cu
succes un certificat ISO 9001 pentru standardele de calitate și de producție.
OPUS are peste 200 de angajați și una dintre cele mai mari rețele de dealeri din întreaga lume, plus filialele în Praga și Kiev cu
marca OPUS. OPUS, după peste douăzeci de ani de existență pe piață este în continuă creștere, iar conducerea și angajații sunt
mândri de poziția sa de lider cu marca OPUS pe piața mondială de astăzi.
Acest lucru se realizează prin muncă în echipă din partea întregului său personal și respectarea unor standarde înalte de etică
față de clienți, asigurându-le satisfacția.

Obiectivele principale ale OPUS:
• Să creeze o rețea de vânzări bazată pe dealeri și pe unele
dintre magazinele proprii.
• Dezvoltarea și fabricarea propriilor produse și consumabile.
• Introducerea mărcii OPUS pe piața din Europa și in alte țări.
• Crearea și proiectarea de noi produse și sisteme de legare
de documente.
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Mașină de îndosariere Jumbo B cu inele din plastic
• Capacitate perforare: 25 coli de 70-80 gr/mp.
• Capacitate îndosariere cu inele din plastic: 450 coli de 70-80 gr/mp.
• Lungime maximă de îndosariere: 32 cm.
• Cuțite ajustabile.
• Inele din plastic folosite: 6-51 mm.
• Corp în întregime metalic.
COD
OP-JUMBOB

Mașină de îndosariere Hercules Plus cu inele din plastic
• Capacitate perforare: 25 coli de 70 - 80 gr/mp.
• Capacitate îndosariere cu inele din plastic: 500 coli de 70 - 80 gr/mp.
• Lungime maximă de îndosariere: 32 cm.
• Inele din plastic folosite: 6 - 51 mm.
COD
OP-HERCUPLUS

7 cuțite
ajustabile

Mașină de îndosariere Maxi Bingo cu inele din plastic
• Capacitate perforare: 14 coli de 70-80 gr/mp
• Capacitate îndosariere cu inele din plastic: 510 coli de 70-80 gr/mp
• Lungime maximă de îndosariere: 30 cm
• Inele din plastic folosite: 6-51 mm
COD
OP-MAXIBINGO
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Mașină de îndosariere Junior cu inele din plastic
• Capacitate perforare: 10 coli de 70-80 gr/mp.
• Capacitate îndosariere cu inele din plastic: 250 coli de 70-80 gr/mp.
• Lungime maximă de îndosariere: 30 cm.
• Inele din plastic folosite: 6 - 28 mm.
• Bază din plastic.
COD
OP-JUNIOR

Mașină de îndosariere TB 250 termică
• Capacitate de îndosariere : 220 coli de 70-80g/mp.
• Format A4.
• Timp de încălzire : 1-2 min.
• Putere: 250w.
• Dimensiune (L x l x h) : 423 x 90 x 178 mm
COD
OP-TB250

Mașina de îndosariere termică Duo 500 Vario Temp
• Mașină profesională de îndosariere termică pentru coperți rigide, flexibile și transparente.
• Ușor de folosit, leagă până la 500 coli de dimensiune până la A3.
• Leagă până la 500 pagini pentru coperțile flexibile și până la 80 pagini pentru coperți
rigide.
• Identificare automată a tipului de coperți.
• Sistem de încălzire pentru legare mai facilă și mai rapidă.
• Temperature de legare: 120 ° C sau 145 ° C
• Timp de încălzire: aproximativ 3 minute
•Putere maximă de încărcare: 600 W
• Puterea medie de încărcare: 100 W, • Voltaj: 230 V, 50/60 Hz, 2,6A
• Timp de legare la temperatură de 120 ° C:
• Coperți flexibile: aproximativ 90 de secunde
• Coperți rigide: aproximativ 180 de secunde
• Timp de legare la temperatură 145 ° C:
• Coperți flexibile: aproximativ 45-60 de secunde
• Coperți rigide: aproximativ 90-120 secunde

Recomandat în birouri pentru legare
folosind coperți rigide și flexibile
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COD

GREUTATE

FORMAT MAXIM

DIMENSIUNI (L X L)

OP-DUO500VT

2,7 Kg

A3 landscape

165 x 440 x 165 mm

Coperți pentru îndosariere termică TermoLUX
• Față plastic transparentă, spate alb.
COD
OP-X1TERLXMI25
OP-X1TERLX0325
OP-X1TERLX0425
OP-X1TERLX0625
OP-X1TERLX0825
OP-X1TERLX1025
OP-X1TERLX1225
OP-X1TERMT1525
OP-X1TERMT2025
OP-X1TERMT2525
OP-X1TERMT3025

LĂȚIME COTOR
1,5 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

CAPACITATE
15 coli
30 coli
40 coli
60 coli
80 coli
100 coli
120 coli
150 coli
200 coli
250 coli
300 coli

DIMENSIUNI
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm
210 x 297 mm

AMBALARE
25 buc/set
25 buc/set
25 buc/set
25 buc/set
25 buc/set
25 buc/set
25 buc/set
25 buc/set
25 buc/set
25 buc/set
25 buc/set

*Alte modele sau culori se livrează numai pe bază de comandă specială.

Distanțiere autoadezive pentru coperți cu șină metalică
• Din carton alb rigid și dur, dimensiuni: 30 x 5 mm.
• Sunt recomandate atunci când se îndosariază mai puțin de 10 coli sau când rămâne
spațiu între profilul șină și document, pentru a nu deteriora profilul șinei metalice.
COD

GROSIME

AMBALARE

OP-SAMPASWYP

7 mm

100 buc/top

Spire metalice albe
• Se folosesc la legarea elegantă a documentele cu ajutorul mașinilor de legat WireBind.
• Spirele sunt tăiate la dimensiunea A4 și au capetele întoarse pentru a preveni pierderea
colilor.
• Se utilizează pentru legarea standard, pas 3:1.
• Un pachet conține 100 buc.
COD
OP-3A06BIA100
OP-3A08BIA100
OP-3A10BIA100
OP-3A11BIA100
OP-3A12BIA100
OP-3A14BIA100

DIAMETRU
6.4 mm
8.0 mm
9.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
14.3 mm

CAPACITATE INDOSARIERE
45 coli
60 coli
75 coli
90 coli
105 coli
120 coli

CULOARE
alb
alb
alb
alb
alb
alb
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Coperți din carton imitație piele
• Conferă o notă de eleganță.
COD

DIMENSIUNI

GRAMAJ

CULOARE

AMBALARE

OP-1067CZE

A4

250 gr/mp

roșu

100 buc/set

OP-1067BOR

A4

250 gr/mp

bordeaux

100 buc/set

OP-1067BEZ

A4

250 gr/mp

orange

100 buc/set

OP-1067BRZ

A4

250 gr/mp

maron

100 buc/set

Coperți carton lucios
• Fabricate din carton rigid lucios
COD

DIMENSIUNI

GRAMAJ

CULOARE

AMBALARE

OP-10611BIA

A3

250 gr/m2

alb

100 buc/top

OP-1061BIA

A4

250 gr/m2

alb

100 buc/top

Coperți din plastic transparent cristal / color
• Ambalare 100 buc/set.

426

COD

DIMENSIUNI

GROSIME

OP-1202A3

A4

200 microni

CULOARE

OP-1203CZE

A4

200 microni

roșu

OP-1203ZIE

A4

200 microni

verde

cristal

OP-1203BRA

A4

200 microni

fumuriu

OP-1203NIE

A4

200 microni

albastru

OP-1202

A4

200 microni

cristal

METALBIND 300

Singura mașină care leagă și ștanțează!
Date tehnice:
• Leagă, desface până la 300 coli* 600 pagini**
• Format: A5+, A4+, A4+ Squared*** și A3 landscape
• Dimensiuni: W530 D270 H270mm
• Culoare: gri deschis
• Voltaj 230-240/ 50Hz
• Consum mediu: 100 W
• Consum maxim: max 600 W
• Interval temperatură 20°C la 130°C în 5°C etape
• Comutator alimentare
• LED roșu de atenționare când temperatura este atinsă
• Greutate netă: 19 kg
COD
OP-MET300*
*la comandă

Noul sistem de legare care folosește șine Metalbind.
Cel mai puternic sistem de legare, coperțile și paginile sunt prinse împreună din exterior cu șine Metalbind.
Sigur Fără perforare, lipire, nu necesită atingere la legare. Paginile sunt separate de coperți cu șină Metalbind. Se pot lega fără teama de a le
strica. Plus că se pot desface ușor în orice moment.
Inteligent Partea din față a șinei Metalbind nu se deformează niciodată, întotdeauna arată perfect. O manetă specială centrează documentele și le fixează să
nu se deplaseze, indiferent de coperta folosită. Șina Metalbind fixează documentele astfel încât să stea drepte.
Flexibil Coperțile și șina Metalbind sunt separate. Șina permite alegerea modelului de copertă, care poate fi standard, flexibil, rigid și profesional.
Împreună cu GOLDCOVER, ștanțarea la cald oferă posibilități incredibile pentru personalizarea coperților utilizând chiar echipamente ca:
GOLDPRESS 4+, ATLAS 300 sau PALMPRESS 01

H/f/H Coperta HARD / foi / Coperta HARD
Corespondență lățime cotor șină - număr coli
LĂȚIME
5 mm
7 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm

GOLDEN MEDAL
of POLIGRAFIA
INTERNATIONAL FAIRS 2005
in Pozna

NUMĂR COLI
15 - 35
36 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 190
191 - 220
221 - 260
261 - 300

patentat
Made in Poland

Sistem de legare METALBIND cu ajutorul echipamentului MetalBind 300:
PREGĂTIRE

Asigurați-vă că ambele manete sunt în poziție
deschisă.

Introduceți sistemul de ghidare față și spate.

Măsurați documentele de legat pentru alegerea
corectă a șinei Metalbind.

Introduceți șina Metalbind în fantă.Asigurați-vă că
partea dreaptă a șinei este orientată spre operator.

Fixati șina cu levierul.

Fixați paginile între coperți.

Centrați coperțile și paginile în șină.

LEGARE

Asigurați-vă ca șina este centrată folosind
indicatorul din fantă.
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DESFACERE

Trageți în jos cu atenție maneta de legare.

Prin eliberarea manetei,
documentul se desface.

Asigurați-vă că ambele manete sunt deschise. Plasați documentul cu fața în jos.

Deschideți 5 sau 6 pagini de la coperta din
spate.

Fixati șina metalică în partea dreaptă a cârligului.

Apoi cu grijă în partea stângă a cârligului.

Fixati șina cu levierul.

Trageți de mâner de 5-6 ori, înainte și înapoi,
pentru a deschide șina suficient.

Legarea și desfacerea documentelor
cu METALBIND este ușoară și rapidă!
Deschideți ambele mânere, scoateți șina de
desfacere și documentul.

Documentul tău este acum desfăcut!

Șină metalică pânzată METAL BIND
• Pentru mașina de îndosariat MB 300.
• Șină metalică pentru îndosarierea documentelor.
• Se folosește de regulă cu coperți pânzate.
• Ambalare 10 buc/set.
COD

LĂȚIME COTOR

LUNGIME

COD

LĂȚIME COTOR

LUNGIME

OP-OCHMI30410x

5 mm

340 mm

OP-OCH2030410x

20 mm

340 mm

OP-OCHARTMI21710

5 mm

217 mm

OP-OCH2430410x

24 mm

340 mm

OP-OCH0730410x

7 mm

340 mm

OP-OCH2830410x

28 mm

340 mm

OP-OCHART0721710

7 mm

217 mm

OP-OCH3230410x

32 mm

340 mm

OP-OCH1030410x

10 mm

340 mm

OP-OCH10CZA2175

10 mm

217 mm

OP-OCH1330410x

13 mm

340 mm

OP-OCH16CZA2175

16 mm

217 mm

OP-OCH1630410x

16 mm

340 mm

OP-OCH20CZA2175

20 mm

217 mm

X=culoare; BOR=Bordeaux; CZA=negru; NIE=albastru; ZIE=verde
* metalică lucioasă albă

Coperți METAL BIND Classic
• Copertă față și copertă spate pentru mașina de îndosariat MB 300.
• Coperți din carton pânzat care pot fi utilizate cu șine pânzate pentru legarea
documentelor, pentru un aspect estetic atractiv.
• Cartonul din care sunt confecționate este de 202 mm.
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COD

DIMENSIUNI

CULOARE

OP-OHC304X212N10

304 x 212 mm

albastru

AMBALARE
20 buc/set

OP-OHC304X212C10

304 x 212 mm

negru

20 buc/set

OP-OHC304X212B10

304 x 212 mm

bordeaux

20 buc/set

OP-OHC304X212Z10

304 x 212 mm

verde

20 buc/set

OP-OHB304X212S10

304 x 212 mm

argintiu

20 buc/set

OP-OHC217X300C10

217 x 300 mm

negru

20 buc/set

GOLDPRESS 5
Sistemul GOLDCOVER oferă posibilitatea de a ștanța la cald pe mai multe suprafețe,
cum ar fi:
• Toate tipurile de coperti rigide și flexibile, cu diferite texturi
• Imitație piele, plastic rigid sau flexibil, din carton plastifiat
• Șine și coperți Metalbind
• Imprimare cu auriu, argintiu și alte culori
• Culori intense, cum ar fi roșu, negru și altele.

OPUS O•STAND
potrivit pentru toate
echipamentele OPUS

patentat

Date tehnice:
• Timer încălzire: 0.5-10 secunde
• Tensiune: AC 220-240 V/50 Hz
• Consum energie: 600 W
• Dimensiuni (HxlxL): 280x362x548mm
• Interval de temperatură: 20-150° C
• Suprafața maximă de ștanțare: 365x305 mm
- Suprafața de încălzire: 100x200 mm
- Greutate: 28.6 kg
COD
OP-GP5

Master Press 01
• Pentru profesioniști
• Tensiune: 230V/50Hz sau 110-120V/60Hz
• Încărcare putere maximă: 1800 W, încărcare putere medie: 400 W
• Încălzire suprafață: A4 ( 218 x 308 mm)
• Încărcare maximă matrice: 50 %
• Greutate netă mașină: 100 kg
• Încărcare automată a materialului,
• Posibilitatea de a instala matrice peste și de-a lungul mașinii
• Spațiu între mașină și matrice: aproximativ 30mm
• Temperatura de funcționare: 50-130°C, reglare la fiecare 1°
• Se poate modifica măsurarea temperaturii: °C sau °F
• Limbi straine: engleză și poloneză
Echipament microprocessor:
• Ecran LCD
• Cronometru timp ștanțare, încărcare automată a foliei
• Numărătoare inversă cu posibilitate de ajustare
• Semnal sonor la terminarea procesului de ștanțare
• Posibilitatea de salvarea de până la 10 programe de ștanțare (timp diferit și
temperatura de ștanțare diferite) în memoria meniului de programare
• Total zilnic al ștanțărilor

patentat
POLIGRAFIA INTERNATIONAL
FAIRS GOLDEN MEDAL
IN Poznan 2009

COD
OP-MASTERPRESS01*
* la comandă

ȘTANȚARE LA CALD a coperților & a șinelor metalbind:

Compuneți textul în matrița O FRONT. Strângeți
cu cheia Alan furnizată.

Porniți, setați temperatura și timpul de printare,
încadrați matrița peste capul de încălzire.

Pregătiți coperta, șina metalbind (sablon O•GOLDCHANNEL BASE GP este necesar pentru a printa
pe șina metalbind).

COPEȚI ȘI ȘINA Metalbind
REZULTAT IMPRESIONANT DE FIECARE DATĂ!

Tăiați o bucată de folie sau folosiți folie pretăiată, fixați-o (culoarea în partea de sus) între
ramă și elementul care urmează a fi printat.

Asigurați-vă că a fost atinsă temperatura
corectă; trageți maneta o dată în jos pentru a
finaliza procesul de ștanțare la cald.
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• Rola cu folie pentru ștanțare la cald. În cele mai multe cazuri, folia depinde de tipul de
coperți care trebuie ștantațe

O•FOIL classic:
În auriu și argintiu pentru ștanțare la cald pe coperți clasice.

O•FOIL universal:
În auriu și argintiu, alb, negru, albastru, maro și verde pentru ștanțare la cald pe coperți,
Classic, Mundial, Fabric, Glamour, Techno, Memories, Alfa, Oldtimer și Business+.
Nota: Alb, negru, albastru, maro și verde nu pot fi folosite pe coperți business+ covers.

O•FOIL business:
În auriu și argintiu pentru ștanțare la cald pe coperți business+.

O•FOIL CDcover:
Folie specială pentru coperți rigide, laminate de CD. Auriu and argintiu (glossy).
COD

DIMENSIUNI

OP-FOZLOMUN

18 cm x 122 m

CULORI
auriu

OP-FOSREMUN

18 cm x 122 m

argintiu

• Folii speciale pentru sistemul Goldcover.
• Format pretaiat, ambalate in cutie.

O•FOIL QUICK & EASY classic:
Auriu & argintiu pentru ștanțare la cald pe coperți Classic.

O•FOIL QUICK & EASY universal:
În argintiu & auriu. Alb, negru, albastru, maro și verde pentru ștanțare la cald pe coperți
Classic, Mundial, Fabric, Glamour, Techno, Memories, Alfa, Oldtimer și Business+.
Notă: Alb, negru, albastru, maro si verde: nu pot fi folosite pe coperti business+.

O•FOIL QUICK & EASY business:
În auriu & argintiu pentru ștanțare la cald pe coperți business+.

O•FOIL QUICK & EASY coperta CD:
Folie specială pentru coperți rigide, laminate de CD. Auriu și argintiu Glossy.
COD

DIMENSIUNI

FOZLOARKGP5

130x210 mm

CULORI COD

DIMENSIUNI

FOSREARKGP5

130x210 mm

FOBIAARKGP5

130x210 mm

alb FOZLOMUN210

210mmx122m

auriu

FOCZAARKGP5

130x210 mm

negru FOSREMUN210

210mmx122m

argintiu

FONIEARKGP5

130x210 mm

auriu FOBORARKGP5
argintiu FOZIEARKGP5

maro

130x210 mm

verde

albastru

1 ramă pentru susținere litere O•Font 5,5mm. Se
foloseste cu sine O•GOLDCHANNEL BASE IP & GP.

2 rânduri ramă pentru susținere litere O•Font 9mm.

Ramă pentru fixarea matriței
36 x 180mm.

COD

COD

COD

OP-OFRA2L9

OP-OFRAMA

DESCRIERE

OP-OFRA3L5

3 rânduri de 5 mm

OP-OFRA3L4

3 rânduri de 4 mm

Suport metalic pentru susținere șină
(ex. magnesium sau fotopolimer) Pentru
șină O•FRAME MATRIX. 10 buc/set.

Suport metalic cu mânere pentru matriță.

COD

COD

OP-OMATBASEA1

OP-OMATBASEHNDGP

CULORI

130x210 mm

• Litere și cifre confecționate din zinc

Rame

COD

DIMENSIUNI

OP-FSLAT0463

litere font latin standard

CULORI
4 mm

AMBALARE
63 buc/set

OP-FSLAT0552

litere font latin standard

5,5 mm

52 buc/set

OP-FSLAT0934

litere font latin standard

9 mm

34 buc/set

DESCRIERE

OP-FSLRO0466

litere font românesc

4 mm

66 buc/set

Rama pentru sustinere litere cu suport

OP-FSLRO0557

litere font românesc

5,5 mm

57 buc/set

OFRAGP55L4

Rama pentru sustinere litere, 5 randuri, font 4mm

OP-FSLRO0934

litere font românesc

9 mm

34 buc/set

OFRAGP55L5

Rama pentru sustinere litere, 5 randuri, font 5mm

OP-FSSPE0476

cifre și caractere speciale

4 mm

76 buc/set

OFRAGP53L9

Rama pentru sustinere litere, 3 randuri, font 9mm

OP-FSSPE0570

cifre și caractere speciale

5,5 mm

70 buc/set

OFRAGP51L92L4

Rama pentru sustinere litere, 1 rand pentru font de 9mm, 2 randuri pentru font de 4mm

OP-FSSPE0949

cifre și caractere speciale

9 mm

49 buc/set

OFRAGP51L91L5

Rama pentru sustinere litere, 1 rand pentru font de 9mm, 1 rand pentru font de 5.5mm

OP-OFMSRO4

Master set RO

4 mm

set

OFRAGP51L161L4

Rama pentru sustinere litere, 1 rand pentru font de 16mm, 1 rand pentru font de 4mm

OP-OFMSRO5

Master set RO

5,5 mm

set

OFRAGP51L161L5

Rama pentru sustinere litere, 1 rand pentru font de 16mm, 1 rand pentru font de 5.5mm

OP-OFMSRO9

Master set RO

9 mm

set

COD
OMASFRAGP5
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Mașina de îndosariere Atlas 120 Easy
• Mașină modernă METALBND Atlas 120 Easy are o capacitate de îndosariere de 120 coli
A4 de 80 g/mp.
• Design atractiv, greutate redusă și carcasă metalică o fac potrivită pentru birourile mici și
biroul de acasă.
• Creați propriile documente, albume foto și multe altele, chiar la domiciliu sau la birou.
• Nu aveți nevoie de lipici, perforare sau electricitate.
• Atlas 120 leagă documentele folosind un proces brevetat cu șine metalice, fără efort și cu
rezultate profesionale.
• Cel mai rapid proces de legare în numai 10 secunde cu minim de efort.
• Cea mai bună mașină de îndosariere Atlas 120 este atât de mică și ușoară, încât se
potrivește practice în orice spațiu și poate fi mereu la îndemână.
• Este soluția ideală pentru cele mai elegante prezentări de companie; cele mai
profesioniste rapoarte financiare; cele mai atractive oferte, promoții, cele mai
clare broșuri; cele mai impresionante lucrări.
• Se utilizează coperțile din plastic cu șină O.Easy.
COD

DIMENSIUNI

OP-ATLASEASY120

147 x 458 x 234 mm

GREUTATE
8,7 kg

Coperți plastic cu șină metalică O.Easy Open
COD

LĂȚIME ȘINĂ

CAPACITATE

CULOARE

OP-ECA4DC1BIA50

1.5 mm

1-12 coli

transparent cristal/alb
transparent cristal/rosu

OP-ECA4DC1CZE50

1.5 mm

1-12 coli

OP-ECA4DHM1CZA50

1.5 mm

1-12 coli

transparent mat/negru

OP-ECA4DHM1NIE50

1.5 mm

1-12 coli

transparent mat/albastru

OP-ECA4DHM1BIA50

1.5 mm

1-12 coli

OP-ECA4DC3BIA40

3 mm

12-25 coli

transparent cristal/alb
transparent cristal/rosu

• Fabricate din PVC, rezistente la îndoituri repetate și la întindere.
• Sunt coperțile pentru cea mai ușoară și rapidă legare de documente A4.
• Prima copertă este transparența mâță sau lucioasă, iar copertă spate este colorată.
• Se folosesc cu mașină de îndosariere Atlas 120 Easy.

transparent mat/alb

OP-ECA4DC3CZE40

3 mm

12-25 coli

OP-ECA4DHM3CZA40

3 mm

12-25 coli

transparent mat/negru

OP-ECA4DHM3NIE40

3 mm

12-25 coli

transparent mat/albastru

OP-ECA4DC5BIA40

5 mm

25-40 coli

transparent cristal/alb

OP-ECA4DC5CZE40

5 mm

25-40 coli

transparent cristal/rosu

OP-ECA4DHM5CZA40

5 mm

25-40 coli

transparent mat/negru

OP-ECA4DHM5NIE40

5 mm

25-40 coli

transparent mat/albastru

OP-ECA4DC7BIA40

7 mm

40-65 coli

transparent cristal/alb

OP-ECA4DC7CZE40

7 mm

40-65 coli

transparent cristal/rosu

OP-ECA4DHM7CZA40

7 mm

40-65 coli

transparent mat/negru

OP-ECA4DHM7NIE40

7 mm

40-65 coli

transparent mat/albastru

OP-ECA4DC10BIA30

10 mm

65-90 coli

transparent cristal/alb

OP-ECA4DC10CZE300

10 mm

65-90 coli

transparent cristal/rosu

OP-ECA4DHM10CZA30

10 mm

65-90 coli

transparent mat/negru

OP-ECA4DHM10NIE30

10 mm

65-90 coli

transparent mat/albastru

OP-ECA4DC13BIA30

13 mm

90-120 coli

transparent cristal/alb

OP-ECA4DC13CZE30

13 mm

90-120 coli

transparent cristal/rosu

OP-ECA4DHM13CZA30

13 mm

90-120 coli

transparent mat/negru

OP-ECA4DHM13NIE30

13 mm

90-120 coli

transparent mat/albastru
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Ghilotină cu cuțit circular Rolocut A4
• Ghilotină cu cuțit circular precis și ușor de folosit, care tăie la scală milimetrica.
• Prevăzută cu un suport foarte stabil, cuțit circular solid și bară din plastic transparent.
• Cuțitul se poate înlocui.
• Greutate: 1 kg
COD

FORMAT MAXIM AL HÂRTIEI

LUNGIMEA DE TĂIERE

OP-ROLOCUTA4

DIN A4

320 mm

CAPACITATEA DE TAIERE
10 coli (70g/mp)

Ghilotină cu cuțit circular Rolocut A3
• Ghilotină cu cuțit circular pentru uz profesional și particular, care tăie la scală milimetrică.
• Design ergonomic.
• Prevăzută cu cuțit circular solid și bară de fixare metalică.
• Dimensiunea mesei de metal: 460 x 120 mm.
• Greutate: 1.3 kg
COD

FORMAT MAXIM AL HÂRTIEI

LUNGIMEA DE TĂIERE

OP-ROLOCUTA3

DIN A3

460 mm

CAPACITATEA DE TAIERE
5 coli (70g/mp)

Ghilotină cu cuțit circular Rolocut A3 cu led
• Ghilotină cu cuțit circular pentru uz profesional și particular.
• Lamă de tăiere din oțel inoxidabil se poate înlocui.
• Dotată cu led pentru ghidare la tăiere.
• Liniile gradate sunt în inch și cm.
• Dimensiuni bază de sticlă: 460 x 120 mm.
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COD

FORMAT MAXIM AL HARTIE

LUNGIMEA DE TAIERE

OP-ROLOCUTA3LED

DIN A3

460 mm

CAPACITATE DE TAIERE
5 coli (70g/mp)

Ghilotină cu pârghie Eurocut A4
• Ghilotină ușoară și compactă pentru birou.
• Ghidajul mobil asigură obținerea formatului exact la tăierea oricărei hârtii, formatul
fiind indicat pe masă de lucru.
• Apărătoarea de plastic a lamei asigură utilizarea sigură a ghilotinei.
• Prevăzută cu mâner ergonomic pentru o manevrarea ușoară a ghilotinei.
• Greutate: 1.9 kg
COD

FORMAT MAXIM AL HARTIEI

LUNGIMEA DE TAIERE

OP-EUROCUTA4

DIN A4

335 mm

CAPACITATEA DE TAIERE
8 coli (70g/mp)

Buzunar vertical pentru ecuson
• Din plastic flexibil pentru introducerea clipsului metalic sau lănțișorului.
COD

CULOARE

DIMENSIUNI (L X L)

AMBALARE

OP-3175

transparent

105 x 75 mm

100 buc./set

Clips pentru ecuson
• Clipsuri pentru ecusoane cu o singură perforație.
COD

AMBALARE

OP-3171

100 buc./set

Lănțișor metalic
• Metalic nichelat, pentru ecusoane cu perforație.
COD

LUNGIME

AMBALARE

OP-CHAIN90

90 cm

100 buc./set
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OPUS AEROPRIME Q
Pentru camere de până la 30 m2. Echipat cu prefiltru, filtru de carbon activ, filtru HEPA,
lumină UV-C și ionizator.
Prefiltru
Filtru de carbon activ
Filtru HEPA
Lumină UV-C
Ionizator
Timer
Indicator de schimbare a filtrului
Purificatorul de aer OPUS AEROPRIME X este un dispozitiv modern creat pentru birou sau
acasă, pentru camere de până la 30 m² cu o înălțime maximă de 2.5 m. Are un sistem
inovativ de curățare ce combină prefiltrul, ce oprește contaminanții mari cum ar fi parul
de animale, filtrul HEPA ce elimină alergenii și particulele fine, un filtru de carbon ce
elimină mirosurile plus tehnologia Ultraviolet UV-C și ionizatorul, ce ajută la distrugerea microbilor si agenților patogeni, îmbunătățind calitatea aerului din cameră. Aparatul
are pictograme ce oferă informați despre viteză, timer și înlocuirea filtrului. Timer-ul îți
permite să oprești dispozitivul automat după o perioadă specificată de timp.

Tensiune de alimentare
Putere
Ventilație
Nivel zgomot (dB)
Flux de aer
Lumină UV
Ore de funcționare
Dimensiuni (H x W x D)
Greutate netă
Greutate brută
Cod

Sistem de filtare pe mai multe nivele
Prefiltru, filtru HEPA, filtru de carbon.

Pictograma pentru schimbat filtrul
Indică momentul când filtrul trebuie înlocuit.
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Lumină UV-C
Marește capacitatea de distrugere a agenților
patogeni mici

220-240 V, 50-60 Hz
55 W
3 viteze
30 dB/ 45 dB/ 55 dB
78/ 178/ 270
Lungime de unda: 254 nanometri
Aprox. 20.000 ore
410 x 323 x 185 mm
4.4 kg
5.2 kg
OP-AEROPRIMEQ

Ionizator
Generează ioni încărcați negativ, îmbunătățind
calitatea aerului din cameră.

OPUS AEROPRIME X auto
Purificator de aer modern creat pentru camere de pana la 30 m².
Echipat cu prefiltru, filtru de carbon activ, filtru HEPA, lumina UV-C, PCO si ionizator.
Prefiltru
Filtru de carbon activ
Filtru HEPA
Lumină UV-C
PCO
Ionizator
Ecran LCD
Telecomanda
Timer
Indicator de înlocuire a filtrului
Purificatorul de aer OPUS AEROPRIME X este un dispozitiv modern creat pentru birou sau
acasă, pentru camere de până la 30 m² cu o înălțime maximă de 2.5 m. Are un sistem
inovativ de curățare ce combină prefiltrul, care oprește contaminanții mari cum ar fi părul
de animale, filtrul HEPA ce elimină alergenii și particulele fine, un filtru de carbon ce elimină
mirosurile, plus tehnologia Ultraviolet UV-C și ionizatorul, ce ajută la distrugerea microbilor și
agenților patogeni, îmbunătățind calitatea aerului din cameră. Aparatul are un mod automat
ce reglează procesul de curățare bazat pe un senzor de miros. Statusul procesului este afișat
constant pe ecranul LCD, de asemenea și când trebuie schimbat filtrul. Timer-ul permite oprirea automată a dispozitivului după o perioadă specificată de timp. Prevăzut cu o telecomandă
pentru o operare ușoară.
Tensiune de alimentare
Putere
Ventilație
Nivel zgomot (dB)
Flux de aer
Lumina UV
Ore de funcționare
Greutate netă
Greutate brută
Dimensiuni (X x W x D)
Cod

220-240 V AC, 50-60 Hz
50 W
3 viteze
30 dB/ 45 dB/ 55 dB
67 m³/h / 153 m³/h / 244 m³/h
Lungime de unda: 254 nanometri
Aprox. 20.000 ore
4.8 kg
5.6 kg
428 x 389 x 160 mm
OP-AEROPRIMEXAUTO

Sistem de filtrare pe mai multe nivele
Prefiltru, filtru HEPA, filtru de carbon.

Lumină UV-C
Marește capacitatea de distrugere a agenților
patogeni mici.

Ionizator
Generează ioni încărcați negativ, îmbunătățind
calitatea aerului din cameră.

Telecomandă
Oferă multe funcții cum ar fi timer, controlul
vitezei, operare automată.

Ecran LED
Informații despre stadiul actual al
dispozitivului.

Ionizator
Generează ioni încărcați negativ, îmbunătățind
calitatea aerului din cameră.
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Probabil ați adoptat obiceiul de a face fotografie paginilor cu notițe cu smartphonul dvs. Dacă da, veți ști că
încadrarea paginii este dificilă și că fotografiile cu notițele se amestecă și cu alte imagini.
Oxford a dezvoltat SCRIBZEE – o aplicație de scanare de înaltă performanță care combină caracteristicile
smartphonului dvs. cu cele 4 marcaje tipărite în colțurile caietelor Oxford.
Aplicația gratuită SCRIBZEE va salvează notele scanate într-un “cloud” securizat oferit de Oxford gratuit.
Acestea pot fi accesate, editate sau distribuite pe orice dispozitiv conectat oriunde. SCRIBZEE® cuprinde
funcții de organizare în aplicația actuală. Notele dvs. sunt grupate într-un singur loc și pot fi salvate în oricare dintre folderele pe care le alegeți.
Doriti să imbunătătiti notele adăugand alte pagini sau ilustrându-le cu imagini? Nici o problemă. Cu
SCRIBZEE®, trageți pur și simplu paginile unei notițe cu degetul pentru a schimba secvența. De asemenea,
puteți importa pagini din alte note din același director sau imagini de pe telefonul smartphone.
Și dacă trebuie să vă distribuiți paginile cu notițe, pur și simplu utilizați diferitele mijloace de comunicare ale
telefonului dvs. smartphone (SMS, e-mail, rețele sociale, Evernote etc.).
SCRIBZEE® la colegiu sau universitate-Păstrati notițele în buzunar
Notitele sunt mai ușor de memorat când sunt scrise manual. Este, de asemenea, mai ușor să refaceți un
document și să îl invătati pe hârtie.
Cu notebook-uri SCRIBZEE® și OXFORD:
Salvati notele scrise de mană într-un “cloud” ultra-securizat.
Salvati-le și sortați-le după subiect cu prezentări, imagini și alt conținut digital.
Distribuiti notițele către alți membri ai grupurilor dvs. de lucru prin intermediul rețelelor de socializare.
SCRIBZEE® în birou, în sală de ședințe și în mișcare-Păstrati toate notele impreună într-un singur loc
Scrisul de mână stimulează procesul de gândire și ajută la generarea de idei. Este o plăcere să iei un stilou
și să scrii pe o coală de hârtie albă. Dar cum pot fi organizate într-un document în orice moment notițele
scrise de mană și cele digitale?
Cu notebook-uri SCRIBZEE® și OXFORD:
Salvati notițele scrise de mană într-un “cloud” ultra-securizat.
Consultati notițele de pe dispozitivul conectat în timp ce vă deplasați oriunde și oriunde doriți.
Distribuiti notele dvs. cu colegii.
La sfârșitul întâlnirii, distribuiți notițele cu toți participanții cu doar câteva clicuri.
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Caiet cu spirală International OrganiserBook
• Hârtie albă de 80 gr/mp.
• Conține pagini cu informații internaționale (prefix-uri internaționale, ora pe glob etc)
• Pagini liniate pentru notițe de la întâlniri, titluri sau acțiuni.
• Coperți din carton rigid.
• Paginile sunt liniate inteligent cu margini duble și antet, pentru notarea întâlnirilor,
adreselor, etc.
• Hârtie Optik de 80 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie,
chiar dacă se folosește un stilou.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100102777*

A4+

80

matematică

AMBALARE
5 buc/set

OX-100100462
* coperți PP

A4+

80

dictando

5 buc/set

Caiet cu spirală International Activebook
• Cu separatoare detașabile care permit identificarea cu ușurință a notiței.
• Cu buzunar pentru depozitarea temporară a documentelor sau cărților de vizită.
• Cu file detașabile pentru a putea fi îndosariate.
• Hârtie Optik, care nu permite ca cerneala sa se impregneze în hârtie, chiar dacă se
folosește un stilou pentru scriere. Hârtie de 80gr/mp de calitate, foarte netedă și
foarte albă.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
• Coperți din PP (polypropilenă)
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

AMBALARE

OX-100104329

A4+

80

matematică

5 buc/set

OX-100102994

A4+

80

dictando

5 buc/set

OX-100102880

A5+

80

matematică

5 buc/set

OX-100104067

A5+

80

dictando

5 buc/set

Caiet cu spirală Filingbook
• Conține pagini cu informații internaționale (prefix-uri internaționale, ora pe glob).
• Cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• 4 secțiuni cu pagini colorate pe margine pentru identificare.
• 3 separatoare detașabile din PP color.
• Coperți din PP (polypropilenă); hârtie albă de 80gr/mp.
• Hârtie Optik de 80 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie,
chiar dacă se folosește un stilou.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea
și organizarea notelor.
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COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100100739

A4+

100

matematică

AMBALARE
5 buc/set

OX-100102000

A4+

100

dictando

5 buc/set

Caiet cu spirală International Managerbook
• Coperți din polipropilenă.
• Paginile sunt liniate în 2 feluri-ceea ce permite scrierea pe vertical sau pe orizontal
pentru desenarea de grafice sau diagrame.
• Rigla din plastic detașabilă pentru desen sau marcarea paginii.
• 5 separatoare din polipropilenă pentru organizarea notițelor.
• Cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• Hârtie Optik de 80 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se
impregneze în hârtie, chiar dacă se folosește un stilou.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea
și organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-400010756

A4+

80

dictando

AMBALARE
5 buc/set

Caiet cu spirală Meetingbook
• Coperți din PP, coperta spate cu clape interioare pentru păstrarea
documentelor.
• Închidere cu elastic; hârtie albă de 80gr/mp.
• Conține pagini cu informații internațional (prefix-uri internaționale, ora pe glob).
• Cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• Indicații în 10 limbi.
• Hârtie Optik de 80 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar
dacă se folosește stiloul.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea
și organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100100362

A4+

80

matematică

AMBALARE
5 buc/set

OX-100104296

A4+

80

dictando

5 buc/set

OX-100102104

A5+

80

matematică

5 buc/set

OX-100103453

A5+

80

dictando

5 buc/set

Caiet cu spirală International Notebook
• Conține pagini cu informații internaționale (prefix-uri internaționale, ora pe glob etc)
• Pagini liniate pentru notițe de la întâlniri, titluri sau acțiuni.
• Paginile sunt liniate inteligent cu margini duble și antet, pentru notarea întâlnirilor,
adreselor, etc.
• Hârtie Optik de 80 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie,
chiar dacă se folosește un stilou. Coperți din carton rigid.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea
și organizarea notelor.
• Coperți din carton rigid.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100103664

A4+

80

matematică

AMBALARE

OX-100104036

A4+

80

dictando

5 buc/set

OX-100101849

A5+

80

matematică

5 buc/set

OX-100102680

A5+

80

dictando

5 buc/set

5 buc/set

Blocnotes International Notepad
• Cu coperți din carton laminat. Coperta din spate
ascunde complet capsele pentru a evita zgârieturile.
• Coperta din spate este rigidă pentru a asigura scrisul comod în orice situație.
• Cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• Paginile sunt liniate inteligent cu margini duble și antet, pentru notarea întâlnirilor,
adreselor, etc.
• Hârtie Optik de 80 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze , chiar dacă se
folosește stiloul.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100102359

A4+

80

dictando

AMBALARE
5 buc/set
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Caiet cu elastic Signature
• Coperți rigide, cartonate, cu bandă elastică pentru fixarea ușoară a conținutului.
• Bandă semn de carte pentru marcarea paginii.
• Număr file: 80
• Buzunar extensibil pentru păstrarea temporară a documentelor.
• Hârtie Optik de 90 gr/mp, care nu permite că cerneală să se impregneze, chiar dacă se
folosește stiloul.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
COD

FORMAT

CULOARE COPERTI

LINIATURA

OX-100735210

A5

5 culori clasice asortate (albastru, negru, mov, maro, gri)

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-100735212

A5

5 culori intense (rosu, roz, turcoaz, mov, fucsia)

dictando

5 buc/set

OX-100735211

A5

5 culori clasice asortate (albastru, negru, mov, maro, gri)

matematica

5 buc/set

OX-100735213

A5

5 culori intense (rosu, roz, turcoaz, mov, fucsia)

matematica

5 buc/set

OX-100735214

B5

5 culori clasice asortate (albastru, negru, mov, maro, gri)

dictando

5 buc/set

OX-100735216

B5

5 culori intense (rosu, roz, turcoaz, mov, fucsia)

dictando

5 buc/set

OX-100735215

B5

5 culori clasice asortate (albastru, negru, mov, maro, gri)

matematica

5 buc/set

OX-100735217

B5

5 culori intense (rosu, roz, turcoaz, mov, fucsia)

matematica

5 buc/set

OX-100735206

9 x 14 cm

5 culori clasice asortate (albastru, negru, mov, maro, gri)

dictando

5 buc/set

OX-100735208

9 x 14 cm

5 culori intense (rosu, roz, turcoaz, mov, fucsia)

dictando

5 buc/set

OX-100735207

9 x 14 cm

5 culori clasice asortate (albastru, negru, mov, maro, gri)

matematica

5 buc/set

OX-100735209

9 x 14 cm

5 culori intense (rosu, roz, turcoaz, mov, fucsia)

matematica

5 buc/set

Caiet cu spirală Essentials European Book
• Coperți din carton rigid în culori asortate, file cu microperforații pentru desprindere
ușoară și perforații pentru îndosariere.
• Notebook-ul este împărțit în 4 secțiuni codate în culori și are 3 separatoare detașabile
pentru separarea notițelor de la diferite proiecte.
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar dacă se
folosește stiloul.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea
și organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100100748

A4+

120

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-100104738

A4+

120

matematică

5 buc/set

Caiet cu spirală Essentials Collegebook
• Coperți din carton plastifiat în culori asortate.
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• Cu rigla gradată, detașabilă pentru marcarea paginii.
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar dacă se
folosește stiloul.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
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COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100103461

A4+

90

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-100104364

A4+

90

matematică

5 buc/set

Caiet cu spirală Essentials
• Coperți din carton în culori asortate.
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• Cu rigla gradată, detașabilă pentru marcarea paginii.
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze , chiar dacă se
folosește stiloul.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100102276

9 x 14 cm

90

matematică

AMBALARE
5 buc/set

OX-100103741

A5

90

dictando

5 buc/set

OX-100102938

A5

90

matematică

5 buc/set

Caiet cu spirală Beauty Multitasker
• Coperți din carton rigid în culori moderne.
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• Separator din polipropilenă gradat, prevăzut cu 6 taburi colorate.
• Bandă elastică pentru fixarea ușoară a conținutului.
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze , chiar dacă se
folosește stiloul.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea
și organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-400048720

A5+

60

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-400040559

A5+

60

matematică

5 buc/set

Caiet cu spirală MyColour
• Conține riglă gradată, care poate fi detașată și folosită ca semn pentru găsirea cu
ușurință a paginii, copertă din plastic translucent, flexibilă și rezistentă la apă.
• Coperți din PP (polypropilenă)
• Hârtie Optik, care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie, chiar dacă
se folosește un stilou pentru scriere. Hârtie de 90gr/mp de calitate, foarte netedă și
foarte albă.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
COD

FORMAT

NRUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100101864

A4

90

matematică

AMBALARE
5 buc/set

OX-100104241

A4

90

dictando

5 buc/set

OX-100102483

A5

90

matematică

5 buc/set

OX-100104780

A5

90

dictando

5 buc/set

OX-100102323

90 x 140 mm

90

matematică

10 buc/set

Caiet cu spirală My Style
• Concepute special pentru femeile care vor să combine aspectul profesional cu farmecul feminin, caiete în culori cosmetice cu finisaj perlat.
• Cu spirală dublă albă și copertă perlată pentru o atingere feminină.
• Cu riglă gradată, detașabilă, pentru marcarea paginii.
• Hârtie Optik de 90gr/mp, care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie,
chiar dacă se folosește un stilou pentru scriere.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
• Coperți din carton rigid laminat
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-100105043

A4

90

matematică

AMBALARE

OX-100100788

A4

90

dictando

5 buc/set

OX-100101543

A5

90

matematică

5 buc/set

5 buc/set

OX-100101291

A5

90

dictando

5 buc/set

OX-100101532*

90 x 140 mm

90

dictando

5 buc/set

*Nu conține riglă detașabilă
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Caiet cu spirală Student Projectbook
• Coperți din polipropilenă transparentă, impermeabile și rezistente la uzură, cu design
atractiv, nou și elegant.
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• 3 pagini cu sfaturi imprimate pentru time management.
• 3 separatoare detașabile care pot fi folosite și ca semn de carte.
• 4 secțiuni cu diferite culori pentru identificare rapidă.
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar dacă se
folosește stiloul.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-400037434

A4+

100

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-400037432

A4+

100

matematică

5 buc/set

Caiet cu spirală Student Nomadbook
• Coperți din polipropilenă transparentă, impermeabile și rezistente la uzură, cu design
atractiv, nou și elegant.
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• 3 pagini cu sfaturi imprimate pentru time management.
• Coperțile sunt tip mapă cu 3 clape și elastic pentru păstrarea și transportarea în
siguranță a documentelor.
• Coperta din spate din carton gros și rigid ce permite scrierea confortabilă în toate
situațiile.
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar dacă se
folosește stiloul.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-400037403

A4+

80

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-400019522

A4+

80

matematică

5 buc/set

Caiet cu spirală Student Notebook
• Coperți din carton rigid ce permite scriere confortabilă fără birou sau masă.
• Paginile sunt liniate cu margini duble și antet pentru luarea de notițe în mod organizat.
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze , chiar dacă se
folosește stiloul.
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-400037407

A4+

80

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-400037406

A4+

80

matematică

5 buc/set

Blocnotes Student Easynotes
• Coperți din polipropilenă transparentă, impermeabile și rezistente la uzură, cu design
atractiv, nou și elegant.
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• 3 pagini cu sfaturi imprimate pentru time management.
• Buzunar transparent pentru păstrarea temporară a notițelor, Copertă din spate din
carton gros și rigid ce permite scriere confortabilă în toate situațiile.
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar dacă se
folosește stiloul.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
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COD

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

OX-400019527

A4+

80

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-400019526

A4+

80

matematică

5 buc/set

Caiet cu spirala School Collegebook
• Hârtie albă de 90 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară si 4 perforații
pentru îndosariere.
• Hârtie Optik care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie, chiar dacă se
folosește un stilou pentru scriere.
• Coperți din carton în culori asortate, rezistent la folosire îndelungată.
• Compatibil cu aplicația gratuită SCRIBZEE® smartphone pentru scanarea, salvarea și
organizarea notelor.
COD

FORMAT

NUMAR FILE

LINIATURA

OX-400075531

A4

90

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-400075533

A4

90

matematica

5 buc/set

OX-400075588*

A5

90

dictando

5 buc/set

*liniat stânga

Caiet School Soft Touch
• Caiet cu copertă catifelată de calitate superioară, în 5 culori asortate
• Hârtie Optik albă de 90 gr/mp, care nu permite că cerneală să se impregneze în
hârtie, chiar dacă se folosește un stilou pentru scriere.
• Cu colțuri rotunde și liniatură roșie în stânga.
COD

FORMAT

NUMAR FILE

LINIATURA

OX-400073665

A4

48

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-400073661

A4

48

matematica

5 buc/set

Caiet School
• Hârtie Optik albă de 90 gr/mp., care nu permite că cerneală să se impregneze în hârtie, chiar
dacă se folosește un stilou pentru scriere.
• Coperți din carton lucios în culori asortate, rezistent la folosire îndelungată.
• Liniat stânga.
COD

FORMAT

NUMAR FILE

LINIATURA

OX-400075537

A4

60

dictando

AMBALARE
5 buc/set

OX-400075539

A4

60

matematica

5 buc/set

OX-400075536*

A5

60

matematica

5 buc/set

OX-400075534

A5

60

dictando

5 buc/set

OX-400075524

A4

36

dictando

5 buc/set

OX-400075526

A4

36

matematica

5 buc/set

OX-400075582*

A5

36

matematica

5 buc/set

OX-400075581
*nu e liniat stanga

A5

36

dictando

5 buc/set
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PAPERNET ESTE O MARCĂ DIN GRUPUL SOFIDEL.
Grupul Sofidel, o companie privată deținută de familiile Stefani și Lazzareschi, este lider mondial în fabricarea
hârtiei de uz igienic și de uz casnic.
Fondată în 1966, grupul are filiale în 13 țări - Italia, Spania, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania, Suedia,
Polonia, Ungaria, Grecia, România, Turcia și SUA - cu peste 6.000 de angajați.
Cu vânzările nete de 1.724 de milioane de euro (2017), Sofidel este pe locul doi în Europa în ceea ce priveşte
capacitatea de producție în sectorul şerveţelelor (1.098.000 tone pe an - 2017). „Regina”, este cel mai cunoscut
brand al grupului şi este prezent pe aproape toate piețele.
Alte branduri din grup sunt: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Nouvelle, Pungi de sete, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Yumy,
Soft & Easy, Volare, Onda, Lycke, Nicky, Papernet.
Membru al UN Global Compact și al programului internațional WWF Climate Savers, Grupul Sofidel consideră că
sustenabilitatea este un factor strategic în ceea ce privește creșterea economică și se angajează să promoveze
o dezvoltare sustenabilă.
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Dispencer pentru săpun lichid
• Dispencer pentru săpun lichid din plastic, de calitate superioară.
• Design modern și funcțional, ușor de întreținut și de curățat.
• Capacitatea sa mare îl recomandă inclusiv în spațiile cu un flux mare de utilizatori.
COD

CAPACITATE

DIMENSIUNI

PPN-416149

800 ml

11.6 x 13.9 x 22 cm

CULOARE
alb

Superior

Rezervă săpun lichid
• Rezervă săpun lichid pentru dispencer, de calitate superioară.
• Dozaj pentru dispenser: 0.9 ml.
COD

CANTITATE

CULOARE

PPN-411210

500 ml

alb

antibacterian

TIP

PPN-411211

500 ml

alb

pentru maini si corp

Superior

Săpun lichid
• Săpun lichid potrivit pentru reumplere dispencer.
COD

CULOARE

PPN-413123

alb

CANTITATE
5L

Special
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Dispenser electric Autocut pentru rolă prosop
• Dispencer electric pentru rolă hârtie autocut, practic și elegant.
• Se va integra cu succes în cele mai diverse spații profesionale- de la toaletele
restaurantelor sau hotelurilor până la cele ale centrelor medicale, sportive, firme etc.
• Fabricat din plastic de calitate superioară.
• Folosește rolă prosop: PPN-406476; PPN-416623; PPN-403829; PPN-406476;
PPN-416604; PPN-416613; PPN-416598
Superior

COD

DIMENSIUNI (Î x L x l)

PPN-416153

37.1 x 33 x 22.1 cm

CULOARE
alb

Dispenser manual Autocut pentru rolă prosop
• Dispencer manual pentru rolă hârtie autocut, practic și elegant.
• Se va integra cu succes în cele mai diverse spații profesionale de la toaletele
restaurantelor sau hotelurilor până la cele ale centrelor medicale, sportive, firme etc.
• Fabricat din plastic de calitate superioară.
• Folosește rolă prosop: PPN-406476; PPN-416623; PPN-403829; PPN-406476;
PPN-416604; PPN-416613; PPN-416598
Superior

COD

DIMENSIUNI (Î x L x l)

PPN-416155

37.1 x 33 x 22.1 cm

CULOARE
alb

Superior

Rolă prosop autocut
• Rolă prosop autocut, fabricată din celuloză pură.
• Potrivită pentru dispencer (model: PPN-416153 și PPN-416155), neporționată.
• Rolele au o capacitate foarte mare și sunt ideale pentru grupurile sanitare aglomerate.
• Culoare: alb.
• Număr straturi: 2

Special

COD

LUNGIME

GRAMAJ

PPN-416613

125 m

21.5 g/mp

AMBALARE
6 role/bax

PPN-403829

140 m

21 g/mp

6 role/bax

PPN-416623

100 m

18 g/mp

6 role/bax

PPN-416598

140 m

18.5 g/mp

6 role/bax

The Blue Angel
Standard

Rolă prosop autocut
• Rolă prosop autocut, fabricată din hârtie reciclată.
• Poate fi utilizată și în industria alimentară.
• 1 strat, neporționată.

Superior
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COD

LUNGIME

CULOARE

GRAMAJ

PPN-416604

185 m

nature

41 g/mp

AMBALARE
6 role/bax

PPN-406476

247 m

alb

26 g/mp

6 role/bax

Dispencer pentru rolă prosop
• Dispencer pentru rolă prosop din plastic de calitate superioară.
• Este ușor de întreținut și curățat.
• Se recomandă atât pentru spații publice aglomerate cât și pentru colectivități
restrânse (birouri, cabinete medicale, restaurante etc.).
• Folosește rolă prosop: PPN-403832; PPN-416605; PPN-416611; PPN-416610
COD

DIMENSIUNI (Î x L x l)

PPN-416144

30.4 x 22.10 x 22.50 cm

CULOARE
alb

Superior

Rolă prosop
• Rolă prosop standard cu derulare centrală.
• Poate fi utilizată și în industria alimentară.
• 1 strat.
COD

LUNGIME

MATERIAL

GRAMAJ

PPN-416611

274 m (780 buc./rolă)

reciclat-alb 65%

20 g/mp

AMBALARE
6 role/bax

PPN-416610

292 m (neporționată)

celuloză pură alb

22 g/mp

6 role/bax

Standard

Rolă prosop bucătărie
• Rolă prosop bucătărie, fabricată din celuloză pură.
• Se utilizează în domenii de activitate precum catering, laboratoare, zone de servire a
clienților și nu numai.
• Hârtie are o textură moale, este extra absorbantă și rezistentă.
• 3 straturi.
• Gramaj: 17.5 gr/mp.
COD

LUNGIME

CULOARE

PPN-416596

11 m (51 buc./rolă)

alb

AMBALARE
4 role/bax

Superior

Rolă prosop derulare centrală
• Role prosop cu derulare centrală, fabricate din celuloză pură.
• Vă ajută să păstrați curățenia și igiena, fiind ideale pentru restaurante, toalete
publice, centre medicale, școli, firme etc.
• Delicate la atingere, asigură o uscare eficientă și rapidă a mâinilor, fiind și extrem de
economice.
• 2 straturi porționată.
• Tehnologie TAD (Through Air Drying)
• Gramaj: 18 gr/mp.
COD

LUNGIME

CULOARE

PPN-407557

152 m (400 buc./rolă)

alb

AMBALARE
3 role/bax

PPN-403832

108 m (450 buc./rolă)

alb

6 role/bax

Superior

Special

Rolă prosop nature
• Role prosop cu derulare centrală, fabricate din hârtie reciclată.
• Poate fi utilizată și în industria alimentară.
• 1 strat.
• Gramaj: 22.5 gr/mp.
COD

LUNGIME

CULOARE

PPN-416605

290 m (neporționat)

nature

AMBALARE
6 role/bax

Standard
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Dispencer pentru șervețele pliate
• Dispencer pentru șervețele fabricat din plastic de calitate superioară.
• Este foarte ușor de întreținut și curățat.
• Se recomandă atât pentru spații publice aglomerate cât și pentru colectivități
restrânse (birouri, cabinete medicale, restaurante etc.).

Superior

COD

TIP

DIMENSIUNI (Î x L x l)

PPN-416143*

șervetele C/V

33.6 x 30 x 14.5 cm

CULOARE
alb

PPN-416148**
șervetele Z/W
33.6 x 29 x 10.8 cm
* Folosește șervețele: PPN-402292;PPN-404283; PPN-409039; PPN-416608; PPN-416609
** Folosește șervețele: PPN-401793; PPN-412009; PPN-412041; PPN-416601

alb

Standard

Șervețele pliate V

Special
V-Folded
Special

• Șervețele pliate tip V, fabricate din celuloză pură, albă.
• Se folosesc împreună cu dispencerele (model: PPN-416143) pentru prosoape pliate
în spațiile sanitare din birouri, centre medicale, școli etc.
• 2 straturi.
• Ambalalare: 15 pachete/bax.
COD

DIMENSIUNI (Î x L)

GRAMAJ

PPN-404283

21 x 22 cm

20 g/mp

210 buc/pachet

AMBALARE

PPN-409039

21 x 22 cm

18 g/mp

266 buc/pachet

PPN-402292

21 x 24 cm

20 g/mp

210 buc/pachet

Șervețele pliate V

The Blue Angel
Standard
V-Folded
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• Șervețele pliate tip V, fabricate din hârtie reciclată.
• Se folosesc împreună cu dispencerele (model: PPN-416143) pentru prosoape pliate
în spațiile sanitare din birouri, centre medicale, școli etc.
• 1 strat.
• Gramaj: 35 gr/mp.
• Ambalare: 20 pachete/bax
COD

DIMENSIUNI (Î x L)

CULOARE

PPN-416608

23 x 24.5 cm

nature

250 buc/pachet

AMBALARE

PPN-416609

23 x 24.5 cm

verde

250 buc/pachet

Șervețele pliate Z
• Șervețele pliate tip Z, fabricate din celuloză pură albă.
• Se folosesc împreună cu dispencerele (model: PPN-416148) pentru prosoape pliate
în spațiile sanitare din birouri, centre medicale, școli etc.
• 2 straturi.
• Ambalare: 20 pachete/bax.
COD

DIMENSIUNI (Î x L)

GRAMAJ

PPN-401793

23 x 23.5 cm

22 g/mp

143 buc/pachet

AMBALARE

PPN-416601

24 x 20.3 cm

20 g/mp

200 buc/pachet

PPN-412009

24 x 22 cm

20 g/mp

200 buc/pachet

Special

Z-Folded

Șervețele nature pliate Z
• Șervețele pliate tip Z, fabricate din hârtie reciclată.
• Se folosesc împreună cu dispencerele (model: PPN-416148) pentru prosoape pliate
în spațiile sanitare din birouri, centre medicale, școli etc.
• 1 strat.
• Gramaj: 38 gr/mp.
• Ambalare: 20 pachete/bax.
COD

DIMENSIUNI (Î x L)

CULOARE

PPN-412041

24 x 20.3 cm

natur

AMBALARE
250 buc./pachet

Z-Folded

Superior

Cearceaf medical
• Cearceaf medical din celuloză pură.
• Pentru utilizare în spitale, clinici, saloane de masaj etc.
• 2 straturi.
• Gramaj: 17 gr/mp.
• Culoare: alb.
• Dimensiune bucată porționată: 59 x 35 cm
COD

DIMENSIUNI (Î x L)

CULOARE

PPN-401847

59 cm x 50 m

alb

AMBALARE
9 role/bax

Special
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Dispencer Maxi Jumbo pentru hârtie igienică
• Dispencer pentru hârtie igienică, fabricat din plastic de calitate superioară.
• Este foarte ușor de întreținut și curățat.
• Se recomandă atât pentru spații publice aglomerate cât și pentru colectivități mai
restrânse (birouri, cabinete medicale, școli etc.).
• Folosește role hârtie: PPN-402298; PPN-416600
Superior

COD

CULOARE

DIMENSIUNI (I x L x l)

PPN-416146

alb

34.5 x 34.5 x 14.8 cm

The Blue Angel

Hârtie igienică
• Hârtie igienică de calitate superioară, fabricată din celuloză pură.
• Porționată.
• Culoare: alb.

Superior

Special

COD

NR STRATURI

MODEL

LUNGIME

GRAMAJ

AMBALARE

PPN-402297

2 straturi

Mini Jumbo

140 m (459 buc./rolă)

16.5 g/mp

12 role/bax

PPN-402298

2 straturi

Maxi Jumbo

247 m (810 buc./rolă)

16.5 g/mp

6 role/bax

PPN-416615*

2 straturi

convențional

46 m (400 buc./rolă)

16.5 g/mp

10 role/bax

PPN-407578
3 straturi
* reciclată decolorată.

convențional

15 m ((120 buc/rolă))

15.5 g/mp

10 role/bax

Hârtie igienică nature
• Hârtie igienică standard, fabricată din hârtie reciclată.
• 1 strat.
• Gramaj: 25 gr/mp.
COD

LUNGIME

CULOARE

MODEL

AMBALARE

The Blue Angel

PPN-416625

46 m (400 buc/rolă)

nature

convențional

64 role/bax

Standard

PPN-416600

470 m (neporționată)

nature

Maxi Jumbo

6 role/bax

Hârtie igienică pliată
• Hârtie igienică pliată pentru dispencer.
• Fabricată din celuloză pură.
• 2 straturi.
• Gramaj: 18 gr/mp.
• Ambalare: 40 pachete/bax.
Superior

COD

DIMENSIUNI (Î x L)

CULOARE

PPN-402598

21 x 11 cm

alb

AMBALARE
224 buc/pachet

Rolă prosop industrială
• Rolă prosop industrială, fabricată din hârtie reciclată.
• Recomandată în spațiile industriale unde igiena primează.
• Culoare: albastru.
• Gramaj: 18 g/mp.
Special

Superior
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Superior

COD

NR. STRATURI

LUNGIME

PPN-416621

2 straturi

360 m (1000 buc./rola)

AMBALARE
2 role/bax

PPN-416624

3 straturi

180 m (500 buc./rola)

2 role/bax

PPN-416620

3 straturi

360 m (1000 buc./rola)

1 rola

ele-001M
Un mecanism twist
unic de 360°,
3 pixuri în 1
(creion mecanic, pix
albastru si
, rosu)
,

FX-1
˘ cauciucata˘
Zona
pentru scris
confortabil, 3 culori
diferite de scriere

Quality in every detail

CCH-3
Pix cu gel cu uscare
˘ Model
rapida.
pix si
, creion
mecanic.

FX-2
Design clasic de
stilou, tehnologie
˘ cu gel.
moderna
˘ cauciucata
˘
Zona
pentru scris
confortabil.

Sleek Touch
Pix cu vârf din otel
,
˘
inoxidabil si
, cerneala
˘ pentru scriere
speciala
˘
usoara.
,

RBR
Corpul cauciucat
pentru scriere
˘ culoarea
confortabila,
corpului indica
culoarea scrisului
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Istoric
Penac aparține 100% grupului japonez Kotobuki,
înființat în 1974.

Are capacitatea
de producție între

Kotobuki are centre de producție în Japonia,
Korea de Sud și China.

800.000 –
1.200.000
de instrumente

Kotobuki investește permanent în cercetare și
dezvoltare.

de scris pe zi.

Este cel mai mare producător de creioane
mecanice, făcând din acesta un instrument de
scris popular.

Producție
Linia de producție este diversă și acoperă:
creioane mecanice, radiere PVC, pixuri, pixuri cu
gel, pixuri cu cerneală lichidă, instrumente de
scris multifuncționale, textmarkere.
Calitatea produselor este cea mai importantă –
astfel cp există un nivel maxim de control al
calității – fiecare instrument de scris este testat.
Instrumentele de scris produse de Kotobuki sunt
distribuite în Europa, Africa și Orientul Mijlociu.
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Sunt disponibile 4 modele
pentru 4 Pixuri multifuncționale
453

Pix multifuncțional de lux Maki-E
• Pix multifuncțional de calitate superioară, ambalat în cutie cadou.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (roșu și albastru) și creion mecanic de
0.5mm.

• Designul deosebit este creat cu tehnica Maki-E de designerii japonezi care folosesc
cele mai fine materiale.
COD

MODEL

P-TF1801-01-004

Aki and Haru

CULOARE
alb

P-TF1801-15-004

Aki and Haru

auriu

P-TF1801-09-004

Aki and Haru

bordeaux

P-TF1801-06-004

Aki and Haru

negru

Pix multifuncțional de lux Maki-E
• Pix multifuncțional de calitate superioară, ambalat în cutie cadou.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (roșu și albastru) și creion mecanic de
0.5mm.

• Designul deosebit este creat cu tehnica Maki-E de designerii japonezi care folosesc
cele mai fine materiale.
COD

MODEL

P-TF1801-01-003

Hoo-oo

CULOARE
alb

P-TF1801-15-003

Hoo-oo

auriu

P-TF1801-09-003

Hoo-oo

bordeaux

P-TF1801-06-003

Hoo-oo

negru

Pix multifuncțional de lux Maki-E
• Pix multifuncțional de calitate superioară, ambalat în cutie cadou.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (roșu și albastru) și creion mecanic de
0.5mm.

• Designul deosebit este creat cu tehnica Maki-E de designerii japonezi care folosesc
cele mai fine materiale.
COD

MODEL

P-TF1801-01-002

Mount Fuji

CULOARE
alb

P-TF1801-15-002

Mount Fuji

auriu

P-TF1801-09-002

Mount Fuji

bordeaux

P-TF1801-06-002

Mount Fuji

negru

Pix multifuncțional de lux Maki-E
• Pix multifuncțional de calitate superioară, ambalat în cutie cadou.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (roșu și albastru) și creion mecanic de
0.5mm.

• Designul deosebit este creat cu tehnica Maki-E de designerii japonezi care folosesc
cele mai fine materiale.
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COD

MODEL

P-TF1801-01-005

Sensu

CULOARE
alb

P-TF1801-15-005

Sensu

auriu

P-TF1801-09-005

Sensu

bordeaux

P-TF1801-06-005

Sensu

negru

Pix multifuncțional SlimTouch
• Cel mai subțire multifuncțional din lume.
• Model de lux metalic cu touch pentru smartphone și tablete
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve ( cod:BR 67) și creion mecanic cu rezervă de
0,5 mm.

• Se livrează în cutie cadou ET-29.
• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac.
COD

CULOARE CORP

P-TF0704SS-ET29T

argintiu cu accesorii argintii

CULOARE SCRIERE
roșu și albastru

P-TF070311-ET29T

bleumarin cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF070309-ET29T

bordeaux cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF070306-ET29T

negru cu accesorii argintii

roșu și albastru

Pix multifuncțional Slim
• Pix multifuncțional fascinant, subțire și prețios.
• Corpul metalic cromat oferă eleganță și stil acestui pix.
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu rezervă de
0.5 mm.
COD

CULOARE CORP

P-TF0704SS-ET29

argintiu cu accesorii argintii

CULOARE SCRIERE
roșu și albastru

P-TF070311-ET29

bleumarin cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF070309-ET29

bordeaux cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF070306-ET29

negru cu accesorii argintii

roșu și albastru

Pix multifuncțional Ele-SG/Ele-SS
• Pix multifuncțional de calitate superioară cu corp din oțel inoxidabil și mecanism de
rotire 360°.

• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu rezervă de
0.5 mm.

• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac.
• Se livrează în cutie cadou ET29.
COD

CULOARE CORP

P-TF1602SG-ET29

argintiu cu accesorii aurii

CULOARE SCRIERE
roșu și albastru

P-TF1601SS-ET29

argintiu cu accesorii argintii

roșu și albastru

Pix multifuncțional Ele-001M
• Pix multifuncțional de calitate superioară cu corp din plastic color și mecanism
de rotire 360°.

• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu
rezervă de 0.5 mm.

• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac.
• Se livrează în cutie cadou CG-06.
COD

CULOARE CORP

P-TF150201-GC6

alb cu accesorii argintii

CULOARE SCRIERE
roșu și albastru

P-TF150209-GC6

bordeaux cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF150206-GC6

negru cu accesorii argintii

roșu și albastru
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Pix cu gel Inketti
• Pix cu gel cu cerneală cu uscare foarte rapidă, la milisecundă.
• Corp din plastic color translucent.
• Prevăzut cu rubber grip pentru scriere confortabilă.
• Vârf de scriere 0,5 mm.
• Reîncărcabil cu rezervă GBR3.
• Disponibil în 12 variante de culori luminoase.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

12 buc./set P-BA3601-02EF roșu
12 buc./set P-BA3601-19EF roz

12 buc./set
12 buc./set

P-BA3601-24EF maro

12 buc./set P-BA3601-33EF turcoaz
12 buc./set P-BA3601-27EF verde lime

P-BA3601-06EF negru

12 buc./set P-BA3601-04EF verde

12 buc./set

P-BA3601-21EF portocaliu

12 buc./set P-BA3601-32EF violet

12 buc./set

P-BA3601-03EF albastru
P-BA3601-20EF bleu
P-BA3601-05EF galben

12 buc./set
12 buc./set

Display
COD

CULOARE CORP

P-BA3601-36D45

asortate

AMBALARE
36 buc/display

Seturi
COD

CULOARE CORP

P-BA3601EF-WP12

asortate

AMBALARE
12 buc/set

P-BA3601EF-1WP4

asortate

4 buc/set

P-BA3601EF-3WP4

asortate

4 buc/set

P-BA3601EF-2WP4

asortate

4 buc/set

P-BA3601EF-SET

asortate

12 buc/set + carte de colorat
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Pix metalic cu mecanism Pépé
• Corp și accesorii metalice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf metalic de scriere de 0.7 mm
• Reîncărcabil cu rezervă cod: P-BR98C.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

P-BB0502-06

argintiu-negru

albastră

12 buc/cutie

P-BB0502-09

argintiu-bordeaux

albastră

12 buc/cutie

P-BB0502-11

argintiu-bleumarin

albastră

12 buc/cutie

Pix cu mecanism Mini pocket
• Pix cu mecanism.
• Pixul perfect pentru poșeta. Design elegant și subțire, cu accesorii metalice.
• Vârf de scriere 0.7 mm.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

P-BC1701-06

negru

albastră

12 buc/cutie

Pix cu mecanism Sleek Touch
• Conceput în culori pastel pentru a colora viața.
• Atractiv și cu un design nou este potrivit pentru tineri la școală și la birou.
• Corp din plastic transparent, rubber grip și extremități color.
• Vârf de scriere 1.0 mm.
• Reîncărcabil cu rezervă BR98C10-03.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

P-BA1304-25M

albastru pastel

albastru

12 buc/cutie

Pix cu mecanism CCH-3
• Corp plastic transparent.
• Rubber grip și extremități color.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR98C).
• Vârf de scriere 0.7 mm.

458

COD

CULOARE CORP

AMBALARE

P-BA3001-02

roșu

12 buc/cutie

P-BA3001-03

albastru

12 buc/cutie

P-BA3001-06

negru

12 buc/cutie

Pix cu mecanism RB 085 B
• Corp acoperit în întregime cu rubber grip.
• Con metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-PJBR98).
• Vârf de scriere 0.7 mm.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

P-BA1002-03F

albastru

albastră

12 buc/cutie

P-BA1002-06F

negru

neagră

12 buc/cutie

P-BA1002-02F

roșu

roșie

12 buc/cutie

Display
COD

CULOARE CORP

P-BA1002F-36D45

asortate

AMBALARE
36 buc/display

Pix cu mecanism RBR
• Corp acoperit în întregime cu rubber grip translucid.
• Con și buton metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-PJBR98).
• Vârf de scriere 0.7 mm
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

P-BA2301-03M

albastru

albastră

12 buc/cutie

Pix plastic Soft Glider +
• Corp transparent (permite vizualizarea nivelului de cerneală).
• Rubber grip striat, ergonomic. Con metalic.
• Extremități și rubber grip în culoarea scrierii.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR140).
• Soft Glider Plus are scrierea lină ca unui gel și durează cât un pix.
• Cerneala pe bază de ulei oferă scriere lină și rapidă.
COD

CULOARE CORP

VÂRF

AMBALARE

P-BA1905-03B

albastru

1,6 mm

12 buc/cutie

P-BA1905-03F

albastru

0,7 mm

12 buc/cutie

Pix plastic CH 6
• Corp transparent (permite vizualizarea nivelului de cerneală).
• Vârful capacului în culoarea scrierii.
• Con metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR140).
• Vârf de scriere 0.7 mm.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

P-BA1701-03F

albastru

12 buc/cutie

P-BA1701-06F

negru

12 buc/cutie

P-BA1701-02F

roșu

12 buc/cutie

P-BA1701-04F

verde

12 buc/cutie
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Pix cu gel FX-2
• Ediție alb-negru cu design clasic de stilou și accesorii metalice.
• Garantează un confort ridicat de scriere.
• Rubber grip ergonomic.
• Reîncărcare cu rezervă P-GBR107-06.
• Tehnologia modernă cu gel. Vârf de scriere 0.7 mm.
• Ambalat individual în tub din plastic transparent.
COD

CULOARE CORP

AMBALARE

P-BB0106-01

alb

12 buc/cutie

P-BB0106-06

negru

12 buc/cutie

Pix cu gel FX-7
• Pix din plastic transparent cu mecanism de acționare cu buton, cu accesorii în culoarea
scrierii

• Sistem automat de retragere a rezervei prin acționarea clemei.
• Rubber grip striat, ergonomic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-GBR3).
• Vârf mediu de 0.7 mm.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

P-BA2001-02

roșu

roșu

AMBALARE
12 buc/set

P-BA2001-03

albastru

albastru

12 buc/set

P-BA2001-06

negru

negru

12 buc/set

Pix cu gel CCH-3
• Corp din plastic transparent.
• Rubber grip și extremități color.
• Reîncărcabil cu rezervă. (Cod: P-GBR3)
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

P-BA3101-03EF

0.5 mm

transparent/albastru

albastră

AMBALARE

P-BA3101-06EF

0.5 mm

transparent/negru

neagră

12 buc/set

P-BA3101-02EF

0.5 mm

transparent/roșu

roșie

12 buc/set

P-BA3101-03F

0.7 mm

transparent/albastru

albastră

12 buc/cutie

P-BA3101-06F

0.7 mm

transparent/negru

neagră

12 buc/cutie

P-BA3101-02F

0.7 mm

transparent/roșu

roșie

12 buc/cutie

12 buc/set

Display
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

P-BA3101EF-36D45

0.5 mm

asortate

asortate

36 buc/display

AMBALARE

P-BA3101F-36D45

0.7 mm

asortate

asortate

36 buc/display

Pix cu gel FX-1
• Corp din plastic transparent (permite vizualizarea nivelului de
cerneală), cu accesorii în culoarea scrierii.

• Rubber grip striat, ergonomic.
• Con metalic, extremități și rubber grip în culoarea scrierii.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-GTBR1).
• Vârf de scriere 0.7 mm.
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COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

P-BA1903-02F

roșu

12 buc/cutie

P-BA1903-03F

albastru

12 buc/cutie

P-BA1903-06F

negru

12 buc/cutie

Pix cu gel FX-3
• Corp din plastic transparent, con metalic.
• Vârful capacului în culoarea scrierii.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-GTBR1).
• Vârf de scriere 0.7 mm.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

P-BA1601-02F

transparent

roșu

12 buc/cutie

P-BA1601-03F

transparent

albastru

12 buc/cutie

P-BA1601-06F

transparent

negru

12 buc/cutie

Pix cu gel FX-3 Metallic
• Pix cu gel în culori metalice.
• Perfect pentru scrierea și decorarea de hârtie colorată, felicitări sau albume foto.
• Corp din plastic transparent care permite vizualizarea nivelului de cerneală, grip
pentru confort și con metalic.
• Vârf de scriere 0.8 mm.
COD

CULOARE CORP

AMBALARE

P-BA1603-14F

argintiu metalizat

12 buc/cutie

P-BA1603-15F

auriu metalizat

12 buc/cutie

P-BA1603-16F

bleu metalizat

12 buc/cutie

P-BA1603-18F

roșu metalizat

12 buc/cutie

P-BA1603-17F

verde metalizat

12 buc/cutie

FX-3

FX-1

E-grip

CCH-3 gel

FX-7

FX-2

Chubby 11

NP Trifit 500

GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm

Chubby 10

GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm

P-GTBR10702-PB2

NP Trifit Metalic

GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm

P-GTBR10706-PB2

Ele-SS/SG

GBR3, 2 buc/set

P-GTBR10703-PB2

Ele P

GBR3, 2 buc/set

P-GBR30702-PB2

Ele-001/001M

GBR3, 2 buc/set

P-GBR30706-PB2

Slim/Slim Touch

D1BR67, 0.7mm, 2 buc/set

P-GBR30703-PB2

Niddle Tech

D1BR67, 0.7mm, 2 buc/set

P-D1BR670702-SF2

Multi 1000-D2

D1BR67, 0.7mm, 2 buc/set

P-D1BR670706-SF2

CCH-2

BR98C, 2 buc/set, 0.7mm

P-D1BR670703-SF2

CCH-3

BR98C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR98C0702-PB2

RB-085B

BR98C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR98C0706-PB2

RBR

BR88C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR98C0703-PB2

Pepe

BR140, 2 buc/set, 1.6mm

P-BR88C0703-PB2

Sleek Touch

BR140, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR1400702-PB2

Mini Pocket

BR140, 2 buc/set, 1.6mm

P-BR1401602-PB2

Stick ball

BR140, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR1401606-PB2

Soft Glider+

BR140, 2 buc/set, 1.6mm

P-BR1400706-PB2

CH6

BR140, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR1401603-PB2

Inketti

DESCRIERE

P-BR1400703-PB2

Fifth Ave. Metalic

COD REZERVĂ

Fifth Ave

Rezerve pixuri Penac
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Penac are cea mai variată gamă de creioane
mecanice din lume.
Inovațiile unice fac din creioanele mecanice
Penac alegerea perfectă pentru un birou modern
și eficient.

Toate creioanele mecanice
sunt fabricate în Japonia.

Te invităm să descoperi în cele ce urmează de ce
Penac este alegerea potrivită pentru birou dar și
pentru acasă. Penac are câte un creion potrivit
pentru fiecare activitate a ta: fie că ești un
artist sau tehnician și folosești creioanele

pentru schițe și desene, fie că le folosești doar pentru scris,
Penac a investit ani de cercetare pentru a dezvolta
mecanisme și funcționalități unice gândite special pentru
tine.

Pentru o experiență completă Penac îți oferă
și mine din polimeri de înaltă densitate:

Dimensiunea minelor: 0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm.
Duritatea minelor: B, 2B, H, 2H, HB duritatea standard.

tehnologie de ultima generație pentru un birou mai eficient
1

Retractable Point Section
Secțiune a vârfului retractabil

2

Reprezintă înaintarea automată a minei prin
exercitarea unei presiuni ușoare asupra vârfului,
fără a întrerupe scrierea. Mina de cea mai bună
calitate este protejată împotriva ruperii deoarece
aceasta se retrage în sens invers deplasării vârfului
în momentul acționării mecanismului.

Aceste creioane mecanice încorporează o
secțiune a vârfului retractabil care se acționează
printr-o simplă apăsare a butonului, motiv
pentru care creioanele nu perforează materialul
odată așezate în buzunar.

3

Fixed Lead Tube / Tub fix pentru mină

4

Este specific pentru creioane mecanice
prevăzute cu tuburi fixe de 4 mm lungime,
pentru ghidajul minei. Sunt ideale pentru schițe
și desene.

5

Zero Slider

prin acest mecanism
20% din mină poate fi salvată

Când mina devine prea scurtă pentru a fi
susținută de mecanismul de împingere al
creionului, vârful părții de susținere acționează
ca un suport pentru restul de mină.
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Cushioned Lead / Mină amortizată

Twister Erase / Radieră pivotantă
Prin simpla rotire a corpului ceionului radiera de
forte bună calitate non-PVC va urca sau coborî
în funcție de nevoie.

6

Shake Function
Nu trebuie să îți repoziționezi mâna pentru a
face click pentru ca mina să avanseze. Funcția
unică “shake function” permite avansarea minei
doar prin simpla agitare a creionului.

Creion mecanic Benly 405 / 407
• Design modern cu rubber grip ergonomic.
• Con și clemă metalică, vârf metalic retractabil.
• Radieră retractabilă.
COD

CULOARE CORP

P-SC2301-06

negru

REZERVĂ
0,5 mm

P-SC2302-03

bleumarin

0,7 mm

Creion mecanic Pépé
• Corp și accesorii metalice.
• Rubber grip și extremități color.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

P-SB0102-06

argintiu-negru

REZERVĂ
0.5 mm

P-SB0102-09

argintiu-bordeaux

0.5 mm

P-SB0102-11

argintiu-bleumarin

0.5 mm

Creion mecanic TLG-1
• Model de top cu finisare deosebită.
• Con și accesorii metalice.
• Radieră retractabilă inclusă.
• Inel care indică grosimea rezervei.
• Vârf cilindric fix 4 mm, ideal pentru desen tehnic.
COD

MODEL

CULOARE

P-SC0701-11

TLG 105

maron

REZERVĂ
0,5 mm

P-SC0703-11

TLG 107

albastru

0,7 mm

Creion mecanic NP
• Corp din plastic.
• Rubber grip striat, ergonomic.
• Con și accesorii metalice.
• Vârf cilindric fix de 4 mm.
• Radieră inclusă.
COD

MODEL

CULOARE

P-SB0305-14

NP-3

argintiu

REZERVĂ
0,3 mm

P-SB0301-06

NP-5

negru

0,5 mm

P-SB0303-03

NP-7

albastru

0,7 mm

P-SB0304-09

NP-9

bordeaux

0,9 mm

Creion mecanic C 205
• Corp din plastic.
• Con și clemă metalică.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

P-SB1401-11

bleumarin

REZERVA
0.5 mm
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Creion mecanic CCH-3
• Corp din plastic transparent.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

P-SA1701-06

negru

REZERVĂ
0,5 mm

P-SA1702-02

roșu

0,7 mm

P-SA1702-03

albastru

0,7 mm

P-SA1702-06

negru

0,7 mm

Display
COD

CULOARE CORP

P-SA1702-36D45

asortate

AMBALARE
36 buc/display

Creion mecanic Mini Pochet
• Creionul perfect pentru poșeta.
• Design elegant și subțire, cu accesorii metalice.
COD

CULOARE CORP

P-SC2801-06

negru

REZERVĂ
0.5 mm

Creion mecanic Non-stop
• Creion mecanic cu vârf retractabil.
• Corp din plastic cu rubber grip ergonomic.
• Con și vârf din plastic.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

P-SA1907-20

bleu pastel

REZERVĂ
0.5 mm

P-SA1903-06

negru

0.5 mm

P-SA1907-24

orange pastel

0.5 mm

P-SA1907-28

roz pastel

0.5 mm

P-SA1907-21

verde pastel

0.5 mm

P-SA1907-23

violet pastel

0.5 mm

P-SA1904-03

albastru

0.7 mm

Display
COD

CULOARE CORP

P-SA1907-36D45

asortate

AMBALARE
36 buc/display

Creion mecanic RB 085 M
• Corp acoperit în întregime cu rubber grip.
• Con metalic și clemă din plastic.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

P-SA0801-02

roșu

REZERVĂ
0,5 mm

P-SA0801-03

albastru

0,5 mm

P-SA0801-06

negru

0,5 mm

P-SA0802-03

albastru

0,7 mm

Display
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COD

CULOARE CORP

P-SA0801-36D45

asortate

AMBALARE
36 buc/display

Mecanism

Creion mecanic PENAC The Pencil
• Creion mecanic cu varf retractabil.
• Corp din plastic color, triunghiular, acoperit cu rubber grip, care impiedica alunecarea
in timpul scrierii.
• Încărcarea cu mine de rezervă se face cu ușurință prin partea superioară.
COD

CULOARE CORP

VÂRF

P-SA2005-03

bleu pastel

0.9 mm

AMBALARE
12 buc/set

P-SA2005-02

negru

0.9 mm

12 buc/set

P-SA2005-06

orange pastel

0.9 mm

12 buc/set

P-SA2003-25

roz pastel

1.3 mm

12 buc/set

P-SA2003-13

verde pastel

1.3 mm

12 buc/set

P-SA2003-07

violet pastel

1.3 mm

12 buc/set

P-SA2003-28

albastru

1.3 mm

12 buc/set

P-SA2003-21

albastru

1.3 mm

12 buc/set

COD

CULOARE CORP

VÂRF

P-SA2005-36D45

asortate

0.9 mm

36 buc/set

P-SA2003-36D45

asortate

1.3 mm

36 buc/set

Display
AMBALARE

Mine creion mecanic
• Tehno polimer - combinație între rășini sintetice și grafit.
• Foarte elastice și rezistente la rupere.
COD

DURITATE

DIAMETRU

LUNGIME

AMBALARE

P-L312G-HB

HB

0,3 mm

60 mm

12 buc./set

P-L512G-HB

HB

0,5 mm

60 mm

12 buc./set

P-L512G-2B

2B

0,5 mm

60 mm

12 buc./set

P-L512G-B

B

0,5 mm

60 mm

12 buc./set

P-L512G-2H

2H

0,5 mm

60mm

12 buc./set

P-L512G-H

H

0,5 mm

60mm

12 buc./set

P-L712G-HB

HB

0,7 mm

60 mm

12 buc./set

P-L712G-2B

2B

0,7 mm

60 mm

12 buc./set

P-L712G-B

B

0,7 mm

60 mm

12 buc./set

P-L712G-2H

2H

0,7 mm

60mm

12 buc./set

P-L712G-H

H

0,7 mm

60mm

12 buc./set

P-L912G-HB

HB

0,9 mm

60 mm

12 buc./set

P-L1306G-HB

HB

1,3 mm

60 mm

6 buc./set

Dispenser cu bandă corectoare
• Dispozitiv de corecție cu rolă încorporată de unică folosință.
• Banda de corecție este uscată și se poate rescrie imediat.
• Hârtia nu se încrețește după aplicare.
• Lățime bandă: 5 mm; lungime bandă: 8 m
COD

AMBALARE

P-CT0101-25D63

24 buc/cutie
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Radieră PENAC Tri Eraser
• Radieră mecanică triunghiulară, 100% cauciuc, culori asortate
COD

CULOARE CORP

COD

CULOARE CORP

P-ET0401-01

alb

P-ET0401-28

roz pastel

P-ET0401-25

albastru pastel

P-ET0401-29

verde pastel

P-ET0401-05

galben

P-ET0401-30

violet pastel

P-ET0401-07

gri

Rezervă pentru radieră mecanică Tri Eraser
• Rezervă din miez de cauciuc, • Ștergere ușoară, rapidă și curată.
• 100 % de cea mai bună calitate (nu conține PVC; ecologică).
COD

LUNGIME

LĂȚIME

P-ER122T-PB2

122 mm

8.25 mm

AMBALARE
2 buc/set

Display
COD

CULOARE CORP

P-ET0401-35D74

asortate

AMBALARE
35 buc/display

Radieră mecanică Rub Out Bold
• Dispozitiv clasic cu mecanism pentru radiere cilindrice.
• Rezervă din miez de cauciuc 100% de cea mai bună calitate
(nu conține PVC; ecologică). • Ștergere ușoară, rapidă și curată.
COD

CULOARE CORP

COD

CULOARE CORP

P-ET0201-03

albastru

P-ET0201-02

roșu

P-ET0201-06

negru

P-ET0201-04

verde

Radieră mecanică Rub Out
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNE

P-ER0201

radieră M

45 x 24 x 13 mm

AMBALARE
1 buc/set

P-ER0301

radieră S

43 x 20 x 11 mm

1 buc/set

P-ER122-PB2

rezervă

2 buc/set

Display
COD

CULOARE CORP

P-ET0201-48D72

asortate

AMBALARE
48 buc/display

Textmarker cu cerneală Liqliner
• Corp din plastic transparent, vârf teșit aproximativ 1-4 mm.
• Cerneală pe bază de apă, cu uscare rapidă, rezistentă la lumină.
• Scriere performantă și perfect controlată, fără scurgeri sau întreruperi, datorită
regulatorului de cerneală inclus.
• Pentru sublinieri texte importante pe orice fel de hârtie.
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COD

CULOARE SCRIERE

P-HL0101-19

roz

AMBALARE
12 buc./cutie

P-HL0101-20

albastru

12 buc./cutie

P-HL0101-21

verde

12 buc./cutie

P-HL0101-22

galben

12 buc./cutie

P-HL0101-24

orange

12 buc./cutie

P-HL0101-WP4

asortate

4 buc./set

Card memorie micro SDHC clasa 10
• Card memorie micro cu adaptor SD
COD

CAPACITATE

FM08MP45B/10

8 GB

FM16MP45B/10

16 GB

FM32MP45B/10

32 GB

FM64MP45B/10*

64 GB

FM12MP45B/10*
* SDXC

128 GB

Memory stick Snow edition
COD

CAPACITATE

COD

CAPACITATE

FM08FD70B

USB 2.0 - 8 GB

FM16FD75B/10

USB 3.0 - 16 GB

FM016FD70B

USB 2.0 - 16 GB

FM32FD75B/10

USB 3.0 - 32 GB

FM032FD70B

USB 2.0 - 32 GB

FM64FD75B/10

USB 3.0 - 64 GB

FM064FD70B/10

USB 2.0 - 64 GB

FM12FD75B/10

USB 3.0 - 128 GB

FM08FD75B/10

USB 3.0 - 8 GB

FM25FD75B/10

USB 3.0 - 256 GB

Medii de stocare optice
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COD

TIP

CAPACITATE

VITEZA

CR7D5JJ10/00

CD-R printabil

700MB

52x

AMBALARE
Jewel case

CR7D5NS10/00

CD-R

700MB

52x

10 buc slim case

CR7D5NB25/00

CD-R

700MB

52x

25 buc spindle

CR7D5NB50/00

CD-R

700MB

52x

50 buc spindle

CR7D5NB00/00

CD-R

700MB

52x

100 buc spindle

CW7D2NJ10/00

CD-RW

700MB

4-10x

DR4S6S10F/00

DVD+R

4.7 GB

16x

Slim case

DR4S6B25F/00

DVD+R

4.7 GB

16x

25 buc spindle

DR4S6B50F/00

DVD+R

4.7 GB

16x

50 buc spindle

DR8S8B10F/00

DVD+R double layer

8.5 GB

8x

10 buc spindle

DM4S6S10F/00

DVD-R

4.7 GB

16x

Slim case

DM4S6B25F/00

DVD-R

4.7 GB

16x

25 buc spindle

Jewel case

SPECIALIȘTI ÎN PRODUSE ȘI SOLUȚII DE BIROURI

Suntem specialiști în toate tipurile de produse și soluții de birou, din hârtie, carton și plastic; cum ar fi
caiete mecanice, dosare, coperţi, dosare de prezentare, buzunare magnetice și multe altele.
La Probeco avem multe produse standard, dar avem misiunea de a satisface nevoile tuturor.
Prin urmare, am făcut misiunea noastră de a personaliza / modifica produsele noastre astfel încât acestea să se potrivească tuturor nevoilor dvs..
Pe lângă sistemele de afișare cu buzunarele noastre cunoscute QuickLoad și o gamă largă de produse,
avem mai multe variante de buzunare autocolante, produse de laminare la rece și o gamă foarte largă de
buzunare magnetice.

Istoria noastra

1997 Probeco începe producţia
2008 Probeco achiziționează HD-Design
2010 Probeco devine parte a grupului T3L Group
2013 Probeco achiziționează toate activele Due Plast A/S
2014 Probeco achiziționează Johnsen Plast A/S

Fabrica noastră și producția

Fabrica noastră este situată în minunatul Jutland – în Løgstør.
Avem tehnologia necesară, astfel încât să putem transforma
orice din carton, plastic sau hârtie.

VIP Desk Unit
• VIP Desk Unit este un suport elegant pentru birouri.
• Poate fi înclinat sau rotit în direcțiile dorite.
• Alegeți oricare din modelele QuickLoad sau Special Selection pentru a organiza
diferite tipuri de informații.
• Foliile nu sunt incluse, se comandă separat.
COD

CULOARE

HD34101

antracit

CAPACITATE
10 folii

EasyMount Desk Unit
• Când vorbim de eleganță și stil în soluții organizatorice, prin design-ul său elegant,
EasyMount Desk Unit este un leader incontestabil.
• Finisajul din metal integrează unitatea în orice tip de decor.
• Foliile nu sunt incluse, se comandă separat.
COD

CULOARE

FORMAT

HD76540

antracit

HD78540

antracit

A4
A4

CAPACITATE
10 folii
20 folii

EasyMount Wall Unit
• EasyMount Wall Unit se adresează mediilor de lucru unde spațiul biroului este la
superlativ. Plasează informația la nivelul ochilor și optimizează ergonomicitatea în
mediul de lucru.
• Foliile nu sunt incluse, se comandă separat.
COD

CULOARE

FORMAT

HD74540

antracit

HD77540

antracit

A4
A4

CAPACITATE
10 folii
20 folii

QuickLoad Pocket - folii de rezervă
• Folosește foliile QuickLoad pentru a avea o privire de ansamblu asupra celor mai
frecvent folosite informații sau documente. Fie că este vorba de factura telefonică,
liste de prețuri și alte tipuri de liste, foliile QuickLoad asigură o înlocuire rapidă a
documentelor.
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COD

CULOARE

FORMAT

HD14029

antracit

A4

AMBALARE
10 folii/set

HD14027

gri deschis

A4

10 folii/set

HD14026

negru

A4

10 folii/set

Folie magnetică Quick Load
• Aderă la orice suprafață metalică.
COD

DIMENSIUNI

PB-15301

A4 (305 x 220 mm)

AMBALARE
2 buc/set

D15351MAG

A5 (220 x 155 mm)

2 buc/set

Buzunar autoadeziv
• Material PP transparent.
• Adeziv permanent.
• Se recomandă pentru broșuri, liste de prețuri sau de telefon.
• Folosite la bibliorafturi, caiete mecanice, dosare, fișiere sau pe
orice altă suprafață plană.
COD

DIMENSIUNI

DESCRIERE

AMBALARE

PB-15109

220 x 305 mm (A4)

dreptunghiulară

10 buc/set

PB-15159

158 x 218 mm (A5)

dreptunghiulară

10 buc/set

PB-11147

100 x100 mm

triunghiulară

10 buc./set

PB-10108

60 x 95 mm

pentru cărți de vizită

10 buc/set

PB-10148

95 x 60 mm

pentru cărți de vizită

10 buc/set

PB-14110

126 x 126 mm

pentru CD/DVD/dischete, cu clapă

10 buc/set

Port etichete autoadezive
• Material PP transparent.
• Adeziv permanent.
• Etichete albe incluse.
COD

DIMENSIUNI

PB-16189

55 x 102 mm

AMBALARE

PB-16147

25 x 75mm

PB-16300PP

74 x 105 mm

1000 buc./set

PB-16310PP

54 x 90 mm

1000 buc./set

6 buc./set
12 buc./set

Alonje autoadezive
• Din poliester rezistent cu 11 perforații standard.
• Se folosesc pentru îndosarierea cataloagelor, revistelor, broșurilor etc.
• Se înlătură banda protectoare și se lipește pe spatele documentului.
COD

FORMAT

CULOARE

AMBALARE

PB-30102

A4

transparent

25 buc./set

PB-30152

A5

transparent

25 buc./set
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Un brand care combină caracteristicile unei calităti superioare la preţuri competitive.
Prezent de mulți ani în Europa de Vest, acum și în România! Q-CONNECT înseamnă
o gamă largă de produse de birou dedicate utilizatorilor exigenți care caută soluții
la prețuri atractive. Oferta include printre altele: dosare, bibliorafturi, notesuri, lipici,
foarfece, folii şi mape pentru protecţia documentelor, şi alte articole de papetărie etc.
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Caiet mecanic 4 inele
• Fabricat din polipropilenă transparentă de calitate, 600 microni
• Mecanism cu 4 inele
• Copertă flexibilă
COD

DIMENSIUNI

LĂȚIME COTOR

DIAMETRU INEL

KF02918

22 x 330 x 250 mm

22 mm

16 mm

Albastru transparent

CULOARE

KF02923

22 x 330 x 250 mm

22 mm

16 mm

Negru transaprent

KF02920

22 x 330 x 250 mm

22 mm

16 mm

Rosu transparent

KF02919

22 x 330 x 250 mm

22 mm

16 mm

Verde transparent
Albastru transparent

KF02905

22 x 330 x 250 mm

31 mm

25 mm

KF02907

22 x 330 x 250 mm

31 mm

25 mm

Rosu transparent

KF02906

22 x 330 x 250 mm

31 mm

25 mm

Verde transparent

Dosar de prezentare
• Dosar de prezentare cu coperți din PP, cu grosime de 650 microni
• Conține 20 folii de 38 microni, cu deschidere superioară
COD

FORMAT

DIMENSIUNI

KF15390

A3

315 x 435 mm

CULOARE
negru

Dosar de prezentare personalizabil
• Dosar de prezentare cu coperți din PP, cu grosime de 460 microni
• Conține 10 folii de 38 microni, cu deschidere superioară
• Poate fi personalizat pe coperta frontală și pe cotor
• Dimensiuni: 235 x 310 mm
COD

FORMAT

NUMĂR FOLII

KF01263

A4

10

CULOARE
negru

KF01265

A4

20

negru

KF01267

A4

40

negru

KF01269

A4

60

negru

KF01271

A4

100

negru

Dosar din plastic cu clemă metalică
• Fabricat din polipropilenă rigidă
• Copertă transparentă de 200 microni
• Capacitate: aproximativ 30 coli A4 de 80 gr/mp
• Echipat cu clip din metal negru pentru siguranța documentelor
COD

DIMENSIUNI

KF00460

220 x 310 mm

CULOARE
alb

KF00462

220 x 310 mm

albastru

KF00459

220 x 310 mm

negru

KF00461

220 x 310 mm

roșu

KF00464

220 x 310 mm

verde

Dosar din plastic cu clemă pivotantă
• Fabricat din polipropilenă rigidă de 520 microni
• Capacitate: aproximativ 30 coli A4 de 80 gr/mp
• Echipat cu clip din metal negru pentru siguranță documentelor
COD

DIMENSIUNI

KF02134

220 x 310 mm

CULOARE
albastru transparent

KF02135

220 x 310 mm

roșu transparent

KF02136

220 x 310 mm

verde transparent
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Dosar suspendabil
• Fabricat din carton natural de 250 gr/mp
• Bară de suspensie din metal pentru utilizare îndelungată
• Include suport din plastic pentru etichete repoziționabile
• Culoare: kraft
COD

FORMAT

KF00556

A4

cu burduf, etichetă și baghetă metalică

DESCRIERE

KF00555

A4

cu etichetă și baghetă metalică

KF00554

A4

cu șină și baghetă metalică

Folie protecție pentru documente
• Fabricată din polipropilenă moale, netedă, cu proprietăți antistatice.
• Deschidere în partea superioară.
• Prevăzută cu 11 perforații standard pentru arhivare.
• Culoare transparent cristal
COD

GROSIME

FORMAT

AMBALARE

KF14843

75 microni

A4

100 folii/set

KF14841

100 microni

A4

100 folii/set

KF16592

120 microni

A4

100 folii/cutie

KF15633

50 microni

A5

100 folii/cutie

Alonjă de mare capacitate
• Alonjă de mare capacitate din plastic flexibil de calitate superioară
• Potrivită pentru utilizare repetată, ușor de folosit
• Distanță dintre perforații: 8 cm
COD

DIMENSIUNI

CAPACITATE

CULOARE

AMBALARE

KF02281

10 cm

8 cm

roșu

100 buc/set

KF14475

10.5 cm

7 cm

alb

100 buc/set

Alonjă autoadezivă
• Fabricate din poliester rezistent la fisuri
• O parte transparentă cu autoadeziv
• O parte cu perforații standard pentru îndosariere
• Culoare: transparent
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COD

FORMAT

DIMENSIUNI

AMBALARE

KF27051

A4

295 x 25 mm

100 buc/set

Mapă A4 cu burduf
• Fabricat din polipropilenă, cu o grosime de 175 microni (coperta frontală) și 600
microni (coperta spate).
• Mapa cu burduf cu 13 compartimente, 12 separatoare.
• Închidere cu 2 elastice, situate la colțuri.
• Buzunar tranparent cu etichetă descriptivă interschimbabilă, în interiorul mapei.
• Buzunar adițional cu etichetă descriptivă, pe cotor.
COD

FORMAT

KF01275

A4

CULOARE
albastru

KF01276

A4

negru

Mapă plastic cu elastic pe colțuri
• Fabricată din polipropilenă rigidă, transparentă, de 400 microni
• Cu 3 clape în interior
• Închidere cu 2 benzi elastice rotunde pe colț, în culoarea mapei, care protejează
conținutul în timpul transportului
• Dimensiuni: 247 x 319 mm
COD

FORMAT

KF02315

A4

alb transparent

CULOARE

KF02312

A4

albastru transparent

KF02314

A4

negru transparent

KF02311

A4

roșu transparent

KF02313

A4

verde transparent

Mapă protecție documente
• Mapă transparentă, fabricată din polipropilenă eco-friendly
• Cu clapă ce se închide cu o capsă rezistentă
• Culoare: transparent
COD

GROSIME

DIMENSIUNI

KF02464

172 microni

460 x 325 mm

FORMAT
A3

Suport cataloage
• Fabricat din carton, cu o grosime de cca. 2 mm, acoperit cu folie PVC
• Capacitate până la 750 coli, 80 gr/mp
• Pliabil, foarte ușor de asamblat
COD

DIMENSIUNI

KF16209

76 x 317 x 250 mm

CULOARE
bleu

KF16213

76 x 317 x 250 mm

bleumarin

KF16210

76 x 317 x 250 mm

negru

KF16211

76 x 317 x 250 mm

roșu

KF16212

76 x 317 x 250 mm

verde
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Clipboard dublu A4
• Clipboard cu copertă, fabricat din carton de 2 mm, acoperit cu PVC de calitate superioară.
• Clema metalică pentru siguranța documentelor.
• Capacitate: până la 50 coli de 70 gsm.
• Dotat cu buzunar intern adițional, pentru documente și alte accesorii.
• Suport pentru instrument de scris.
COD

FORMAT

KF01301

A4

CULOARE
albastru

KF01300

A4

negru

KF01302

A4

roșu

KF01303

A4

verde

Clipboard dublu A5
• Clipboard cu copertă, fabricat din carton de 2 mm, acoperit cu PVC de calitate superioară
• Clemă metalică pentru siguranță documentelor
• Capacitate: până la 50 coli de 70 gsm
• Dotat cu buzunar intern adițional, pentru documente și alte accesorii
• Suport pentru instrument de scris
• Dimensiune: 230 x 350 mm
COD

FORMAT

KF16206

A5

CULOARE
albastru

KF16205

A5

negru

KF16207

A5

roșu

KF16208

A5

verde

Clipboard simplu
• Clipboard simplu, fabricat din carton de 2 mm, acoperit cu PVC de calitate superioară.
• Clemă metalică pentru siguranța documentelor.
• Cu cârlig pentru agățare.
• Capacitate: până la 50 coli de 70 gsm.
• Dotat cu buzunar intern adițional, pentru documente și alte accesorii.
• Suport pentru instrument de scris.
COD

FORMAT

COD

FORMAT

KF01297

A4

CULOARE
albastru

KF16202

A5

CULOARE
albastru

KF01296

A4

negru

KF16201

A5

negru

KF01298

A4

roșu

KF16203

A5

roșu

KF01299

A4

verde

KF16204

A5

verde

Mapă pentru birou
• Mapă pentru birou fabricată din PVC rezistent la deteriorare și deformare.
• Margini rotunjite.
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COD

DIMENSIUNE

DESCRIERE

KF26806

50 x 63 cm

Cu folie transparenta

CULOARE
negru

KF26803

50 x 63 cm

buretata

negru

Creion mecanic
• Creion mecanic cu mecanism retractabil.
• Fabricat din plastic.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

KF18046

negru

REZERVĂ MINĂ
0.5 mm

Rezerve mine creion mecanic
COD

REZERVĂ

AMBALARE

KF01547

0.5 mm

12 buc/set

KF01548

0.7 mm

12 buc/set

Pix cu 4 culori
• Pix cu mencanism cu 4 culori.
• Mecanism precis de schimbare a culorilor: albastru, verde, roșu și negru.
• Corp din plastic transparent albastru cu rubber grip.
• Grosime scriere: 0.7 mm
COD
KF01938

Pix cu suport și șnur
• Potrivit pentru magazine, bănci, recepții etc.
• Posibilitatea de a regla unghiul de înclinare al pixului.
• Prevazut cu suport adeviz, cu magnet încorporat pentru a permite montarea
pe suprafețe magnetice.
• Lungimea șnurului extins: 150cm
• Grosime de scriere: 0.35 mm
COD

CULOARE CORP

KF00841

negru

CULOARE SCRIERE
albastru

Pix fără mecanism
• Pix fără mecanism cu corp din plastic transparent și grip antialunecare.
• Vârf metalic, capac în culoarea scrierii.
• Grosime scriere: 0.7 mm
• Rezervă interschimbabilă.
COD
KF34043

CULOARE SCRIERE
albastru
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Organizer de birou cu 7 compartimente
• Organizer metalic, de birou.
• 7 compartimente.
• Fabricat din plasă metalică lăcuită.
• Tăvițe+suporți de reviste.
• Culoare: negru.
COD

DIMENSIUNE

KF18473

345 x 290 x 295 mm

Organizer de birou Mesh
• Fabricat din plasă de metal lăcuit.
• Prevăzut cu diferite compartimente pentru: instrumente de scris, accesorii de
birou, cărți de vizită etc.
• Cu suporți din cauciuc antialunecare.
COD

DIMENSIUNE

NUMĂR COMPARTIMENTE

KF18472

235 x 112 x 100 mm

8 compartimente

CULOARE
negru

KF16572

205 x 103 x 98 mm

3 compartimente

negru

Organizer de birou
• Organizer metalic, de birou.
• 6 compartimente.
• Fabricat din plasă metalică lăcuită.
• 4 compartimente pentru corespondență.
• 1 compartiment pentru articole de papetărie.
• 1 compartiment pentru accesorii mici de birou (radiere, agrafe etc).
• 1 compartiment pentru notes tip memo.
• Picioare de cauciuc antialunecare.
• Culoare: negru.
COD

NUMĂR COMPARTIMENTE

KF16573

5

205 x 145 x 100 mm

DIMENSIUNE

KF15112

4

153 x 103 x 100 mm

Suport pentru agrafe
• Fabricat din plasă de metal lăcuit.
• Potrivit pentru păstrarea agrafelor de birou.
COD

DIMENSIUNE

KF18475

80 x 80 x 30 mm

CULOARE
negru

KF15102

D= 90, H= 32 mm

negru

Suport cărți de vizită
• Suport pentru carti de vizita realizat din plasă metalică lăcuită
• Culoare: negru
COD
KF04728
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DIMENSIUNE
95 x 75 x 45 mm

Suport cub notițe
• Suport cub hârtie realizat din plasă metalică lăcuită
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF00878

90 x 80 x 95 mm

Suport instrumente de scris
• Suport metalic lăcuit, formă pătrată.
• Potrivit pentru păstrarea instrumentelor de scris.
• Culoare: negru.
COD

DIMENSIUNE

KF15106

80 x 80 x 100 mm

KF00864

90 x 100 mm

Suport de perete pentru reviste și pliante
• Set tăvițe de perete pentru prezentarea diverselor materiale, broșuri, cataloage, pliante etc.
• Fabricat din plasă de metal lăcuit.
• Pe parte din spate sunt 2 orificii pentru montare pe perete.
• Kit de montare inclus.
• 3 tăvițe pe set.
COD

DIMENSIUNE SET

DIMENSIUNE TAVITA

KF16574

325 x 230 x 330 mm

325 x 88 x 170 mm

CULOARE
negru

Suport reviste și cataloage
• Suport pentru documente, reviste, dosare, realizat din plasă metalică lăcuită
• Lățime cotor: 90 mm
• Capacitate: până la 850 coli de 80 gsm
• Format: A4
• Culoare: negru
COD
KF00862

DIMENSIUNE
90 x 295 x 258 mm

Suport pentru sortare scrisori
• Separator cu 3 compartimente pentru corespondență, realizat din plasă
metalică lăcuită
• Culoare: negru
COD
KF00876

DIMENSIUNE
170 x 135 x 83 mm
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Set tăvi suprapozabile
• Set tavițe fabricate din plasă metalică lăcuită suprapozabile.
• Culoare: negru
COD

NUMĂR TĂVIŢE

KF18474

5

275 x 350 x 375 mm

DIMENSIUNE

KF00823

3

278 x 275 x 350 mm

Suport umbrele
• Suport pentru umbrele realizat din plasă metalică lăcuită
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF00829

D= 265, H= 500 mm

Coș pentru hârtii
• Coș pentru hârtii realizat din plasă metalică lăcuită.
COD

CAPACITATE

DIMENSIUNE (D TOP X D BAZA X H)

CULOARE

KF00871

19 litri

295 x 240 x 340 mm (formă rotundă)

negru

KF18471

18 litri

270 x 270 x 310 mm (formă pătrată)

negru

KF00873

12 litri

280 x 265 x 210 mm (formă rotundă)

negru

Display metalic pentru perete
• Set tăvițe de perete pentru prezentarea diverselor materiale, broșuri, cataloage,
pliante etc
• Fabricat din plasă metalică lăcuită
• Pe partea din spate sunt 2 orificii pentru montare pe perete
• Kit de montare inclus
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF04726

315 x 440 x 120 mm

Ceas de perete
• Ceas din plastic, forma rotunda, cadran din plastica transparent.
• Design modern cu cifre negre arabe si indicatoare negre.
• Cu mecanism cuart.
• Alimentare cu baterie AA.
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COD

DIMENSIUNE (D)

MODEL

KF15589

28 cm

Budapest

CULOARE
argintiu

Suport ergonomic ajustabil pentru picioare
• Suport pentru picioare confecționat din plastic tare, durabil.
• Creste confortul lucrului la birou.
• Grad de înclinare ajustabil.
• Echipat cu 4 suporți de cauciuc pentru a preveni alunecarea.
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNI

KF04525

2 nivele de înălțime

400 x 70 x 350 mm

CULOARE
negru

KF20076

3 nivele de înălțime

400 x 70 x 350 mm

negru/antracit

KF16043

4 nivele de înălțime

350 x 150 x 350 mm

negru/antracit

Suport ergonomic pentru picioare
• Suport pentru picioare confecționat din plastic tare, durabil.
• Creste confortul lucrului la birou.
• Grad de înclinare ajustabil.
• Echipat cu 4 suporți de cauciuc pentru a preveni alunecarea.
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNI

KF16043

1 nivel de înălțime

350 x 150 x 350 mm

CULOARE
negru

KF17984

1 nivel de înălțime

450 x 115 x 340 mm

negru

Taburet metalic cu rotile
• Cu structură metalică solidă și greutate de 5 kg.
• Garantează stabilitatea și siguranța.
• Echipat cu 3 roți.
COD

DIMENSIUNE (D TOP X D BAZA X H)

KF04844

295 mm x 445 mm x 430 mm

CULOARE
Gri

KF04845

295 mm x 445 mm x 430mm

negru

Taburet din plastic cu rotile
• Cu structură din plastic ușor și greutate de 2.9 kg.
• Mărește mobilitatea și garantează stabilitatea și siguranța.
• Echipat cu 3 roți.
COD

DIMENSIUNE (D TOP X D BAZA X H)

KF01003

295 mm x 445 mm x 430 mm

CULOARE
gri

KF00633

295 mm x 445 mm x 430 mm

negru
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Covoraș protecție mochetă
• Confecționat din vinil de calitate.
• Potrivit pentru un birou standard.
• Se folosește peste mochetă și protejează împotrivă abraziunii, deteriorării și inundației.
• Caracterizat prin luminozitate și transparența.
• Colțurile rotunjite și marginile conturate fac mai ușoară mobilitatea scaunului.
• Striațiile de 5 mm fixează covorașul pe mochetă fără a o deteriora.
• Își păstrează proprietățile la un interval de temperatură între 1-30° C.
• Nu conține substanțe toxice: cadmiu, plumb, bisfenol A, s.a.
• Grosime: 2.5 mm
• Culoare: transparent
COD

DIMENSIUNI

FORMĂ

KF02255

120 x 90 cm

Litera “T”

KF15898

120 x 90 cm

dreptunghiulară

KF02256

134 x 115 cm

Litera “T”

KF15899

150 x 120 cm

dreptunghiulară

Covoraș protecție parchet/gresie
• Confecționat din vinil de calitate.
• Potrivit pentru un birou standard.
• Se folosește peste parchet, gresie sau parchet laminat și protejează împotrivă
abraziunii, deteriorării și inundației.

• Caracterizat prin luminozitate și transparența.
• Colțurile rotunjite și marginile conturate fac mai ușoară mobilitatea scaunului.
• Își păstrează proprietățile la un interval de temperatură între 1-30° C.
• Nu conține substanțe toxice: cadmiu, plumb, bisfenol A, s.a.
• Grosime: 2 mm
• Culoare: transparent
COD

DIMENSIUNI

FORMA

KF00191

120 x 90 cm

Litera “T”

KF15900

120 x 90 cm

dreptunghiulara

KF00192

134 x 115 cm

Litera “T”

KF15901

150 x 120 cm

dreptunghiulara

Carcasă pentru CD/DVD
• Carcasă pentru CD-uri și DVD-uri.
• Oferă posibilitatea inserării unei coperți descriptive.
• Culoare: transparent/negru
COD

DESCRIERE

AMBALARE

KF02210

Slim

25 buc./set

KF02209

Jewel

10 buc./set

Plicuri plastic pentru CD/DVD
• Fabricate din polipropilenă eco-friendly
• Soluția perfectă pentru economisirea spațiului și pentru obținerea celor mai bune
protecții pentru suportul de date
• Culoare: alb transparent
COD
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AMBALARE

KF02208

40 buc/set

KF02207

50 buc/set

Pensule pentru pictură
• Set de pensule diferite mărimi, cu mâner din lemn și garnitură metalică.
• Dimensiune perii: 4, 8, 10, 12.
• Ambalate în cutie de carton
COD

CULOARE

KF02519A

Maro

AMBALARE
6 buc/cutie

Pastile adezive nepermanente
• Pastile adezive nepermanente, folosite pentru fixarea fotografiilor, posterelor etc.,
fără găurirea pereților
• Utilizare pe suprafețe curate și degresate
• Ușor de eliminat, nu lasă urme
• Reutilizabile
COD

GRAMAJ

CULOARE

KF04590

78 g

alb

AMBALARE
78 buc/set

Elastice pentru bani
• Elastice din cauciuc pentru utilizare la birou sau acasă
• Realizat din material cu conținut de 60% cauciuc
• Extensibilitate în condiții de laborator 550%
• Greutate: ambalaj 100 g
• Număr de elastice de cauciuc incluse în pachet: 265 3%
COD

DIMENSIUNI

KF16075

D 50 x 1,5 mm

CULOARE
roșu

Bandă adezivă de avertizare
• Bandă adezivă de avertizare și siguranță.
• Utilă pe șantiere de construcții, depozite etc.
• Culoare: negru cu galben
COD

DIMENSIUNE

KF04383

48 mm x 20 m

Sfoară pentru ambalare
COD

LUNGIME

GRAMAJ

DESCRIERE

CULOARE

KF15716

170 m

100 g/ghem

ceruită

maro

REZISTENȚĂ
17.5 kg

KF15718

220 m

100 g/ghem

ceruită

albă

13.5 kg

KF15717

560 m

250 g/ghem

ceruită

maro

13.5 kg

KF15702

80 m

100 g/ghem

ceruită

bumbac alb

10.7 kg

KF15715

250 m

500 g/ghem

iută împletită

maro

14.5 kg
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În anul 1936 Olle Westlund și un prieten de-al acestuia au stabilit sediul Hestra Celluloid & Sportvarufabrik
în propriul lor atelier de 40 mp. După câteva neînțelegeri Olle a plecat pe drumul propriu și a început să
lucreze cu celuloid (un precursor al plasticului), a fabricat huse pentru hărți, în scop militar și huse pentru
motociclete. Armamentul folosit la acea vreme în Europa a condus la lipsa multor lucruri din viața de zi cu
zi. Isaberg Verkstads AB – noul nume al companiei – începuse să producă ondulatoare de păr și lanțuri de
bicicletă. Astfel lucrul cu metalul a fost introdus în companie. Începând cu anul 2010 brandul Rapid este
o parte a companiei Esselte. Sediul și fabricarea produselor este în Hestra, Suedia, dar există depozite și

Dress courtesy of Lady Carotta.
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2016
2014
2013
2010
2002

Conceptul PRO Nail
Tehnologia Omnipress
Jubilee Platinum Ediția K1
Gama Supreme
Capsatorul de mare
capacitate Duax

2000
Capsatoarele Electrice cu

1957

Casetă 5050e & 5080e

1950

Primul tacker

1944

Primul capsator tip ciocan

1943

Primul Capsator Clește K2

1936

Primul Capsator Clește K1
Compania Isaberg înființată
de Olle Westlund

fabrici și în St Amé, Franța și Shanghai, China. În anul 2011, 1000 de angajați au reușit cifra de afaceri de
€11M. Portofoliul larg al produselor este alcătuit din tackere electrice, manuale și pneumatice, pistoale cu
lipici, capse, cuie, pistoale cu aer cald etc. Valorile noastre fundamentale – tradiție, design și inovație – au
rezultat în produse de fixare eficiente, care exprimă simplitate. În plus ingineria suedeză și calitatea te vor
duce cu gândul la SVENSK EFFIXITY.

www.rapid.com
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www.rapid.com

Rapid Supreme cu tehnologia
Omnipress

APASĂ ORIUNDE CU O
FORȚĂ MAI MICĂ
Tehnologia revoluționară Omnipress® îți permite să apeși
oriunde pe corpul capsatorului, forța necesară fiind
mult redusă față de un capsator obișnuit. Capsatoarele
Omnipress® pot fi folosite atât în mână, cât și pe birou.

Tehnologie standard

Tehnologie PressLess

Tehnologie Omnipress

Tehnologia Super Flat Clinch® asigură o capsare
perfectă și reduce cu până la 40% volumul
documentelor capsate.

În mână

Pe birou

CONCEPUTE PENTRU
MÂINI, NU DOAR
PENTRU BIROU
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www.rapid.com

5 ani garanție *

30

60

COLI

COLI

Omnipress

Capsator de mare capacitate SO60

Capsator de birou SO30
Cod
RA-5000547
RA-5000559

Omnipress

Descriere

Culoare

Capsator SO30 Fullstrip cu încărcare superioară

1

Cod

Negru/Roșu

Capse Omnipress 30 coli, 1.000 buc./cutie

Descriere

Culoare

RA-5000553

Capsator SO60 Fullstrip cu încărcare superioară

1

RA-5000561

Capse Omnipress 60 coli, 1.000 buc./cutie

Negru/Roșu

30
COLI

30
COLI

Omnipress

Omnipress
SO30c

Capsator de birou SO30c
Cod

Descriere

Culoare

RA-5000549

Capsator SO30c Halfstrip cu încărcare superioară

1

Negru

RA-5000550

Capsator SO30c Halfstrip cu încărcare superioară

1

Negru/Roșu

RA-5000551

Capsator SO30c Halfstrip cu încărcare superioară

1

Alb/Roz

RA-5000559

Capse Omnipress 30 coli, 1.000 buc./cutie

30
COLI

Omnipress

SO30c

Rapid Supreme

5 ani garanție *

Standard Rapid Supreme

50

30

COLI

Capsator de mare capacitate S50
Cod
RA-5000544

Capsator de birou S27

Descriere

Culoare

Capsator S50 Halfstrip cu încărcare superioară

1 Negru/Roșu

RA-24858500 Capse SuperStrong 24/8+, 1.000 buc./cutie

COLI

Cod
RA-5000541

Descriere

Culoare

Capsator S27 Halfstrip cu încărcare superioară

1

Negru/Roșu

RA-24855800 Capse Strong 24/6, 1.000 buc./cutie

RA-24861600 Capse SuperStrong 26/8+, 1.000 buc./cutie

*cu condiția utilizării capselor Rapid

www.vectorconect.ro
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Capsator electric Fixativ Mobile 20EX
• Capsator compact cu alimentare prin adaptor de priză (inclus).
• Ideal pentru birourile de recepție, casierii, oficii poștale, etc.
• Capsare fără efort, cu o singură mână.
• Reîncărcare ușoară a magaziei de capse, prin partea frontală.
• 2 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid
20

COD

CAPACITATE DE CAPSARE

CAPSE UTILIZATE

RA-5000297

20 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

CULOARE
negru

Capsator electric Fixativ Mobile 10BX
• Capsator compact și portabil, cu alimentare pe bază de baterii (4 baterii x R6).
• Ideal pentru birourile de recepție, casierii, oficii poștale, etc.
• Capsare fără efort, cu o singură mână.
• Reîncărcare ușoară a magaziei de capse, prin partea frontală.
• 2 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid

10

COD

CAPACITATE DE CAPSARE

CAPSE UTILIZATE

RA-5000294

10 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

CULOARE
negru

RA-5000295

10 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

albastru

Capsator cu capsare plată F30
• Capsator ergonomic, halfstrip, cu mecanism din oțel dur pentru o capsare precisă.
• Echipat cu tehnologia de capsare plată, ce reduce volumul documentelor capsate cu
până la 30%.

• Capse Rapid Strong 24/6 si 26/6.
• 5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid.

55 mm

COD

CAPACITATE DE PERFORARE

CAPSE UTILIZATE

RA-23256500

30 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

CULOARE
negru

RA-23256501

30 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

albastru

RA-23256502

30 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

roșu

RA-5000354

30 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

albastru deschis

RA-5000355

30 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

roșu deschis

RA-5000356

30 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

verde deschis

RA-5000357

30 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

galben

RA-5000358

30 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

alb

Capsator FM12
• Capsator robust, ergonomic și precis, cu mecanism din metal și bază și mâner cu
cauciuc.

• Permite capsare închisă și deschisă;
• Capse Rapid Strong 24/6 si 26/6.
• 5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid.
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COD

CAPACITATE DE CAPSARE

CAPSE UTILIZATE

RA-5000273

25 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

CULOARE
negru

RA-5000274

25 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

argintiu

RA-5000275

25 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

albastru

RA-5000276

25 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

roșu

Capsator F16
• Capsator half-strip cu mecanism din oțel, învelit în plastic ABS și cauciuc TPE.
• Capsare deschisă și tip cui.
• Capse Rapid Strong 24/6 si 26/6.
COD

CAPACITATE DE CAPSARE

ADÂNCIME DE CAPSARE

CAPSE UTILIZATE

RA-23810502

30 coli (80g/mp)

55 mm

24/6 și 26/6

CULOARE
albastru

RA-23810501

30 coli (80g/mp)

55 mm

24/6 și 26/6

negru

RA-23810503

30 coli (80g/mp)

55 mm

24/6 și 26/6

roșu

55 mm

Capsator F6
• Capsator robust, cu magazie de capse halfstrip și mecanism din metal.
• Pentru capsare închisă sau deschisă.
• 5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid.
COD

CAPACITATE DE CAPSARE

CAPSE UTILIZATE

RA-5000268

20 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

CULOARE
negru

RA-5000269

20 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

albastru

RA-5000270

20 coli (80g/mp)

24/6 și 26/6

roșu

55 mm

Capsator mini F5
• Mini-capsator cu mecanism solid din oțel și magazie de capse cu două linii de
încărcare.
• Încărcare ușoară prin partea superioară.
• Decapsator metalic integrat.
COD

CAPACITATE DE CAPSARE

CAPSE UTILIZATE

RA-5000265

10 coli (80g/mp)

Nr. 10

CULOARE
albastru

RA-5000264

10 coli (80g/mp)

Nr. 10

negru

2-10

Capsator Baby Ray F4
• Mini-capsator compact și practic, cu decapsator metalic integrat.
• Plin de culoare și cu un design atrăgător, acest capsator este ideal pentru când vă
aflați în mișcare, pentru biroul de acasă sau pentru proiectele de la școală ale copiilor.
• Încărcare ușoară, prin partea superioară.
• Dimensiune: 93 x 33 x 125 mm.
• Ambalat in blister, include 1000 capse 26/6.
COD

CAPACITATE CAPSARE

CAPSE UTILIZATE

RA-10184030

10 coli

24/6 și 26/6

transparent

CULOARE

RA-10184032

10 coli

24/6 și 26/6

albastru sky transparent

RA-10184031

10 coli

24/6 și 26/6

roz

2-10
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Capse Rapid 140
• Capse din metal fin, zincate, pentru o utilizare confortabilă.
• Margini ascuțite pentru o mai bună penetrare, 6-14 mm lungime picior
• Pentru R44, R64, R14, R34, MS840, Alu 740, R11, R211, R54, E-Tac, CSN140,
ESN114 ,

• Sârmă galvanizată, sârmă plată, rezistentă, pentru o mai bună prindere a materialelor
subțiri

• Aplicații: izolații, tesături, material plastic subțire, etc.
COD

MODEL

RA-11905731

Capse 140/6

2000 buc./cutie

AMBALARE

RA-11908131

Capse 140/8

2000 buc./cutie

RA-11910731

Capse 140/10

2000 buc./cutie

RA-11912331

Capse 140/12

2000 buc./cutie

RA-11915631

Capse 140/14

2000 buc./cutie

Capse Rapid Standard
3 tipuri de capse Rapid:
Standard
• Pentru utilizare zilnică
• Pentru ușurință maximă la capsare

Strong
• Material mai dur pentru a penetra până la 30 de coli
• Dinți ascuțiți ce permit penetrarea ușoară a colilor
• Ideale pentru hârtie mai groasă, plastic, etc
• Recomandate pentru capsatoarele Rapid cu capsă plată

Super Strong
• Oțel foarte puternic pentru a pătrunde 50 de coli sau
mai mult
• Dinți extra-ascuțiți pentru penetrare maximă
• Picioare mai lungi, ce garantează închiderea perfectă a
capsei
• Ideale pentru capsarea unui număr mare de coli și
pentru hârtie deosebit de groasă, plastic, etc.

COD

TIP

CAPACITATE DE CAPSARE

RA-24855600

24/6

2-20 coli

1000 buc./cutie

AMBALARE

RA-24861300

26/6

2-20 coli

1000 buc./cutie

RA-24862900

Nr.10

2-10 coli

1000 buc./cutie

RA-24869100

23/6

2-20 coli

1000 buc./cutie

RA-24869200

23/8

10-40 coli

1000 buc./cutie

RA-24869300

23/10

40-70 coli

1000 buc./cutie

RA-24869400

23/12

60-90 coli

1000 buc./cutie

RA-24869500

23/14

80-110 coli

1000 buc./cutie

RA-24869600

23/15

80-120 coli

1000 buc./cutie

Capse Rapid Strong

STRONG

COD

TIP

CAPACITATE DE CAPSARE

RA-24855800

24/6

2-20 coli

1000 buc./cutie

AMBALARE

RA-24861400

26/6

2-30 coli

1000 buc./cutie

RA-24870800

Nr.10

2-20 coli

1000 buc./cutie

RA-24869800

23/8

10-40 coli

1000 buc./cutie

RA-24869900

23/10

40-70 coli

1000 buc./cutie

RA-24870000

23/12

60-90 coli

1000 buc./cutie

RA-24870300

23/17

110-140 coli

1000 buc./cutie

RA-24870400

23/20

140-170 coli

1000 buc./cutie

RA-24870500

23/24

150-210 coli

1000 buc./cutie

Capse Rapid Super Strong
COD

TIP

CAPACITATE DE CAPSARE

RA-24858500

24/8

2-50 coli

1000 buc./cutie

AMBALARE

RA-24861600

26/8

2-50 coli

1000 buc./cutie

RA-21808300

DUAX

2-170 coli

1000 buc./cutie

Decapsator C2
• Evitați distrugerea documentelor!
• Rapid C2 este un decapsator mic și eficient, cu mânere din plastic, pentru o utilizare ușoară.
• Îndepărtează orice tip de capsă.
COD
RA-20709901
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CULOARE
negru

CLASSIC
HD12 - LLong arm h
t stapler
t l
heavy d
duty

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––

The long arm stapler based on the heavy duty stapler HD50. It comes in two sizes. The staplers
necessary. Totally in steel with adjustable paper stop.
Art. No
10290517
10300218

EAN Code
7313462905176
7313463002188

Packaging
Box
Box

Colour
Black
Black

Type
300mm/12”
400mm/16”

24/8+

2-40

300/400mm

HEAVY DUTY | SUPREME

Capsator Duax
• Un capsator puternic, cu încărcare frontală, ce beneficiază
de un mecanism ce permite capsarea a maxim 170 coli.
• Mecanism de încărcare: încărcare frontală
COD

CAPACITATE DE CAPSARE

ADÂNCIME DE CAPSARE

DIMENSIUNI

RA-21698301

170 coli (80 g/mp)

60 mm

151 x 213 x 396 mm

SUPREME
DUAX ® - Heavy duty stapler
CAPSE UTILIZATE
duax

Capse pentru capsator Duax, 1000 buc/cutie

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Art. No
21698301

EAN Code
7313466983019

Packaging
Box

AMBALARE

RA-21808300

1000 buc./cutie

DUAX

2-170

®

stapler

Colour
Silver/Orange

1 capsator,
o capsă,
2-170 coli

• Singurele capse potrivite pentru Capsatorul Rapid DUAX.
COD

–––––––––––––––––––––––

The revolutionary, patented Duax® heavy duty stapler uses new technology. The Duax
needs only one staple when stapling 2–170 sheets!

60mm

HEAVY DUTY | FASHION

FASHION
HD70 - Heavy duty stapler for 70 sheets

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––

loaded with 9 or 23 staples. It staples up to 70 sheets and with a stapling depth adjustable to
53 mm. The HD70 in silver/orange is part of the Coordinated Power Range. The available black
Stapling depth 53 mm.
Art. No
21281405
21281406

EAN Code
7313462814058
7313462814065

Packaging
Box
Box

Colour
Units/Carton
Silver/Orange
9
Black/Grey
9

23/8-10

STRONG

10-70

66mm

Capsator profesional Fashion
• Capsator de mare capacitate puternic și rezistent, fabricat complet din oțel.
• Capsare închisă, mecanism de încărcare: frontală
• Adâncimea de capsare: 66 mm
• Garanție: 5 ani
COD

MODEL

CAPACITATE DE CAPSARE

DIMENSIUNI

RA-21080815

HD110

110 coli (80 g/mp)

100 x 154 x 325 mm

CAPSE UTILIZATE
23/8-14

RA-23633700

HD210

210 coli (80 g/mp)

117 x 210 x 387 mm

23/8-24

Capsator profesional Fashion HD 70
• Capsator de mare capacitate, ușor și compact, cu încărcare superioară.
• Design ergonomic.
• 5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid.
• Culoare: argintiu/portocaliu.
COD

CAPACITATE DE CAPSARE

ADÂNCIME DE CAPSARE

RA-21281405

70 coli (80g/mp)

53 mm

CAPSE UTILIZATE
23/8-10

53 mm

10-70
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Capsator de mână pentru textile Classic K1
• Util pentru textile, magazine, acasă și birou.
• Disponibil pentru capse Rapid nr. 43
• Nicovală ajustabilă pentru capsare închisă.
• Fabricat din metal cu suprafața cromată.
• Mecanism de încarcăre: încărcare posterioară
COD

ADÂNCIME DE CAPSARE

DIMENSIUNI

RA-10520501

56 mm

85 x 25 x 182 mm

CAPSE UTILIZATE
43/8 + 43/6

RA-24872200 - Capse 43/6 G textile
RA-24872300 - Capse 43/8 G textile

Capsator de mână Classic K1
• Util pentru oficiile poștale, magazine, acasă și birou.
• Disponibil în 2 variante: pentru capse Rapid nr. 24 sau nr. 26.
• Nicovală ajustabilă pentru capsare închisă sau tip cui.
• Fabricat din metal cu suprafață cromată.
• Mecanism de încărcare: încărcare posterioară.
COD

CAPACITATE DE CAPSARE

ADÂNCIME DE CAPSARE DIMENSIUNI

RA-10510601

50 coli (80 g/mp)

56 mm

CAPSE UTILIZATE

85 x 25 x 182 mm

24/6-8+

Capsator tip clește Fixativ F11
• Capsator tip clește cu un design modern, sofisticat, cu mecanism din oțel și carcasă din
plastic. Reîncărcarea magaziei de capse se face prin partea superioară.

• 5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid
COD

CAPACITATE DE CAPSARE

ADÂNCIME DE CAPSARE

CAPSE UTILIZATE

RA-5000289

15 coli (80g/mp)

50 mm

10/4

CULOARE
negru

RA-5000290

15 coli (80g/mp)

50 mm

10/4

albastru

Pistol de capsat MS840
• Tacker ușor, puternic și durabil, cu carcasă din aluminiu și mecanism din oțel.
• Mâner ergonomic, acoperit cu material moale, anti alunecare.
• Folosit pentru sarcini care necesită capse din sârmă plată și cuie fără floare.
• Dotat cu amortizor de zgomot, forță reglabilă, recul, funcție de blocare
• Capse Rapid nr. 140 de 6-14 mm și Cuie nr. 8 de 15 mm
• Setare maximă pentru capse lungi sau materiale dure
• Aplicații: izolații, laminate, plăci tavan, foi de plastic, mochete, carton, etc
COD
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DESCRIERE

RA-22876000

pistol MS840

RA-40108730

cuie (900 buc/blister)

Pistol de capsat R34
• Taker durabil, fabricat integral din oțel rezistent, ce satisface exigențele oricărui profesionist.
• Sunt ideale pentru montarea plăcilor de tavan fals, materialelor izolante , mochetelor, etc.
• Carcasă și mecanism din oțel, dotat cu amortizor de zgomot, forță reglabilă, recul
• Funcție de blocare, aplicații: izolații, plăci tavan, foi de plastic, mochete etc
• Capse Rapid nr. 140, 6-14 mm

COD
RA-20511550

Tacker Fun to fix M10Y
• Ideal pentru munca ușoară la decorațiuni sau hobby.
• Capse utilizate de 4-8 mm
• Ambalat în blister cu un set de capse incluse.
• 2 ani garanție
COD

CAPSE UTILIZATE

RA-23317600

13/4-8

DESCRIERE
tacker

Capse
COD

CAPSE UTILIZATE

RA-11825700

capse 13/4

5000 buc/cutie

AMBALARE

RA-11830700

capse 13/6

5000 buc/cutie

RA-11835600

capse 13/8

5000 buc/cutie

RA-11840600

capse 13/10

5000 buc/cutie

Tacker Rapid R13E
• Capsator pentru hobby-uri si aplicatii DIY.
• Grip ergonomic, potrivit pentru decoratiuni, textile si reparatii usoare.
• Cu sistem de blocare si amortizor de zgomot.
• Fara recul.
• Capse utilizate: nr 13 de 4-10 mm.
COD

CULOARE

GREUTATE

RA-20443950

Galben

300 g.

DIMENSIUNI
39 x 127 x 285 mm

Pistol de lipit G1000
• Pistolul de lipit Fun to Fix V21 G1000 este ideal pentru sarcinile de lipire,
fixare în domeniul decorațiunilor interioare.
• Pistol de lipit de uz casnic conceput pentru operațiuni de tipul DIY (Do it yourself).
• Pistolul de lipit Fun to Fix V21 G1000 este dotat cu o duză de protecție din silicon.
• Prevăzut cu suport reglabil pentru lipirea în cea mai bună poziție.
• Pachetul Fun to Fix V21 G1000 conține și un set de batoane de lipici.
• Timp de incălzire: 10 minute.
• 200 g/oră capacitatea de lipire.
COD
RA-23373100

CULOARE

violet

Lipici Rapid F2F G1000
• Conține 10 batoane de lipici în color 12 x 190 mm.
• Se folosesc cu pistolul de lipit Rapid G1000.
• Ideal pentru reparații rapide și pentru decorarea diverselor obiecte.
COD
RA-23499500
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Perforator metalic Fashion HDC 65
• Perforator de mare capacitate, puternic și cu mâner ergonomic din metal turnat.
• Braț de apăsare pliabil, pentru a reduce spațiul necesar pentru
depozitare.

• Tăviță pentru confeti cu eliberare ușoară.
• Indicator de hârtie din metal, gradat, ajustabil.
COD

CAPACITATE DE PERFORARE

DIMENSIUNI

RA-20922603

65 coli (80g/mp)

119 x 104 x 229 mm

CULOARE
argintiu/portocaliu

Perforator profesional HDC 150/2
• Perforator cu sistem de prindere ergonomic ce reduce forța necesară pentru apăsare
și braț de apăsare învelit în cauciuc, pentru o manevrare mai ușoară.
• Distanța între perforații: 80 mm.
• Discurile și burghiele de rezervă - Se pot achiziționa separat
150

COD

CAPACITATE DE PERFORARE

DIMENSIUNI

RA-23000600

150 coli (80g/mp)

192 x 204 x 387 mm

CULOARE
argintiu/portocaliu

Perforator profesional HDC 150/4
• Perforator cu 4 perforații, prevăzut cu sistem de prindere ergonomic ce reduce forța
necesară pentru apăsare și braț învelit în cauciuc. Garanție: 5 ani
• Distanța între perforații: 80-80-80 mm
• Discuri de rezervă - Se pot achiziționa separat
• Burghie de rezervă - Se pot achiziționa separat.

150
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COD

CAPACITATE DE PERFORARE

DIMENSIUNI

RA-23223100

150 coli (80 g/mp)

320 x 170 x 360 mm

RA-23000900

-

97 x 18 x 172 mm

RA-23001000

-

95 x 2 x 171 mm

DESCRIERE
perforator
burghiu
disc

Perforator Supreme Press Less SP 34
• Perforator compact cu 4 perforații, echipat cu tehnologia inovatoare Rapid Press
Less‚ ce reduce forța necesară pentru perforare cu până la 50%, comparativ cu alte
perforatoare obișnuite.
• Mâner ergonomic, ce sporește performanța.
• Picioare robuste din cauciuc, pentru fixarea bazei pe birou.
• Mecanism de blocare a clapei, pentru o depozitare mai ușoară.
COD

CAPACITATE DE PERFORARE

RA-24845701

30 coli (80 g/mp)

DIMENSIUNI
146 x 80 x 274 mm

Perforator Supreme Press Less SP 30
• Perforator elegant și fiabil, echipat cu tehnologia inovatoare Rapid Press Less‚ ce reduce
forța necesară pentru perforare cu până la 50%, comparativ cu alte perforatoare obișnuite.

• Picioare robuste din cauciuc, pentru fixarea bazei pe birou.
• Mâner ergonomic, ce sporește performanța.
• Mecanism de blocare a clapei, pentru o depozitare mai ușoară.
COD

CAPACITATE DE PERFORARE

DIMENSIUNI

RA-24127301

30 coli (80g/mp)

76 x 110 x 127 mm

CULOARE
grafit

30

Perforator metalic FMC40 Powerful
• Perforator metalic puternic, echipat cu mecanism unic de blocare a clapei
pentru o depozitare mai ușoară.

• Indicator gradat de hârtie (ajustabil).
• Distanța între perforații: 80 mm
COD

CAPACITATE DE PERFORARE

DIMENSIUNI

RA-21835602

40 coli (80 g/mp)

69 x 145 x 115 mm

CULOARE
argintiu

RA-21835601

40 coli (80 g/mp)

69 x 145 x 115 mm

negru
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Perforator metalic FC30
• Perforator puternic cu clapa și baza învelite în plastic ABS și structură metalică dură.
• Indicator gradat de hârtie (ajustabil).
• Distanța între perforații: 80 mm
COD

CAPACITATE DE PERFORARE

DIMENSIUNI

RA-5000359

30 coli (80g/mp)

110 x 66 x 118 mm

CULOARE

RA-5000360

30 coli (80g/mp)

110 x 66 x 118 mm

roșu deschis

RA-5000361

30 coli (80g/mp)

110 x 66 x 118 mm

verde deschis

RA-5000362

30 coli (80g/mp)

110 x 66 x 118 mm

galben

RA-5000363

30 coli (80g/mp)

110 x 66 x 118 mm

alb

RA-23639401

30 coli (80g/mp)

110 x 66 x 118 mm

negru

RA-23639402

30 coli (80g/mp)

110 x 66 x 118 mm

albastru

RA-23639403

30 coli (80g/mp)

110 x 66 x 118 mm

roșu

albastru deschis

Perforator metalic FMC25
• Perforator din metal echipat cu mecanism de blocare a clapei,
pentru o depozitare mai ușoară.

• Structură metalică puternică, ce asigură rezultate perfecte.
• Tăviță pentru confeti integrată, din plastic și cu eliberare ușoară.
• Mecanism de blocare a clapei, pentru o depozitare mai ușoară
COD

CAPACITATE DE PERFORARE

DIMENSIUNI

RA-21835501

25 coli (80g/mp)

57 x 115 x 102 mm

CULOARE
negru

RA-21835502

25 coli (80g/mp)

57 x 115 x 102 mm

argintiu

RA-5000283

25 coli (80g/mp)

57 x 115 x 102 mm

albastru

Perforator metalic FC20
• Perforator puternic cu mecanism din metal, cu clapă și bază ranforsate cu plastic ABS.
• Potrivit pentru birou, casă sau școală.
• Tăviță pentru confeti integrată, din plastic și cu eliberare ușoară.

20
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COD

CAPACITATE DE PERFORARE

DIMENSIUNI

RA-23256400

20 coli (80gr/mp)

91 x 55 x 112 mm

CULOARE
negru

RA-23256401

20 coli (80gr/mp)

91 x 55 x 112 mm

albastru

RA-23256402

20 coli (80gr/mp)

91 x 55 x 112 mm

roșu

Perfortator mini FC10
• Perforator cu mecanism din metal, cu clapă și bază ranforsate cu plastic ABS.
• Distanță între perforații 80 mm.
• Tăviță pentru confeti integrată, din plastic și cu eliberare ușoară.
COD

CAPACITATE DE PERFORARE

RA-23638502

10 coli (80g/mp)

CULOARE
albastru

RA-23638501

10 coli (80g/mp)

negru

10

Perfortator mini FC5
• Perforator compact cu mâner din plastic armat și bază de metal.
• Pentru școală sau acasă.
• Aspect de scoica.
• Mâner de prindere din plastic armat.
• Taviță de resturi ușor de eliberat.
• Confecționat din plastic ABS.
• Dimensiuni: 91 x 43 x 192 mm.
COD

CAPACITATE DE PERFORARE

RA-21162804

10 coli (80g/mp)

CULOARE

10

albastru

Set mini-capsator Rapid F5 + mini-perforator Rapid
FC10 + decapsator Rapid C2
• Portabil, ușor de utilizat, cu mecanism solid din metal.
• Potrivit pentru școală, casă sau birou.
• Încărcare ușoară, prin partea superioară
• Include decapsator metalic
• Capsează / perforează până la 10 coli de hârtie (80 gsm).
• 5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid
COD

CULOARE

RA-5000370

albastru/verde

AMBALARE
blister

RA-5000371

roz/galben

blister

RA-5000372

mov/culoarea piersicii

blister

10
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Calculator PDC20 de birou cu bandă
• Display ușor de citit cu 12 digiți
• Culori la print: albastru și roșu
• Funcție de rotunjire
• 3-tastă memorie
• Calculație taxa (TAX+/-)
• Setare zecimale (+, 0-2-3-F)
• Tastă dublu 0, tastă corecție/ștergere
• Calculează cost/sell/margine
• Conversie valută
• Baterii: 4xAAA, adaptor AC (nu este inclus)
• Rezeva ribon cu cerneală, cod: RE-IR40T
COD

VITEZĂ

GREUTATE

RE-PDC20

2 linii/secundă

480 gr

DIMENSIUNI
219 x 154 x 58 mm

Calculator PDC30 de birou cu bandă
• Display ușor de citit cu 12 digiți
• Culori la print: albastru și roșu
• Funcție de rotunjire
• 3-tastă memorie
• Calculație taxa (TAX+/-)
• Funcție mark-up
• Setare zecimale (+, A-0-2-3-F)
• Tastă dublu 0, tastă corecție/ștergere
• Calculează cost/sell/margine, %
• Conversie valută
• Baterii: Adaptor AC + baterie backup
COD

VITEZĂ

GREUTATE

RE-PDC30

2 linii/secundă

740 gr

DIMENSIUNI
255 x 190 x 70 mm

Calculator PDC10 de birou cu bandă
• Display ușor de citit cu 12 digiți
• Culori la print: albastru
• Funcție de rotunjire
• 3-tastă memorie
• Calculație taxa (TAX+/-)
• Setare zecimale (F-4-3-2-0-A)
• Tastă dublu 0, tastă corecție/ștergere
• Calculează cost/sell/margine
• Baterii: 4xAAA, adaptor AC (nu este inclus)
• Rezeva ribon cu cerneală, cod: RE-IR40
COD

VITEZĂ

GREUTATE

RE-PDC10

1.4 linii/secundă

340 gr

DIMENSIUNI
200 x 102 x 45 mm

Accesorii calculatoare
COD
RE-ADPDCEU
RE-IR40
RE-IR40T

DESCRIERE
Adaptor priza, pentru calculator cu banda Rebell PDC 10, Rebell PDC 20
Ribbon cu cerneala, pentru calculator cu banda Rebell PDC 10 - negru
Ribbon cu cerneala, pentru calculator cu banda Rebell PDC 20, Rebell PDC 30 - negru/rosu
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Calculator BDC 716T de birou 16 digiti
• Sursă de alimentare: solară și baterii.
• Butoane din plastic.
• Butoane: %, +/-, ?, 00, 000.
• 3-taste de memorie.
• Calculare taxa +/-.
• Tastă grand total suma (GT-functie).
• Funcție de rotunjire.
• Tastă de corecție.
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

RE-BDC716T

205 x 155 x 35 mm.

242 g

CULOARE
negru

Calculator BDC 616 de birou cu 16 digiți
• Display LCD cu 16 digiți
• 3 digiți punct
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• Baterii: 1 x AG10
• 4-tastă memorie,
• Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere
• Calculație taxa (TAX +/-), funcție de rotunjire
• Conversie valutară,
• Funcție MU (mark-up)
• Tastă grand total sumă (GT-funcție)
COD

GREUTATE

CULOARE

DIMENSIUNI

RE-BDC616

99 gr

gri/negru

80 x 168 x 14 mm

Calculator SDC 660+ de birou cu 16 digiți
• Display LCD cu 16 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• Memorie dublă
• Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere
• Calculație taxa (TAX +/-), funcție de rotunjire
• Selecție zecimale
COD

GREUTATE

CULOARE

RE-SDC660+

166 gr

negru

DIMENSIUNI
156 x 156 x 30 mm

Calculator BDC 514 de birou cu 14 digiți
• Display cu 14 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 4-tasta memorie
• Tasta dublu 0
• Tastă corecție/ștergere
• Funcție rotunjire
• Calculație taxă (TAX +/-)
• Funcție MU (mark-up)
• Selecție zecimale
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COD

GREUTATE

CULOARE

RE-BDC514

182 gr

negru

DIMENSIUNI
193 x 143 x 38 mm

Calculator CC 512 de birou 12 digiți
• Calculator de birou cu display LCD.
• Funcții matematice de bază.
• TAX, Cost/Sell/Margin.
• 3- tasta memorie.
• Optiune Check & Correct pentru a verifica și corecta ultimele 99 operațiuni.
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

RE-CC512

131 x 128 x 23 mm

129 g

CULOARE
negru

Calculator BDC 412 de birou cu 12 digiți
• Display cu 12 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• Memorie dublă
• Funcție MU (mark-up)
• Funcție rotunjire
• Selecție zecimale
• Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere
COD

GREUTATE

CULOARE

RE-BDC412

182 gr

negru

DIMENSIUNI
193 x 143 x 38 mm

Calculator PANTHER12 de birou 12 digiți
• Calculator de birou cu 12 digiți.
• Funcții matematice de bază.
• Calculație taxa (TAX +/-).
• Funcție MU (mark-up) și funcție de rotunjire.
• 3 - tasta de memorie.
• Tastă corecție/stergere.
• Tastă dublu 0.
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

RE-PANTHER12

147 x 115 x 32 mm

126 g

CULOARE
negru

Calculator SDC 412 de birou cu 12 digiți
• Display cu 12 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 3-tastă memorie
• Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere
COD

GREUTATE

CULOARE

RE-SDC412

100 gr

negru

DIMENSIUNI
125 x 100 x 27 mm
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Calculator SDC 912 de birou cu 12 digiți
• Display cu 12 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 4-tastă memorie,
• Tastă dublu 0,
• Tastă corecție/ștergere
• Funcție MU (mark-up),
• Funcție GT grand total
COD

GREUTATE

CULOARE

RE-SDC912VI

116 gr

alb/violet

145 x 104 x 26 mm

DIMENSIUNI

RE-SDC912OG

116 gr

alb/orange

145 x 104 x 26 mm

RE-SDC912PK

116 gr

alb/roz

145 x 104 x 26 mm

RE-SDC912GR

116 gr

alb/verde

145 x 104 x 26 mm

Calculator de birou 12 digiți
• Display cu 12 digiti
• Sursă de alimentare: solară și baterii
• Butoane din plastic.
• Butoane: %, +/-,?, 00, 000.
• 3-taste de memorie.
• Calculare taxă +/-.
• Tastă grand total sumă (GT-functie).
• Tastă de corecție.
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

RE-8118-12

137 x 104 x 23 mm

120 g

CULOARE
negru

Calculator SDC 410 de birou cu 10 digiți
• Display cu 10 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 3-tastă memorie
• Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere
• Calculație taxa (TAX+/-)
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COD

GREUTATE

CULOARE

RE-SDC410

99 gr

alb

DIMENSIUNI
125 x 100 x 27 mm

Calculator SC 2030 științific
• Calculator științific cu 10 digiți cu ecran LCD și o singură linie de afișare.
• 136 funcții matematice, pentru școala primară și gimnaziala.
• Utilizat pentru calcule matematice, statistice, combinații, permutari
• Operații: DEC, BIN, OCT, HEX, PEN
• Sursă de alimentare: baterii (LR44 x 1).
• Statistică cu 1 variabilă
COD

GREUTATE

DIMENSIUNE

RE-SC2030

80 g

141 x 75 x 15 mm

CULOARE
negru

Calculator SC 2040 științific
• Calculator știintific cu 12 digiți cu ecran LCD și 2 linii de afișare.
• 240 funcții matematice, pentru liceeni și studenți.
• Design robust cu carcasă de protecție și taste din plastic.
• 9 variabile de memorie
• Funcții trigonometrice și funcții hiperbolice
• Coordonate dreptunghiulare și polare
• Calcule cu fracții, permutări, combinații logice
• Statistica cu 2 variabile
• Sursă de alimentare: baterii (LR44 x 1).
COD

GREUTATE

DIMENSIUNE

RE-SC2040

117 g

155 x 70 x 18 mm

CULOARE
negru

Calculator SHC108/HC208 de buzunar cu capac
• Display cu 8 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 3-tasta memorie
• Carcasă de protecție
COD

GREUTATE

CULOARE

RE-SHC108

32 gr

negru

88 x 59 x 10 mm

DIMENSIUNI

RE-SHC208

38 gr

negru

98 x 65 x 9 mm

Calculator HC108/HC208/HC308 de buzunar cu capac
• Display cu 8 digiți
• Sursă alimentare baterii
• 3-tasta memorie
COD

GREUTATE

CULOARE

RE-HC108

31 gr

negru

DIMENSIUNI

RE-HC208

37 gr

negru

100 x 62 x 8 mm

RE-HC308

76 gr

negru

114 x 69 x 18 mm

88 x 58 x 8 mm
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Distrugătoarele inteligente pentru
documente Auto+ SmarTech

FII COMPATIBIL
CU GDPR*
*Datele distruse sprijină respectarea standardelor GDPR

Distrugerea inteligentă
a documentelor pentru
generația smart
Datele distruse sprijină respectarea standardelor GDPR,
distrugătoarele noastre automate asigură că acest lucru este
ușor, salvând cu 98% mai mult timp versus distrugătoarele
manuale.

Un distrugător Rexel. Acesta este un distrugător
inteligent.

Beneficiile produsului
Funcționalitate inteligentă pentru notificările la distanță și
gestionarea tehnologiei cu alimentare automată. Primești
actualizările distrugătorului în timp real, pe dispozitivul tău
mobil, cu aplicația Auto+ SmarTech*.

Tehnologia cu alimentare automată
Distrugătoarele cu alimentare automată permit distrugerea unui teanc de hârtii într-o singură
operațiune, în loc ca acestea să fie introduse manual.

Încarcă

Închide

Distruge

*Necesită o conexiune wireless 801.11 b/g/n și un dispozitiv mobil compatibil cu Android™ sau Apple® iOS™, dotat cu Bluetooth® 4.2 sau mai recente.
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Distrugătoarele inteligente pentru documente Auto+ SmarTech

•

FEED
750

Cod
produs
AUTO

UTO

EED

P4

Descriere
AUTO

+

FEED

1200

600
115L

1350

850

450

4
P80L

1000

AUTO
115L 750X 80L
RX-2103750EUS Rexel Auto+ SmarTech
RX-2105903

FEED

275

UTO

100

20L

15L

500

360

300

40L

32L

26L

Pungi de hârtie (115L) - 50 buc/set

RX-40095

Pungi de plastic (175L) - 100 buc/set

RX-1760049

Ulei pentru distrugător, 473ml

520 mm

Rexel Auto+ SmarTech 600X

Rexel Auto+ SmarTech 300X

• Alimentare automată pentru maxim 600 coli (80gsm)
sau 660 coli (70gsm)

• Alimentare automată pentru maxim 300 coli (80gsm) sau 330 coli
(70gsm)
• Nivel de securitate P4, cross cut (tăiere tip confeti), bucăți distruse
de 4x40mm
• Blocarea spațiului de stocare a hârtiei pentru distrugere, cu un cod
PIN din 4 cifre
• Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe din hârtie

4
600 carduri
300capse și
750 din hârtie
P4 de credit,
P4
P4
CDuri,
agrafe
• PDistruge
AUTO

AUTO

FEED
750

150

26L

P4 32L

• Blocarea spațiului de stocare a hârtiei pentru distrugere,
cu un cod PIN din 4 cifre
750

250

300
40L

• Nivel de securitate P4, cross cut (tăiere tip confeti), bucăți
distruse de 4x40mm

EED

UTO

AUTO

AUTO

FEED

940 mm

•

UTO

EED

Alimentare automată pentru maxim 750 coli (80gsm) sau
825 coli (70gsm)
Nivel de securitate P4, cross cut (tăiere tip confeti),
bucăți distruse de 4x40mm
Blocarea spațiului de stocare a hârtiei pentru distrugere,
cu un cod PIN din 4 cifre
Distruge750
CDuri, carduri
din hârtie
600 capse
P4 de credit,
P4și agrafe300
P4

•

EED

mm

•

510

Rexel Auto+ SmarTech 750X

FEED

P4

1200

850

115L

300
80L

600

Cod
produs
AUTO

FEED

P4

Descriere
1350
AUTO

+

1000

AUTO
115L SmarTech
80L600X
RX-2103500EUS Rexel Auto+
FEED
RX-2105902

600

AUTO

450

4 750
P40L

275FEED 250

P4

32L

600
26L

P4

AUTO

FEED150

P420L

500

Cod produs
360AUTO 300 AUTO

40L

32L

FEED

26L

FEED

P4

300

AUTO

100
1200
FEED
300
115L15L

850

P480L

Descriere
AUTO
1350
1000

+

RX-2103250EUS

115L

450

275

250

150

40L

32L

26L

20L

500

360

300

32L

26L

AUTO

80L SmarTech
Rexel Auto+
FEED40L 300X

Pungi de hârtie (80L) - 50 buc/set

RX-1765029EU

RX-40095

Pungi de plastic (175L) - 100 buc/set

RX-40060

Pungi de plastic (40L) -20 buc/set

RX-1760049

Ulei pentru distrugător, 473ml

RX-2101948

Coli impregnate cu ulei (set 12 buc)

Pungi de hârtie (40L) - 20 buc/set

Pungile reciclabile

Colile impregnate cu ulei

Ulei

• Fabricate din material reciclabil astfel încât
să poată fi reciclate cu hârtia atunci când
sunt pline.

• O modalitate simplă și curată de a unge cu ulei
distrugătorul tău. Rexel recomandă distrugerea
unei coli impregnate cu ulei după 2-3 umpleri
ale coșului.

• Pentru distrugătoarele mai mari care au
funcție de auto-ungere. Aceste sticle sunt de
473ml sau de 1L.

Cod produs Model

Cod produs Model

RX-2105903

(115L) Auto+ SmarTech 750X, Auto+ 750X/750M

RX-2101949

Coli impregnate cu ulei (set de 20 buc)

RX-1760049

RX-2105902

(80L)

Auto+ SmarTech 600X, Auto+ 600X/600M

RX-2101948

Coli impregnate cu ulei (set de 12 buc)

RX-1765029EU (40L)

Auto+ SmarTech 300X, Auto+ 300X/300M

RX-1765031EU (32L)

Auto+ 200X

Potrivite pentru Auto+ SmarTech 300X, Auto+ 300X. 300M,
200X, 130X, 130M, 90X, 60X

Potrivit pentru Auto+ SmarTech 750X, Auto+ 750X, 750M,
Auto+ SmarTech 600X, Auto+ 600X, 600M

RX- 2102577

Auto+ 130X/130M

Cod produs

Model

(26L)

RX- 1765028EU (20L)

Ulei pentru distrugător, 473ml

Auto+ 90X

507

508

115L

RX-2104750EU Auto+ 750M
RX-2103750EU Auto+ 750X
RX-2105903
RX-40095
RX-1760049

Pungi de hârtie (115L) -50 buc/set
Pungi de plastic (175L) -100 buc/set
Ulei pentru distrugător, 473ml

RX-2104500EUA

Auto+ 600M

RX-2103500EUA

Auto+ 600X

RX-2105902

Pungi de hârtie (80L) -50 buc/set

RX-40095

Pungi de plastic (175L) -100 buc/set

RX-1760049

Ulei pentru distrugător, 473ml

•
•
•
•

RX-2104300EU

Auto+ 300M

RX-2103250EU

Auto+ 300X

RX-1765029EU

Pungi de hârtie (40L) -20 buc/set

RX-40060

Pungi de plastic (40L) -20 buc/set

RX-2104100EUA

Auto+ 130M

RX-2101948

Coli impregnate cu ulei (set 12 buc)

RX-2102577

Pungi de hârtie (26L) -20 buc/set

RX-2101949

Coli impregnate cu ulei (set de 20 buc)

RX-2101948

Coli impregnate cu ulei (set 12 buc)

509

•
•

•
•

•

•

NEW
NEW

AND IMPROVED

CEL MAI
VÂNDUT

RX-2103175EU

Auto+ 200X

RX-2102559EUA

Auto+ 130X

RX-1765031EU

Pungi de hârtie (32L) -20 buc/set

RX-2102577

Pungi de hârtie (26L) -20 buc/set

RX-2101948

Coli impregnate cu ulei (set 12 buc)

RX-2101948

Coli impregnate cu ulei (set 12 buc)

RX-2103080EUA Auto+ 90X

RX-2103060EU

Auto+ 60X

RX-1765028EU

Pungi de hârtie (20L) -20 buc/set

RX-2101948

Coli impregnate cu ulei (set 12 buc)

RX-2101948

Coli impregnate cu ulei (set 12 buc)

•
•

•
•

•

•

510

4

115L
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Momentum Distrugătoare pentru Documente

FII COMPATIBIL
CU GDPR*

*Datele distruse sprijină respectarea standardelor GDPR.

Performanța la cel mai înalt nivel

Rexel Momentum

Rexel Momentum X308/X406
Distrugător pentru documente

Puterea de a distruge mai
multe documente

275

P5securitate,
Cel maiP4înalt
nivel de
2HrP3
4P6
Hr
23Lpână la P5, cu o capacitate
275
275
2
2
crescută a coșului. 10
23L
23L
10

10

Hr
Hr

Tehnologie anti-jam, împotriva
blocării hârtiei în distrugător, ce
stopează și reversează
automat
P4
5
20
Closed
Closed
hârtia, când este
introdusă în
cantitate prea mare în distrugător.

I

Closed

220ANI
GARANȚIE

Butoane touch simple și intutive
pentru operare ușoară.P3 4

I

30L

12
12

X406

ANI

GARANȚIE

512

2 ani garanție pentru toate
modelele.

10

• Distruge
30L
30Lpână la 6 coli de hârtie
10
10 confidențială P4
• Nivel de securitate
• Tăiere cross cut (tip confeti), bucăți
23L
23L
de 4x28mm
15
15
P4
P4I5
5
325 mm
• 3 minute timp de funcționare continuu
• Un coș generos de 15L
ce
poate
depozita
125
coli de hârtie A4
15
15L
15L
P
P33I44
20
20
4
4Hr
Hr

23L

23L

15L

8
8
P4

6
6

Cod produs

2

343 mm

distrugătoare Rexel Momentum.

mm

P6de până la 4 ore, cu gama de

229

• Distruge până la 8 coli de hârtie
• Nivel de securitate generală P3
• Tăiere cross cut (tip confeti),
bucăți de 5x42mm
12
• 3 minute timp de funcționare
continuu
• Un coș generos de 15L ce poate
depozita 100 coli de hârtie A4

Timp de funcționare continuu

P5

P3

X308

RX-2104570EU

P3

X308

P5

P6

20P4

X406

P5
23L

P3
10

Descriere

275

2Hr
P6

275
10

23L

23L

Rexel Momentum X308
20 X406
Rexel Momentum

RX- 2101948

Coli impregnate cu ulei (12 buc/set)
20

RX- 2104569EU

8

Closed

Closed

4Hr

30L

2Hr

4Hr23L

P4I5
P3I4

15L
P4I5
4
P3I23L

Momentum Distrugătoare pentru Documente
Rexel Momentum X420/M515
Distrugător pentru documente

P5

P6
P4
I5

2Hr
P5
10

4
3Hr
PP6
I4
23L

10

P4
I5
23L

P4

10

275

20
20

23L

2Hr23L

15L

P3I4

12

4Hr

30L

P5
P4

P6
P3

P4
10

P3
23L

23L
30L

4Hr
P4
I515
8

15L
23L

P3II4
6
P4
520

10
1010

M515

15
10
P5

P3

P4

P6

Closed

275

20
15

275 275

20

10

2Hr

10
Rexel Momentum
X312/X410
23L
23L
15L documente15
Distrugător
P4
I523L P3I4pentru
8
8
20
23L

ClosedClosed

20 20

Cod produs 23L
23L
P4
P4II5
5
RX-2104572EU

15L
II 20
4 RX- 2104571EU
IClosed
RX- 2101948
P
P33 44

15L
15L

23L
23L

10
10

15P4

X410

P3
10

10
10

275
275
23L
23L

275
10

Momentum20
X410
Closed

Closed

Closed

23L

23L

8

6

8

Closed

30L

8

6

4Hr

2Hr

P4I5

22Hr
Hr

P6

M510

20
8

275
10

23L

2Hr

23L

102

44Hr
30L
Hr

10
12
P4
12

23L
10

30L
30L

Cod produs
23L
30L 23L

4Hr23L
P4

P4II5
5

15

12

10
10

10

15
15

RX- 2104574EU

15L

23L 15L
15L
15L3RX2104573EU
20
P3II44
15
20
P4I5P
20

RX- 2101948

4
P3I23L

20
X312-SL
6

15L 23L
23L
8

20

8
8

P3

15P4

4H

Hr

30L

4Hr

P4I

P3I

15L

P3I4

Closed

P3I4

255 mm

12

P3I4P3I4

20
20

Coli impregnate cu ulei (12 buc/set)
20
8
8

23L23L

20

P6
P6
2Hr

P5
15
20

P6

30L

Closed

15L

P4
P6 I5

P3X415 P5

275

15L
23L

153I415
P
8

423 mm
275

P5
23L

Rexel Momentum X312

20

15L
23L

P3

10
P3P4
10
I4520
P4

15
10
P4

10
Rexel Momentum X312-SL/X410-SL
23L
15L15L
23L
20 P4I5 1523L
P3I4P3Distrugător
documente
4
20 subțire
20
6P4I5pentru
6
8
15 I

4Hr

Descriere

15
15

Rexel
20
20

4Hr

mm

30L
30L

10
12

23L
30L

4Hr

15
12 I5
P4
12

370

44Hr
Hr

23L

23L23L
23L

30L

10

12

P5
P5 P3
P3 P6 P5
P3 P4
P4 X312

12
P4
12

30L15L
30L

4Hr4
P3
I

12

12

Coli impregnate cu ulei (12 buc/set)

4Hr

8

2Hr

10

2Hr

Hr

mm

22Hr
Hr

23L

23L
2Hr

10

P4, tăiere cross cut (tip confeti),
bucăți de 4x28mm
356 mm
• 6 minute timp de funcționare continuu
275
6
• Un coș generos de 23L ce poate depozita 225 coli de hârtie A4

10

30L
2Hr

6

• Distruge pânăP6
la 10 coli de hârtie
P5
12
• Nivel de securitate confidențială

30L

2101948

275

P4
I5
23L

Hr

23L

P4I5

20
20

23L

X410

RX275

238

P3I4

4Hr
P6
23L

Closed

P3I4

15L

Rexel Momentum X415

30L 20
P4I5
P4I5

4Hr

X312

23L
620
6
8
Closed
• Distruge până la 12 coli de hârtie
• Nivel de securitate generală P3,
6
tăiere cross cut (tip confeti),
Closed
bucăți de 5x42mm
• 6 minute timp de funcționare
continuu
• Un coș generos de 23L ce poate
depozita 200 coli de hârtie A4

Hr

RX- 2104576EU

2Hr
P5
10

2
2 204
23L

23L 23LClosed

Descriere

P6
12
RX- 2104575EU 12 Rexel Momentum
M510

P6

275

Cod produs

P5

X420
10 P4 P3
P4
P3 P5P5 P6P6275 10
12

30L

10
20

465 mm

589 mm

P5

P3

15
12

30L
2Hr15L

4Hr

P4M515P3
Rexel Momentum

12buc/set)
Coli impregnate cu ulei (12

RX- 2101948
23L

275

Descriere
Rexel Momentum X420

30L

RX- 2104577EU

• Distruge până la 10 coli de
370 mm
hârtie
• Nivel de securitate ridicat P5
• Tăiere Micro Cut (tip particule), bucăți de 2x15mm
• 2 ore timp de funcționare continuu
• Un coș generos de 23L ce poate depozita 250 coli de hârtie A4

375 mm

4Hr

P6
P6

3L
3L

12

RX-2104578EU
2Hr

Hr

75
75

M510

• Distruge până la 15 coli de hârtie
• Nivel de securitate ridicat P5, tăiere
micro-cut (tip particule), bucăți
406 mm
de 2x15mm
• 4 ore timp de funcționare continuu
• Un coș extra spațios de 30L ce poate depozita 300 coli
de hârtie A4

3

I5

• Distruge până la 15 coli de
hârtie
• Securitate confidențială P4
• Tăiere Cross Cut (tip confeti),
bucăți de 4x40mm
• 2 ore timp de funcționare
continuu
• Un coș generos de 23L ce
poate depozita 225 coli de
hârtie A4

M515

Cod produs

mm

Closed

X415

279

X420

mm

Closed

320

2Hr

Distrugător pentru documente

• Distruge până la 20 coli de hârtie
• Nivel de securitate
confidențială P4, tăiere cross
cut (tip confeti), bucăți de 4x40mm
• 4 ore timp de funcționare
continuu
• Un coș extra spațios de 30L
ce poate depozita 275 coli
de hârtie A4

6

6

Rexel Momentum X415/M510

• Distruge până la 12 coli de hârtie
• Nivel de securitate generală P3, 23L
20
tăiere Cross Cut (tip confeti), bucăți
de 5x42mm
• 6 minute timp de funcționare
continuu
• Un coș generos de 23L ce poate
depozita 200 coli de hârtie A4

15L

23L

8

X410-SL

• Distruge până la 10 coli de hârtie
• Nivel de securitate confidențială P4,
tăiere Cross Cut (tip confeti), bucăți
de 4x28mm
6
• 6 minute timp de funcționare continuu
• Un coș generos de 23L ce poate
depozita 225 coli de hârtie A4
X312-SL

P5

P6

X410-SL

P5
23L

P3
10

275

Descriere

12

2Hr
P6

4Hr

275

2Hr
P4I5
23L
Rexel Momentum X312-SL Slimline

10

Rexel Momentum
X410-SL Slimline
20
P3I4
Closed
Coli impregnate cu ulei (12 buc/set)
20

20

Closed

30L

10

4Hr23L

30L

15L
P4I5

23L

4
P3I23L

15L

513

15

20

8

Trimmer SmartCut™ A100/A200
• Ușor și versatil, trimmerul A4 este multifuncțional poate tăia până la
5 coli de hârtie în 3 stiluri diferite: drept, în valuri sau perforat.
• Baza este gradată cu linii multiple și dotată cu un ghid pentru
poziționarea hârtiei, care asigură o tăiere precisă.
• Dotat cu o lamă dreaptă (celelalte tipuri de lame se vând separat) .
• Linia transparentă ajută la menținerea hârtiei pe poziție, cu fermitate,
atunci când este tăiată.
Accesorii:

COD

RX-2101980 - Lamă dreaptă
Rexel pentru Trimmer
SmartCut™ A100

FORMAT MAXIM HÂRTIE LUNGIMEA DE TĂIERE CAPACITATE DE TĂIERE GREUTATE (KG)

MODEL

RX-2101961 DIN A4

300mm

10 coli (80g/mp)

0.274

A100

RX-2101962 DIN A4

300mm

10 coli (80g/mp)

0.382

A200

Trimmer SmartCut™ A300/A400
• Ușor și versatil, trimmerul A4 este multifuncțional poate tăia până la
10 coli de hârtie în 3 stiluri diferite: drept, în valuri sau perforat.
• Dotat cu o lamă dreaptă (celelalte tipuri de lame se vând separat).
• Folosește trimmerul pentru documente, leafleturi, cărți de vizită etc. - schimbă lamele
pentru a adăuga o margine decorativă, perforată sau cu un aspect rupt
• Ghidul transparent pentru marginea hârtiei ajută la menținerea hârtiei pe poziție, cu
fermitate, atunci când este tăiată
• Baza durabilă de metal oferă stabilitate maximă pentru o finisare 100% exactă.
• Marcată cu ghid pentru hârtie - dimensiunile A4, A5 și A6
• Accesorii disponibile pentru trimmer:**2101984 lame preforatoare**2101983 lame
drepte**2101985 lame ondulate**2101986 baghete**
Accesorii:

RX- 2101984 - Lame preforatoare
RX- 2101983 - Lame drepte
RX- 2101985 - Lame ondulate
RX- 2101986 - Baghete
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COD

FORMAT MAXIM HARTIE LUNGIMEA DE TAIERE CAPACITATE DE TAIERE GREUTATE (KG)

MODEL

RX-2101963 DIN A4

320mm

10 coli (80g/mp)

A300

RX- 2101964 DIN A4

320mm

10 coli (80g/mp)

A400

Trimmer SmartCut™ A425/A445
• Precis, versatil și rapid! Trimmer SmartCut™ A425 4-în-1.
• 4 stiluri de tăiere integrate: drept, în valuri, perforare sau marcare - ideal pentru
documente, leafleturi, cărți de vizită, etichete, ecusoane, invitații, fotografii sau orice
are nevoie de o margine decorativă
• Poți schimba stilul de tăiere ușor și sigur - rotești simplu butonul de pe mâner
• Baza din metal durabil oferă stabilitate și acuratețe la tăiere; ghid pentru hârtie pentru
dimensiuni A4, A5 și A6
• Poți schimba stilul de tăiere ușor și sigur - rotești simplu butonul de pe mâner
COD

FORMAT MAXIM HARTIE LUNGIMEA DE TAIERE CAPACITATE DE TAIERE GREUTATE (KG)

RX- 2101965 DIN A4

320 mm

10 coli (80g/mp)

RX- 2101966 DIN A3

320 mm

10 coli (80g/mp)

1.403
1.892

MODEL
A425
A445

Accesorii:

RX- 2101986 - Baghete
RX- 2101988 - Baghete pentru trimmer A445
RX- 2101987 - Lama 4 in 1

Trimmer SmartCut™ A515PRO/A525PRO/A535PRO
• Precis, versatil și rapid! Trimmer SmartCut™ 3-în-1
• Cu o capacitate de 30 de coli și alegerea a 3 stiluri diferite de tăiere, trimmerul A4
multifuncțional poate face față proiectelor de la birou.
• Schimbi în siguranță tipul de tăiere de la drept la perforat, sau marcare doar prin
apăsarea unui buton. Folosiți clema pentru hârtie și opritorul magnetic pentru o tăiere
precisă, de fiecare dată.
• Ușor și sigur de schimbat între stilurile de tăiere - rotești simplu butonul de pe mâner
• Baza din metal durabil oferă stabilitate și acuratețe la tăiere; ghid pentru hârtie pentru
dimensiuni A2, A3, A4, A5 și A6
• Clapa pentru hârtie ‘EasyLock’ menține hârtia pe poziție atunci când este tăiată
• Opritorul magnetic din partea din spate poate fi mutat cu ușurință pentru a se potrivi
cerințelor tale, ajută la aliniamentul hârtiei pentru o tăiere cât mai precisă
COD

FORMAT MAXIM HARTIE LUNGIMEA DE TAIERE CAPACITATE DE TAIERE GREUTATE (KG)

MODEL

RX- 2101967 DIN A4

387 mm

30 coli (80g/mp)

4.127

A515PRO

RX- 2101968 DIN A3

465 mm

30 coli (80g/mp)

4.526

A525PRO

RX- 2101969 DIN A2

615 mm

30 coli (80g/mp)

5.714

A535PRO

Accesorii:

RX- 2101989 - Lama 3 in 1
RX- 2101990 - Baghete pentru trimmer A515PRO
RX- 2101991 - Baghete pentru trimmer A525PRO
RX- 2101992 - Baghete pentru trimmer A535PRO

Ghilotină ClassicCut™ CL100/CL200
• Precis, versatil și rapid!
• Taie în siguranță până la 10 coli de hârtie A4, rapid și precis, perfectă pentru biroul de
acasă.
• Lama de tăiere din oțel inoxidabil se auto-ascute pentru o tăiere curată de fiecare
dată, în timp ce garda de protecție vă protejează degetele.
• Baza ușoară din plastic este marcată de linii gradate, măsurători și ghid de hârtie
pentru o tăiere precisă
• Lame din oțel ce se auto-ascut, mâner ergonomic
• Blochează lama atunci când ghilotina nu este folosită, pentru siguranță
• Picioarele anti-alunecare oferă stabilitate atunci când se taie hârtia.
COD

FORMAT MAXIM HARTIE LUNGIMEA DE TAIERE CAPACITATE DE TAIERE GREUTATE (KG)

RX-2101970 DIN A4

305 mm

10 coli (80g/mp)

RX- 2101971 DIN A3

460 mm

10 coli (80g/mp)

1.274
2.711

MODEL
CL100
CL200
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Ghilotină ClassicCut™ CL200/CL410
• Precis, versatil și rapid!
• Stilată dar rezistentă, ghilotina portabilă, este foarte sigură - ideală pentru birouri sau
școli.
• Garda de protecție incasabilă protejează degetele de lama ascuțită, iar un ghid
ajustabil pentru hârtie asigură tăierea precisă.
• Baza ușoară din plastic este marcată de linii gradate, măsurători și ghid de hârtie
pentru o tăiere precisă.
• Lame din oțel ce se auto-ascut, mâner ergonomic.
• Blochează lama atunci când ghilotina nu este folosită, pentru siguranță.
• Picioarele anti-alunecare oferă stabilitate atunci când se taie hârtia.
COD

FORMAT MAXIM HARTIE LUNGIMEA DE TAIERE CAPACITATE DE TAIERE GREUTATE (KG)

RX- 2101972 DIN A4

310 mm

15 coli (80g/mp)

RX- 2101973 DIN A4

390 mm

25 coli (80g/mp)

3.614
5.6

MODEL
CL100
CL200

Ghilotină ClassicCut™ CL420
• Precis, versatil și rapid!
• Încorporează tehnologia Laser Light pentru o precizie maximă, ghilotina ClassicCut™
CL420 A3 este cea mai performantă.
• Cu caracteristici avansate de siguranță, este ideală pentru birourile aglomerate și
școli.
• Baza ghilotinei este dotată cu ghid pentru poziționarea hârtiei și linii gradate pentru o
tăiere precisă.
• Design plăcut și proiectat cu tehnologia Laser Light pentru o tăiere sigură și precisă
• De mare capacitate, baza este marcată cu linii gradate, ghid pentru hârtie pentru
dimensiuni A4, A5 și A6 ce ajută la aliniament și la o tăiere precisă
• Blochează lama atunci când ghilotina nu este folosită, pentru siguranță
• Mâner integrat pentru lamă, pentru portabilitate optima
COD

FORMAT MAXIM HARTIE LUNGIMEA DE TAIERE CAPACITATE DE TAIERE GREUTATE (KG)

RX-2101972 DIN A3

467 mm

25 coli (80g/mp)

7.413

MODEL
CL420

Ghilotină ClassicCut™ CL710PRO
• Precis, versatil și rapid!
• Perfectă pentru birourile aglomerate cu un volum mare de documente ce trebuie
tăiate, ghilotina solidă din metal ClassicCut™ CL710 A4 este cea mai profesionistă.
• Taie până la 50 de coli de hârtie în siguranță, datorită gardei de protecție.
• Ghidul de poziționare a hârtiei și liniile gradate asigură un finisaj și o tăiere precisă,
de fiecare dată.
• Solidă, fabricată integral din metal de calitate înaltă, lame rezistente
COD

FORMAT MAXIM HARTIE LUNGIMEA DE TAIERE CAPACITATE DE TAIERE GREUTATE (KG)

RX- 2102516 DIN A4+

516

385 mm

50 coli (80g/mp)

9.666

MODEL
CL710PRO

Istoria Rolodex-ului
Înapoi în timp, înaintea telefoanelor mobile și a
listelor de contacte digitale, înainte de Facebook,
conexiunile LinkedIn și adresele de mail Gmail,
a fost o mică invenție numită Rolodex. Rolodex
(prescurtarea la “rolling index” derulare index)
era locul în care se păstrau toate informațiile de
contact pe care le deţineaţi pentru prieteni, fam-

ilie, colegi și contacte noi. Pentru cei care citiți
aceasta poveste şi aveţi vârsta sub 35 de ani,
imaginați-vă o roată a cardurilor index ordonate
în ordine alfabetică în secțiuni cu file. Urmărirea
tuturor persoanelor pe care le-ați întâlnit în afaceri lua mai mult timp decât să faceți clic pe
butonul “connect” pe LinkedIn.

Înainte de Rolodex, cel mai bun mod de a vă organiza contactele-? informațiile erau copiate într-o agendă,
sau pur și simplu păstrate toate cărțile de vizită într-o cutie de pantofi sau într-un sertar de birou. Dar în
1956, Arnold Neustadter, inventator din Brooklyn, a decis că este timpul să schimbe toate acestea.
Rolodex s-a născut dintr-un efort de grup de la Neustadter, Hildaur Neilson și compania lor Zephyr America. În 1956, Neustadter și Neilson au inventat și proiectat Rolodex, inclusiv un suport circular pentru
cartele de fișiere și mânere din plastic pentru a se întoarce. A fost lansat pentru prima dată în 1958, iar
de acolo a devenit o metodă organizațională revoluționară pentru oamenii de afaceri care aveau nume și
adrese împrăștiate peste tot în casa și biroul lor. Până în anii 1980, Rolodex a devenit un punct central
în birouri și a atins un nivel atât de important încât oamenii l-au furat de multe ori pe Rolodexes de la
companiile lor, când au plecat (completate cu datele de contact ale multor oameni importanți); unul chiar
a fost ținut pentru răscumpărare.
Rolodex nu înseamnă acum ca oamenii să nu se abțină de la tehnologiile nostalgice din trecutul nu prea
îndepărtat, ci subliniază importanța păstrării unei rețele puternice - indiferent de formatul tehnic pe care
fiecare decide să-l utilizeze (sau evite). Cultivarea rețelei a fost întotdeauna importantă și poate acum mai
mult decât oricând, deoarece efortul necesar pentru obținerea informațiilor de contact ale cuiva este mult
mai ușor decât era în trecut.

Fișier rotativ metalic pentru cărți de vizită
• Se folosește pentru păstrarea și organizarea cărților de vizită.
• Index separator A-Z din carton superlucios.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CAPACITATE

RD-1734234

57 x 102 mm

400

CULOARE
negru

Fişier liniar cu capac pentru cărţi de vizită şi adrese
• Se foloseşte pentru păstrarea şi organizarea cărţilor de vizită.
• Capacul transparent fumuriu fereşte cardurile de praf şi decolorare.
• Prevăzut cu 24 de separatoare index de la A la Z.
COD

DIMENSIUNI

CAPACITATE

CULOARE

RD-67011

57 x 102mm

500

negru

pentru adrese

DESCRIERE

RD-67208

67 x 102mm

200

negru

pentru cărţi de vizită

Fişier rotativ cu capac pentru cărţi de vizită şi adrese
• Cu acces 360° la datele de contact şi beneficiaţi de o vizionare facilă.
• Capacul transparent fumuriu fereşte cardurile de praf şi decolorare.
• Prevăzut cu 24 de separatoare index de la A la Z.
COD

DIMENSIUNI

CAPACITATE

CULOARE

RD-66871

57 x 102mm

500

negru

pentru adrese

DESCRIERE

RD-67242

67 x 102mm

400

negru

pentru cărţi de vizită

Fişier rotativ classic pentru carduri
• Include 500 de carduri albe care se pot scrie cu adresele şi contactele dorite.
• Prevăzut cu 24 de separatoare index de la A la Z.
COD

DIMENSIUNI

CAPACITATE

RD-66704

57 x 102mm

500

CULOARE
negru

Fişier rotativ pentru cărţi de vizită
• Se foloseşte pentru păstrarea şi organizarea cărţilor de vizită
• Prevăzut cu 24 de separatoare index de la A la Z.
COD

DIMENSIUNI

CAPACITATE

RD-67236

57 x 102mm

400

CULOARE
negru

RD-67247

57 x 102mm

600

negru

Rezerve pentru fişiere
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

DESCRIERE

RD-67559

57 x 102mm

alb

Rezerve carduri

RD-67691

57 x 102mm

transparent

Rezerve cărţi de vizită
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AMBALARE
100 buc./blister
40 buc./blister

1.14 Folii protecție documente
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80 de ani de experiență
– pentru beneficiul dvs.
“Opt decenii de cunoștințe acumulate este o realizare destul de considerabilă. Dar ce bine
este pentru mine? s-ar putea să vă întrebați. Ei bine, răspunsul este că vă oferă certitudinea
să oferiți clienților voștri instrumente de scris care îi satisface în situațiile de fiecare zi - și ei
vă vor mulțumi pentru asta. Vă rog, permiteți-mi să vă prezint o scurtă trecere în revistă a
activității noastre:
Primul producător german de rezerve de pixuri.
Nu după mult timp după război, frații Schneider (dintre care unul era bunicul meu) au început, bazându-se pe experiența pe care o aveau în precizia de prelucrare a metalului, să
îmbunătățească și în cele din urmă să producă un produs nou – rezerva pentru pix.
Ei au continuat să dezvolte acest nou instrument de scriere într-un produs de marcă din
Germania, iar până în anii 1950, rezervele pentru pixuri Schneider au devenit legendare.
Clasicul absolut
Pe baza acestei experiențe, am continuat să producem toate celelalte lucruri necesare pentru un pix - și asta ne-a făcut ceea ce suntem astăzi - numărul unu în Germania pentru pixurile de marcă. Aceasta este deja evident din clasicul clasic - K 15, care chiar și pe Wikipedia
este văzut ca un simbol al pixului la nivel internațional.
Datorită simplității și fiabilității sale, se poate găsi în milioane de exemplare în recepții hoteliere, clinici medicale, case de marcat din magazine, birouri și acasă. Rămâne cel mai bine
vândut pix in Germania!
Gala super – performerilor!
Un alt element care se bucură de un statut similar este Loox, cu zona de aderență cauciucată, Klick-Fix-Pen cu clipul și cordon, “eroul” atunci când vine vorba de la liste și note,
stiloul Base și, de asemenea, seria Slider de pixuri cu scriere ușoară și alunecoasă, care au
scris o poveste remarcabilă de succes de la lansarea lor pe piață în 2007 - cu vânzări care
continuă să crească.
Nu ne odihnim
Te poți baza pe Schneider - și știm că ne putem baza pe tine.
Toate aceste succese sunt pentru un motiv bun - sunt în mare parte datorită angajamentului
dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care facem atât de mult pentru a vă sprijini,
de exemplu prin extinderea sistematică a gamei noastre de produse - pixuri contemporane
pentru a servi cererii în creștere, sau cu campaniile noastre variate de promovare.
Un nou talent major va apărea
Sau cu lansarea modelului Ray - un stilou nou cu un design modern, are tot ceea ce trebuie
pentru un succes major. Ar putea chiar să se potrivească cu succesul recent al rolului One.
Deci rămâne doar pentru mine să vă urez o lectură distractivă și sunt sigur că veți găsi
produse interesante pentru dvs. și clienții dvs.”

Cu cele mai bune urări,
Christian Schneider
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Pix cu mecanism Slider Xite
• Pix cu mecanism, cu corp confecționat din plastic bio 90%.
• Tehnologia Viscoglide asigură o scriere extrem de ușoara și alunecoasă.
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 12757-2 (în afară de culoarea roșu).
• Rezervă metalică Slider 710 XB cu vârf din oțel inoxidabil
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-133201

1.4 mm

alb/bleu

negru

10 buc/cutie

S-133202

1.4 mm

alb/bleu

roșu

10 buc/cutie

S-133203

1.4 mm

alb/bleu

albastru

10 buc/cutie

S-133204

1.4 mm

alb/bleu

verde

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-302812

30 pixuri/display: 15 x S-133203, 10 x S-133201,
3 x S-133202, 2 x S-133204

AMBALARE
30 buc/display
+ 1 buc de test gratis

Pix cu mecanism Slider Rave XB
• Tehnologia Viscoglide® este acum disponibilă și la un pix cu mecanism.
• Corpul este integral cu rubber grip, iar forma ergonomică facilitează o mișcare naturală
a mâinii pentru scriere ușoară.

• Noua rezervă Slider 755 cu vârf mai mare permite scriere ușoară, alunecoasă și
excelează prin performanță.

• Cerneala este rezistentă la apă conform ISO 12757-2.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-132503

1,4 mm

albastru

AMBALARE
5 buc/cutie

S-132501

1,4 mm

negru

5 buc/cutie

S-132502

1,4 mm

roșu

5 buc/cutie

S-132504

1,4 mm

verde

5 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-301742

15 x albastru; 10 x negru; 3 x roșu; 2 x verde

AMBALARE
30 buc/display

Pix cu rubber grip Slider Memo XB
• Pix inovativ cu design modern și corp ergonomic pentru confort în timpul scrierii.
• Datorită tehnologiei Viscoglide® – cerneala alunecă foarte încet pe hârtie.
• Cerneala neagră este rezistentă la apă și se usucă repede pe hârtie
• Vârf rezistent la uzură, din oțel inoxidabil, cu clip din metal.
• Rezervă metalică Slider 755 M.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-150203

1.4 mm

albastru

10 buc/cutie

S-150201

1.4 mm

negru

10 buc/cutie

S-150206

1.4 mm

portocaliu

10 buc/cutie

S-150202

1.4 mm

roșu

10 buc/cutie

S-150209

1.4 mm

roz

10 buc/cutie

S-150204

1.4 mm

verde

10 buc/cutie

S-150208

1.4 mm

violet

10 buc/cutie

S-150293

1.4 mm

negru, roșu, albastru

3 buc/set

S-150296

1.4 mm

negru, roșu, albastru, violet, roz, portocaliu

6 buc/set

Display
COD

DESCRIERE

S-301392

10 x albastru; 9 x negru; 3 x roșu; 2 x verde; 2 x portocaliu; 2 x violet; 2 x roz

AMBALARE
30 buc/display

Pix Slider Edge F
• Pix cu inovativa tehnologie Viscoglide® pentru scris extrem de ușor și alunecos.
• Corp cu părți cauciucate pentru scriere relaxată și confortabilă.
• Capacul are culoarea cernelii și poate fi inversat.
• Pixul nu se rostogolește pe birou, iar forma subțire se potrivește în sertarele de birou
sau în penarele elevilor.

• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2.
COD
S-152003

VÂRF
0.7 mm

CULOARE SCRIERE
albastru

AMBALARE
10 buc/cutie

S-152001

0.7 mm

negru

10 buc/cutie

S-152002

0.7 mm

roșu

10 buc/cutie
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Pix Slider Edge M
• Pix cu inovativa tehnologie Viscoglide® pentru scris extrem de ușor și alunecos.
• Corp cu părți cauciucate pentru scriere relaxată și confortabilă.
• Capacul are culoarea cernelii și poate fi inversat.
• Pixul nu se rostogolește pe birou, iar forma subțire se potrivește în sertarele de
birou sau în penarele elevilor.

• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2.
COD
S-152103

VÂRF
1.0 mm

CULOARE SCRIERE
albastru

AMBALARE
10 buc/cutie

S-152101

1.0 mm

negru

10 buc/cutie

S-152102

1.0 mm

roșu

10 buc/cutie

S-152104

1.0 mm

verde

10 buc/cutie

Pix Slider Edge XB
• Corp cu părți cauciucate pentru scriere relaxată și confortabilă.
• Vârf 1,4 mm
• Capacul are culoarea cernelii și poate fi inversat.
• Pix cu inovativa tehnologie Viscoglide® pentru scris extrem de ușor și alunecos.
• Pixul nu se rostogolește pe birou, iar forma subțire se potrivește în sertarele de birou
sau în penarele elevilor.

• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-152201

negru

10 buc/cutie S-152210

bleu

10 buc/cutie

S-152206

portocaliu

10 buc/cutie S-152211

verde deschis

10 buc/cutie

S-152207

maro

10 buc/cutie S-152202

roșu

10 buc/cutie

S-152208

violet

10 buc/cutie S-152203

albastru

10 buc/cutie

S-152209

roz

10 buc/cutie S-152204

verde

10 buc/cutie

COD

CULOARE SCRIERE

S-152294

negru, roșu, albastru, verde

AMBALARE
4 buc/set

S-152279

negru, roșu, albastru, verde, portocaliu, violet, roz, bleu

8 buc/set

Pix Slider Touch XB
• Slider Touch – un pix care întradevăr atinge!
• Nimic nu ne atinge mai mult decât călătoria! Ne depășim limitele, câștigăm inspirație și
descoperim lucruri noi.

• Schneider a dezvoltat un pix care reunește lumi diferite – ca și călătoria. Experimentezi
scrisul pe hârtie și navigarea digitală într-un singur instrument de scris – cu noul Schneider
Slider Touch.
• Pixul care oferă o experiență de scriere netedă datorită tehnologiei revoluționare ViscoGlide®-cerneală alunecă mai ușor pe hârtie.
• Echilibrul perfect al noului tip de cerneală fluidă și vârful „Direct2Point” garantează fluiditatea
cernelii.
• Zone cu rubber grip ale corpului pentru scriere confortabilă.
• Cerneală cu uscare rapidă., nu se șterge și nu se usucă dacă este lăsat fără capac.
• Cerneală neagră este rezistentă la apă.
• Vârf 1,4 mm
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-154201

negru

10 buc/cutie

S-154204

verde

10 buc/cutie

S-154202

roșu

10 buc/cutie

S-154209

roz

10 buc/cutie

S-154203

albastru

10 buc/cutie

Pix Slider Basic XB
• Pix ce oferă o experință de scriere lină și fără
întreruperi – oferită de tehnologia revoluționară Viscoglide.

• Rubber grip pentru scriere confortabilă.
• Cerneala nu se usucă dacă este lăsat fără capac.
• Vârf 1,4 mm
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COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-151203

albastru

10 buc/cutie

S-151209

roz

10 buc/cutie

S-151210

bleu

10 buc/cutie

S-151204

verde

10 buc/cutie

S-151201

negru

10 buc/cutie

S-151211

verde deschis

10 buc/cutie

S-151206

portocaliu

10 buc/cutie

S-151208

violet

10 buc/cutie

S-151202

roșu

10 buc/cutie

COD

CULOARE

S-151294

albastru, negru, roșu, verde

AMBALARE
4 buc/set

S-151298

negru, roșu, albastru, orange, violet, roz, bleu, vernil

8 buc/set

Pix cu mecanism Slider Reload XB
• Pix cu mecanism, rubber grip ergonomic și clip metalic.
• Datorită tehnologiei Viscoglide oferă o scriere ușoară și plăcută.
• Vârf din oțel inoxidabil.
• Rezervă metalică Slider 755
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-132603

1.4 mm

gri/albastru

albastru

10 buc/cutie

S-132601

1.4 mm

gri/negru

negru

10 buc/cutie

S-132602

1.4 mm

gri/roșu

roșu

10 buc/cutie

Pix Epsilon Touch XB
• Pix care combină designul clasic cu elemente moderne.
• Deosebite sunt clipul din metal parțial încastrat pixului, corpul cu dungi orizontale
cauciucate, care previn alunecarea în timpul scrisului.

• Vârful din oțel inoxidabil rezistent la uzură garantează alimentarea cu cerneală fără
exces.

• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 12757-2 G2.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-138701

1.4 mm

alb/argintiu

albastru

10 buc/cutie

S-138702

1.4 mm

alb/bleu

albastru

10 buc/cutie

S-138703

1.4 mm

negru/auriu

albastru

10 buc/cutie

S-138704

1.4 mm

negru/roz

albastru

10 buc/cutie

Pix Haptify
• Pix cu rubber grip ergonomic pe 3 laturi pentru scriere confortabilă.
• Design-ul modern în culori atractive, fac din acest pix unul peste medie, iar inovativa
tehnologie ViscoglideA® asigură un scris extrem de ușor și alunecos.

• Pixul are vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și este prevăzut cu buton și clip metalic.
• Rezervă metalică Slider 755.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-135301

0.7 mm

negru

neagră

10 buc/cutie

S-135303

0.7 mm

albastru

albastră

10 buc/cutie

S-135320

0.7 mm

violet/roz

albastră

10 buc/cutie

S-135313

0.7 mm

turcoaz/bleu

albastră

10 buc/cutie

S-135349

0.7 mm

alb/negru

albastră

10 buc/cutie

Display
COD
S-302502

DESCRIERE

AMBALARE
30 buc/display
+ 1 buc de test gratis

Câte 10 gri petrol/bleu, roz/violet, alb/negru

Pix cu rubber grip Loox
• Pix cu mecanism cu rubber grip pentru scriere confortabilă.
• Clipul din metal și corpul din plastic solid garantează rezistența.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 775M.
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă, conform ISO
12757-2 H.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-135580

0.7 mm

asortate

albastru

20 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-300432

asortate

AMBALARE
30 buc/display + 1 buc de test gratis
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Pix cu mecanism K20 ICY Colours
• Corp subțire din plastic translucid color.
• Vârf de scriere: 0.7 mm
• Clip și buton metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 775.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-132000

asortate

albastru

20 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-300422

asortate

AMBALARE
100 buc/display + 1 buc de test gratis

Pix cu mecanism Office
• Pix cu clip, buton și inel de decor din metal. Vârf 0,7 mm.
• Corp cu formă ergonomică ce garantează scrierea confortabilă timp îndelungat.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Slider 765.
• Culoarea corpului în culoarea cernelii, cerneală rezistentă la apă.
COD

CULOARE
CORP

CULOARE
SCRIERE

AMBALARE

S-132903

albastru

albastru

50 buc/cutie

COD

CULOARE
CORP

CULOARE
SCRIERE

AMBALARE

S-932949

alb

albastru

50 buc/cutie

S-132901

negru

negru

50 buc/cutie

S-932905

galben

albastru

50 buc/cutie

S-132902

rosu

roșu

20 buc/cutie

S-932901

negru

albastru

50 buc/cutie

S-132904

verde

verde

S-132900

culori asortate albastru

20 buc/cutie

S-932902

roșu

albastru

50 buc/cutie

50 buc/cutie

S-932904

verde

albastru

50 buc/cutie

Pix plastic Klick - Fix
• Are atașat un arc spiralat prins de un suport prevăzut cu adeziv.(klick-fix: sistem
patentat universal care prinde obiecte cu D = 5-12 mm și se rotește cu 360°)
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 775.
• Ideal pentru ghișee. Culoare corp: alb-albastru.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-4120

albastru

albastru

10 buc./cutie

AMBALARE

S-4121

negru

negru

10 buc./cutie

Pix cu mecanism K1
• Pix cu clip din oțel inoxidabil și buton metalic nichelat.
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 225 sau 75.
• Culoarea corpului în culoarea cernelii.
• Vârf de scriere 0.7 mm.
COD
S-3151

524

CULOARE CORP
negru

CULOARE SCRIERE
negru

AMBALARE
20 buc/cutie

S-3152

roșu

roșu

20 buc/cutie

S-3153

albastru

albastru

20 buc/cutie

S-3154

verde

verde

20 buc/cutie

Pix cu mecanism K15
• Pix subțire cu clip din oțel inoxidabil și buton metalic de apăsare.
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 225 sau 75.
• Culoarea corpului în culoarea cernelii. • Vârf de scriere 0.7 mm.
COD

CULOARE
CORP

CULOARE
SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE
CORP

CULOARE
SCRIERE

AMBALARE

S-93088

alb

albastră

50 buc/cutie

S-930855

galben

albastră

50 buc/cutie

S-3083

albastru

albastră

50 buc/cutie

S-93081

negru

albastră

50 buc/cutie

S-3081

negru

neagră

50 buc/cutie

S-93086

portocaliu

albastră

50 buc/cutie

S-3082

roșu

roșie

20 buc/cutie

S-930852

roșu

albastră

50 buc/cutie

S-3084

verde

verde

20 buc/cutie

S-930804

verde

albastră

50 buc/cutie

S-3080

culori asortate

albastră

50 buc/cutie

Display
COD

AMBALARE

S-301072

216 pixuri culori asortate

Pix plastic TOPS 505 F
• Pix de unică folosință cu corp orange.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf fin din oțel inoxidabil care garantează o folosire curată și completă a rezervei.
COD

VÂRF

CULOARE

S-150501

0,4 mm

negru

50 buc./cutie

AMBALARE

S-150502

0,4 mm

roșu

50 buc./cutie

S-150503

0,4 mm

albastru

50 buc./cutie

Pix plastic TOPS 505 M
• Pix de unică folosință cu corp transparent.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf mediu din oțel inoxidabil care garantează o folosire curată și completă a rezervei.
COD

VÂRF

CULOARE

S-150601

0,5 mm

negru

50 buc./cutie

AMBALARE

S-150602

0,5 mm

roșu

50 buc./cutie

S-150603

0,5 mm

albastru

50 buc./cutie

S-150604

0,5 mm

verde

50 buc./cutie

Display
COD

DESCRIERE

140 pixuri Tops 505M si 40 pixuri Tops 505F

S-300872

Pix cu gel Gelion 1
• Pix cu gel pentru o scriere fluentă în culori vibrante.
• Corp din plastic transparent, cu grip din cauciuc în culoarea scrierii, ce asigură o
scrierea relaxată
• Reîncărcabil cu rezervă Gelion 39.
• Rezistent la apă și rezistentă la lumină conform standardului de cerneală ISO 27668-2.
• Datorită sistemului inteligent Plug + Play, pixul Gelion 1 poate folosi diverse rezeverve.
COD

VÂRF SCRIERE

CULOARE

AMBALARE

S-101003

0,4 mm

albastru

10 buc/cutie

S-101001

0,4 mm

negru

10 buc/cutie

S-101002

0,4 mm

roșu

10 buc/cutie

S-101004

0,4 mm

verde

10 buc/cutie
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Gelion 1

Topball 811

Gelion 39

Loox

Office 765

S-103903

Klick-fix

Office 765

S-176512

K20

Office 765

S-176511

office

850

S-176513

K1

850

S-8503

K15

Express 775M

S-8501

slider memo

buro 708M (tip Parker)

S-7763

slider rave

buro 708M (tip Parker)

S-7083

contrast XB

852

S-7081

slider reload

852

S-185204

base ball

852

S-185202

base senso

852

S-185203

Breeze

Slider 755XB

S-185201

pulse

Slider 755XB

S-175503

memo

S-175501

contrast

DESCRIERE
Rave

COD REZERVĂ

reload

Rezerve

Roller cu cartuș Base Ball
• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, ideal pentru începători și care poate înlocui
stiloul.

• Conține cartuș de rezervă cu cerneală albastră ce se poate șterge.
• Cerneala se usucă rapid.
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

AMBALARE

S-188303

mediu

albastru/negru

10 buc/cutie

S-188332

mediu

roșu/albastru

10 buc/cutie

S-188321

mediu

gri/verde

10 buc/cutie

S-188329

mediu

roz/roz

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-303162

20 x albastre, 10 x roz

AMBALARE
30 buc/display + 1 buc de test gratis

Stilou Base Kid
• Stiloul care crește cu tine. Base kid este adaptat pentru micii începători.
• Pentru mâini mici se recomandă stiloul scurt, iar pentru mâinile în creștere stiloul
obișnuit.

• Pentru stângaci există tipul L – are o formă ergonomică specială non-alunecare.
• Fiecare începător are stiloul corect și poate evita petele de cerneală și presiunea pe
degete.

• Base kid a fost dezvoltat în colaborare cu profesori și a primit deja 4 premii.
• Calitatea și vârful robust din iridium pentru începători îi adaugă stabilitate.
• Capacul și forma stiloului împiedică rostogolirea.
COD

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)

S-162821

Tip A - începător

gri/verde cu décor

CULOARE CORP

S-162829

Tip A - începător

roz/roz deschis cu décor

S-162921

Tip L - stângaci

gri/verde cu décor

S-162929

Tip L - stângaci

roz/roz deschis cu décor

Display
526

COD

DESCRIERE

S-303181

6xA S-162821, 5xA S-162829, 1xL S-162921

AMBALARE
12 buc/display + 1 buc de test gratis

Stilou Ray
• Stilou cu design futurist. • Imbină modernitatea, stilul de viată și sportivitatea cu
gripul de prindere ergonomic din cauciuc de inaltă calitate

• Vârf de iridiu și penița din oțel inoxidabil
• Cartușe de cerneală standard, albastru regal, care se poate șterge
• Versiune de vârf L cu grip de prindere pentru persoanele care scriu cu stânga.
COD

VARF SCRIERE (PENIȚĂ)

S-168449

Tip L - stângaci

CULOARE CORP
alb/gri inchis

S-168403

Tip L - stângaci

bleumarin/gri deschis

S-168249

Tip M - mediu

S-168203

Tip M-mediu

alb/gri inchis
bleumarin/gri deschis

Display
COD

DESCRIERE

S-303032

5x S-168203, 6x S-168249, 1xL S-168403

AMBALARE
12 buc/display

Roller Ray
• Rolle cu design futurist
• Imbină modernitatea, stilul de viată și sportivitatea cu gripul de
prindere ergonomic din cauciuc

• Vârf din oțel inoxidabil, rezistent la uzură
• Cartușe de cerneală standard, albastru regal, care se poate șterge
• Potrivite atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
COD

CULOARE CORP

AMBALARE

S-187849

alb/gri inchis

15 buc/cutie

S-187803

bleumarin/gri deschis

15 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-303052

6x S-187803, 6x S-187849

AMBALARE
12 buc/display

Stilou Glam
• Stilou imprimat cu modele moderne, unice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf de calitate superioară din oțel cu iridium.
• Patroane standard, cu cerneală albastru royal, care se poate șterge.
• Clip din metal rigid.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
COD

DESIGN CORP

S-167733

Black

AMBALARE
4 buc/cutie

S-167734

Blue

4 buc/cutie

S-167731

Floral

4 buc/cutie

S-167735

Ivory

4 buc/cutie

S-167730

sport

4 buc/cutie

S-167732

Steel heart

S-76775

roz

4 buc/cutie
Blister+2 rezerve patroane

Display
COD

DESCRIERE

S-303262

6x S-167731, 6x S-167732, 5x S-167730

17 buc/display

AMBALARE

S-303282

6x S-167733, 6x S-167734, 5x S-167735 – model Glam VIP

17 buc/display

Roller Glam
• Roller imprimat cu modele moderne, unice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf din oțel rezistent.
• Cartușe standard, cu cerneală albastru royal, care se poate șterge.
• Clip din metal rigid.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stangaci.
COD

DESIGN CORP

S-78790

Alb/rosu

AMBALARE
Blister+2 rezerve cartuse

527

Stilou Base
• Stilou cu rubber grip ergonomic și peniță din oțel inoxidabil și cu vârf din iridium.
• Folosește cartușe standard de cerneală care se poate șterge.
• Clip metalic atractiv din metal cromat.
COD

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)

S-160209

Tip M- mediu

CULOARE CORP
rose

S-160212

Tip M- mediu

gri deschis

S-160215

Tip M- mediu

mint

S-160409

Tip L - stângaci

rose

S-160412

Tip L - stângaci

gri deschis

S-160415

Tip L - stângaci

mint

Display
COD
S-302961

DESCRIERE

AMBALARE

5xM S-160212, 3xM S-160209, 3xM S-160215, 1xL S-160412

12 buc/display
+ 1 buc de test gratis

Stilou Base Uni
• Rubber grip ergonomic.
• Materialul elastic evită transpirația și impiedică alunecarea degetelor.
• Peniță din iridium.
• Patron cu cerneală albastră inclus.
COD

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)

S-160201

Tip M- mediu

CULOARE CORP
negru

S-160203

Tip M- mediu

albastru

Roller cu cartuș Breeze
• Roller cu cartuș 852 cu regulator de cerneală.
• Scriere ușoară, se usucă rapid și se poate șterge.
• Cartuș de rezervă inclus în corpul roller-ului.
• Rezervă Universal 852.
COD

CULOARE CORP

S-188909

roz

CULOARE SCRIERE
albastru

S-188910

bleu

albastru

S-188911

vernil

albastru

S-188921

negru

albastru

S-188926

orange

albastru

S-188949

alb/albastru

albastru

Stilou Smart
• Stilou cu rubber grip ergonomic.
• Patroane standard, cu cerneală albastru royal, care se poate sterge.
• Vârf de calitate superioară din oțel cu iridium.
• Clip din metal rigid.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-168001

Mediu

Negru

10 buc/cutie

S-168049

Mediu

Alb

10 buc/cutie

Display
528

COD

DESCRIERE

S-399150

15 albe, 15 negre

AMBALARE
30 buc/display + 1 buc de test gratis

Stilou Inx Sportive
• Stilou cu design modern tehnic, cu linii elegante și simboluri sportive ce conferă
performanță.

• Cu rubber grip pentru confort și clip metalic.
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
COD

DESIGN CORP

AMBALARE

S-167623

Negru cu design

10 buc/cutie

S-76730

Bleumarin cu design

Blister+2 rezerve patroane

Display
COD

DESCRIERE

S-303192

17 x S-167623

AMBALARE
17 buc/display

Roller Inx Sportive
• Roller cu design modern tehnic, cu linii elegante și simboluri sportive ce conferă
performanță.

• Cu rubber grip pentru confort și clip metallic.
COD

DESIGN CORP

AMBALARE

S-187310

Bleu cu design

10 buc/cutie

S-78739

Bleumarin cu design

Blister+2 rezerve cartuse

Display
COD

DESCRIERE

S-303202

17 x S-187310

AMBALARE
17 buc/display

Stilou Zippi
• Arată bine și e întotdeauna la îndemână.
• Disponibil în 5 culori transparente cu design atractiv.
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală și are penița solidă din oțel inoxidabil
COD

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)

S-168969

Tip M- mediu

CULOARE CORP
roz

S-168964

Tip M- mediu

verde

S-168968

Tip M- mediu

violet

S-76890

Tip M- mediu

1 rezerva cerneala/blister

Display
COD

DESCRIERE

S-302592

14 x S-168941, 13 x S-168944, 13 x S-168949

40 buc/display

AMBALARE

S-303222

14 x S-168964, 13 x S-168968, 13 x S-168969

40 buc/display

Roller Zippi
• Arată bine și e întotdeauna la îndemână.
• Disponibil în 5 culori transparente cu design atractiv.
• Vîrf din oțel inoxidabil rezistent la uzură.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-187509

0.8 mm

roz

10 buc/cutie

S-187504

0.8 mm

verde

10 buc/cutie

S-187544

0.8 mm

verde

10 buc/cutie

S-187508

0.8 mm

violet

S-78750

0.8 mm

asortat

10 buc/cutie
1 rezerva cerneala/blister

Display
COD

DESCRIERE

S-303242

14 x S-187504, 13 x S-187508, 13 x S-187509

AMBALARE
40 buc/display

529

Stilou Easy
• Stilou metalic cu décor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere
confortabilă și penița solidă din oțel inoxidabil.

• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.
COD

CULOARE CORP

S-162033

gri/bleu

S-162034

gri/verde mentă

S-76221

asorate

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)
Tip M- mediu
Tip M- mediu
2 rezerve cerneala/blister

Display
COD

DESCRIERE

S-302842

15 x S-162033, 15 x S-162034

AMBALARE
30 buc/display

Roller Easy
• Roller metalic cu decor, cu rubber grip ergonomic pentru
scriere confortabilă și vârf din oțel inoxidabil.

• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, ideal pentru începători
și care poate înlocui stiloul.

• Conține cartuș de rezervă cu cerneală albastră ce se poate șterge.
• Cerneala se usucă rapid.
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-187433

0.8 mm

gri/bleu

10 buc/cutie

S-187434

0.8 mm

gri/verde mentă

S-78700

0.8 mm

asortate

10 buc/cutie
2 rezerve cerneala/blister

Display
COD

DESCRIERE

S-302862

15 x S-187433, 15 x S-187434

AMBALARE
30 buc/display

Stilou Voice
• Stilou metalic cu décor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere confortabilă și
peniță solidă din oțel inoxidabil.

• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.
COD

CULOARE CORP

S-160008

violet/alb

S-160017

albastru/alb

S-76760

asortate

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)
Tip M- mediu
Tip M- mediu

2 rezerve cerneala/blister

Display
COD

DESCRIERE

S-302882

15 x S-160008, 15 x S-160017

AMBALARE
30 buc/display

Roller Voice
• Roller metalic cu design modern, cu rubber grip ergonomic
pentru scriere confortabilă.

• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură.
• Cartuș cu cerneală albastră ce se poate șterge.
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-187108

0.8 mm

albastru/alb

10 buc/cutie

S-187117

0.8 mm

violet/alb

S-78780

0.8 mm

asortate

10 buc/cutie
2 rezerve cerneala/blister

Display
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COD

DESCRIERE

S-302902

15 x S-187108, 15 x S-187117

AMBALARE
30 buc/display

Stilou Voyage
• Rubber grip, profilat pentru poziția corectă de scriere.
• Patron cu cerneală albastră inclus.
• Rubber grip, profilat pentru poziția corectă de scriere.
COD

CULOARE CORP

S-161112

gri/alb

S-161124

verde/alb

S-76110

asortate

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)
Tip M- mediu
Tip M- mediu
2 rezerve cerneala/blister

Display
COD

DESCRIERE

S-302922

15 x S-161112, 15 x S-161124

AMBALARE
30 buc/display

Roller cu cartuș Voyage
• Roller cu cartuș în culori asortate.
• Cartuș standard, cu cerneală ce se poate șterge.
• Vârf metalic cu scriere de 1.0 mm.
• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, cu vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură.
• Conține cartuș de rezervă cu cerneală albastră ce se poate șterge.
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

AMBALARE

S-187612

1.0 mm

gri/alb

10 buc/cutie

S-187624

1.0 mm

verde/alb

10 buc/cutie

S-78760

1.0 mm

verde/alb

2 rezerve cerneala/blister

Display
COD

DESCRIERE

S-302942

15 x S-187612, 15 x S-187624

AMBALARE
30 buc/display

Stilou Opus
• Stilou cu un design modern și elegant, potrivit pentru elevi și studenți.
• Funcționează cu patroane de cerneală standard, ce poate fi ștearsă.
• Prevăzut cu grip de prindere pentru un confort sporit în timpul scrisului.
• Peniță din otel inoxidabil.
• Poate fi folosit atât de către dreptaci, cât și de către stângaci.
COD

CULOARE CORP

AMBALARE

S-606120

argintiu

10 buc/cutie

S-76120

argintiu

Blister + 2 rezerve patroane

Roller cu cartuș Opus
• Roller cu cartuș cu design imprimat, unic în tendințele actuale.
• Rubber grip ergonomic pentru scriere confortabilă.
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură.
• Cartuș standard cu cerneală albastră, care se poate șterge.
• Poate fi folosit atât de către dreptaci, cât și de către stângaci.
COD

CULOARE CORP

S-78770

argintiu

AMBALARE
Blister + 2 rezerve cartuse

531

Pic ștergere și corectare Corry
• Radieră pentru cerneală și stilou corector (2 capete).
• Cu vârf gros și vârf fin.
• Vârful fin albastru scrie clar peste porțiunea corectată.
• Pentru ștergerea literelor, cuvintelor sau a unei fraze.
COD

AMBALARE

S-6940

30 buc./cutie

S-76940

2 buc/blister

Display
COD

AMBALARE

S-2805

60 buc/display

Patroane (cartușe) cerneală
• Dimensiune standard; sigilare cu bilă.
• Se recomandă pentru toate tipurile de stilouri.
• Cerneala se poate șterge.
COD

CULOARE

S-6601

negru

AMBALARE
6 buc./cutie

S-6602

roșu

6 buc./cutie

S-6603

albastru

6 buc./cutie

S-6604

verde

6 buc./cutie

S-6703

albastru

30 buc/borcan

S-6803

albastru

100 buc/borcan

Roller cu cerneală One Business
• Super – roller – Roller-ul noii generații
• Există momente în care se iau decizii care nu lasă loc de erori și necesită un lucru mai
presus de toate – perfecțiunea. Pentru astfel de momente Schneider a creat următoarea
generație de roller: experimentează noul roller One Business.
• Vârful Ultra-Smooth oferă cea mai bună experiență de scriere.
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 14145-2.
• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început până la sfârșit.
• Rezervor de cerneală cu indicator de nivel.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac 2-3 zile.
• Clip metalic de calitate superioară și grip cauciucat care oferă prindere sigură pentru un
scris relaxat.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-183001

0.6 mm

neagră

10 buc/cutie

S-183002

0.6 mm

roșie

10 buc/cutie

S-183003

0.6 mm

albastră

10 buc/cutie

S-183004

0.6 mm

verde

10 buc/cutie

S-183008

0.6 mm

violet

10 buc/cutie

S-183094

0.6 mm

4 culori/set

4 buc/set

COD

DESCRIERE

S-302192

12 x verde; 12 x negru; 3 x roșu; 3 x verde

30 buc/display

Display
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AMBALARE

Roller cu cerneală Hybrid C
• Roller cu vârf conic pentru un scris plăcut.
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 14145-2.
• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început până la sfârșit.
• Rezervor de cerneală cu indicator de nivel.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac 2-3 zile.
• Clip metalic de calitate superioară și grip cauciucat care oferă prindere sigură pentru
un scris relaxat.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-183101

0.3 mm

neagră

10 buc/cutie

S-183102

0.3 mm

roșie

10 buc/cutie

S-183103

0.3 mm

albastră

10 buc/cutie

S-183104

0.3 mm

verde

10 buc/cutie

S-183201

0.5 mm

neagră

10 buc/cutie

S-183202

0.5 mm

roșie

10 buc/cutie

S-183203

0.5 mm

albastră

10 buc/cutie

S-183204

0.5 mm

verde

10 buc/cutie

S-183294

0.5 mm

negru, roșu, albastru, violet

4 buc/set

Roller cu cerneală Hybrid N
• Roller cu vârf „needle”metalic pentru un scris plăcut.
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 14145-2. Nu se usucă dacă este lăsat fără
capac 2-3 zile. Rezervor de cerneală cu indicator de nivel.

• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început până la
sfârșit. Clip metalic de calitate superioară și grip cauciucat care oferă prindere sigură
pentru un scris relaxat.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-183401

0.3 mm

neagră

10 buc/cutie

S-183402

0.3 mm

roșie

10 buc/cutie

S-183403

0.3 mm

albastră

10 buc/cutie

S-183404

0.3 mm

verde

10 buc/cutie

S-183501

0.5 mm

neagră

10 buc/cutie

S-183502

0.5 mm

roșie

10 buc/cutie

S-183503

0.5 mm

albastră

10 buc/cutie

S-183504

0.5 mm

verde

10 buc/cutie

Roller cu cerneală Xtra 803
• Roller cu vârf conic needle point din oțel inoxidabil și tehnologie inovatoare pentru
fluiditatea cernelii. Regulatorul de cerneală xtra controlează fluxul de cerneală constant, fără pete sau întreruperi.
• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cerneală.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-180301

0,3 mm

negru

10 buc/cutie

S-180302

0,3 mm

roșu

10 buc/cutie

S-180303

0,3 mm

albastru

10 buc/cutie

S-180304

0,3 mm

verde

10 buc/cutie
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Roller cu cerneală Xtra 805
• Roller cu vârf needle din oțel inoxidabil și tehnologie inovatoare pentru fluiditatea
cernelii. Regulatorul de cerneală xtra controlează fluxul de cerneală constant, fără
pete sau întreruperi.
• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cerneală.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-8051

0,5 mm

negru

10 buc/cutie

S-8052

0,5 mm

roșu

10 buc/cutie

S-8053

0,5 mm

albastru

10 buc/cutie

S-8054

0,5 mm

verde

10 buc/cutie

COD

DESCRIERE

S-301052

38-negre, albastre, 16-roșii, 8-verzi

100 buc/display

Display
AMBALARE

Roller cu cerneală Xtra 823
• Roller cu vârf conic ball point din oțel inoxidabil pentru scris foarte fin.
• Regulatorul de cerneală Xtra controlează fluxul de cerneală constant, fără pete sau
întreruperi.

• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cerneală.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-8231

0,3 mm

negru

10 buc/cutie

S-8232

0,3 mm

roșu

10 buc/cutie

S-8233

0,3 mm

albastru

10 buc/cutie

S-8234

0,3 mm

verde

10 buc/cutie

Roller cu cerneală Xtra 825
• Roller cu vârf conic ball point din oțel inoxidabil pentru scris foarte fin.
• Regulatorul de cerneală Xtra controlează fluxul de cerneală constant, fără pete sau
întreruperi.

• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cerneală.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-182503

0,5 mm

albastru

10 buc/cutie

S-182501

0,5 mm

negru

10 buc/cutie

S-182502

0,5 mm

roșu

10 buc/cutie

S-182504

0,5 mm

verde

10 buc/cutie

Display
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COD

DESCRIERE

S-301062

38-negre, albastre, 16-roșii, 8-verzi

AMBALARE
100 buc/display

Roller ball 847
• Roller cu bilă din oțel inoxidabil într-un vârf de plastic flexibil.
• Corp din plastic albastru metalizat cu extremități în culoarea scrierii.
• Poate fi lăsat fără capac câteva zile, fără ca cerneala să se usuce.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-8473

0,5 mm

albastru

10 buc/cutie

S-8471

0,5 mm

negru

10 buc/cutie

S-8472

0,5 mm

roșu

10 buc/cutie

S-8474

0,5 mm

verde

10 buc/cutie

Roller ball 857
• Roller cu vârf conic metallic pentru un scris confortabil.
• Corp din plastic cu componente PP anti-evaporare pentru perioadă de depozitare pe
termen lung.

• Corp din plastic albastru metalizat cu extremități în culoarea scrierii.
• Poate fi lăsat fără capac câteva zile, fără ca cerneala să se usuce.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-8573

0,6 mm

albastru

10 buc/cutie

S-8571

0,6 mm

negru

10 buc/cutie

S-8572

0,6 mm

roșu

10 buc/cutie

Roller ball Topball 811
• Roller reîncărcabil cu rezervă topball 850 cu vârf solid metalic de 0.5 mm.
• Poate fi lăsat fără capac câteva zile, fără ca cerneala să se usuce.
• Capac și corp din plastic.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-8111

0,5 mm

negru/argintiu

negru

10 buc/cutie

S-8112

0,5 mm

roșu/argintiu

roșu

10 buc/cutie

S-8113

0,5 mm

albastru/argintiu

albastru

10 buc/cutie

S-8114

0,5 mm

verde/argintiu

verde

10 buc/cutie

Topliner 967
• Scrie și desenează cu linii fine și precise.
• Vârf din fetru în manșon din oțel inoxidabil.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-9673

0.4 mm

albastru

10 buc/cutie

S-9671

0.4 mm

negru

10 buc/cutie

S-9672

0.4 mm

roșu

10 buc/cutie

S-9674

0.4 mm

verde

10 buc/cutie

S-196790

0.4 mm

10 culori*

10 buc/set

S-196796

0.4 mm

6 culori**

6 buc/set

Display
COD

DESCRIERE

S-9671

24 x negru; 13 x roșu, albastru; 12 x verde; 6 x galben

AMBALARE
100 buc/display

* negru, roșu, albastru, verde, violet, roz, galben, portocaliu, maro, bleu
** negru, roșu, albastru, verde, violet, roz
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Liner Line-Up Touch
• Liner cu corp confecționat 88% din plastic bio.
• Funcție touch screen pentru telefoane și tablete.
• Vârf de scriere metalic, rezistent cu grosimea de 0.4 mm
• Formă triunghiulară de cauciuc pentru un scris relaxat.
• Capac și extremități în culoarea scrierii.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-192501

0,4 mm

negru/safir

10 buc/cutie

S-192502

0.4 mm

roșu romantic

10 buc/cutie

S-192503

0.4 mm

albastru lapis

10 buc/cutie

S-192504

0.4 mm

verde blackforest

10 buc/cutie

Liner Line-up
• Liner cu corp confecționat 88% din plastic bio.
• Vârf de scriere metalic, rezistent cu grosimea de 0.4 mm
• Potrivit pentru desen și scriere, se folosește ușor cu rigle și șabloane.
• Cerneala nu se usucă chiar dacă este scos capacul pentru 2-3 zile (exceptând culorile neon).
• Design-ul subțire se potrivește oricărui penar.
• Formă triunghiulară de cauciuc pentru un scris relaxat.
• Capac și extremități în culoarea scrierii.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

S-191001

safir/negru

10 buc/cutie

S-191016

safir/roz appricot

10 buc/cutie

S-191002

safir/roșu romantic

10 buc/cutie

S-191017

safir/albastru alaska

10 buc/cutie

S-191003

safir/albastru lapis

10 buc/cutie

S-191018

safir/maro topaz

10 buc/cutie

S-191005

safir/galben auriu

10 buc/cutie

S-191019

safir/roșu carmine

10 buc/cutie

S-191006

safir/portocaliu tango

10 buc/cutie

S-191020

safir/violet electric

10 buc/cutie

S-191007

safir/maro mahon

10 buc/cutie

S-191021

safir/gri space

10 buc/cutie

S-191008

safir/violet daytona

10 buc/cutie

S-191022

safir/corai

10 buc/cutie

S-191009

safir/roz fashion

10 buc/cutie

S-191023

safir/albastru mistic

10 buc/cutie

S-191010

safir/albastru mineral

10 buc/cutie

S-191024

safir/verde măsliniu

10 buc/cutie

S-191011

safir/verde apple

10 buc/cutie

S-191028

safir/roșu royal

10 buc/cutie

S-191012

safir/gri argintiu

10 buc/cutie

S-191060

safir/roșu neon

10 buc/cutie

S-191013

safir/galben vulcan

10 buc/cutie

S-191063

safir/verde neon

10 buc/cutie

S-191014

safir/ verde nautic

10 buc/cutie

S-191069

safir/roz neon

10 buc/cutie

S-191015

safir/verde highland

10 buc/cutie

Liner Xpress
• Corp din rubber grip și clip din metal.
• Extremitățile în culoarea scrierii.
• Scriere comfortabilă datorită corpului integral din rubber grip și curgerii ușoare a cernelii.
• Poate fi lăsat fără capac 2-3 zile fără să se usuce cerneală.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-190003

0.8 mm

albastru

10 buc/cutie

S-190001

0.8 mm

negru

10 buc/cutie

S-190002

0.8 mm

roșu

10 buc/cutie

S-190004

0.8 mm

verde

10 buc/cutie

S-190008

0.8 mm

violet

10 buc/cutie

S-190009

0.8 mm

roz

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-301382

9 x albastru; 9 x negru; 3 x roșu; 3 x vernil; 3 x violet; 3 x roz

AMBALARE
30 buc/display

Liner Topwriter 147
• Vârf din fibră pentru o linie de scriere distinctivă.
• Rezervor de cerneală de calitate superioară cu design modern.
• Corp din plastic verde metalizat cu extremități în culoarea scrierii.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.

536

COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-1473

0.6 mm

albastru

10 buc/cutie

S-1471

0.6 mm

negru

10 buc/cutie

S-1472

0.6 mm

roșu

10 buc/cutie

S-1474

0.6 mm

verde

10 buc/cutie

Textmarker Job 150
• Textmarker cu o cantitate mare de cerneală pentru evidențierea a peste 15000 de cuvinte.
• Cerneala este fluorescentă și rezistentă la lumină.
• Pentru sublinieri texte importante pe orice fel de hârtie.
• Corpul din polipropilenă protejează calitatea cernelii timp de 2 ani, dar este și ecologic
și complet reciclabil.
• Capac cu clip, cerneală pe bază de apă, vârf teșit de 1-5 mm.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-1503

teșit 1-5 mm

albastru

10 buc/cutie

S-1505

teșit 1-5 mm

galben

10 buc/cutie

S-1506

teșit 1-5 mm

orange

10 buc/cutie

S-1502

teșit 1-5 mm

roșu

10 buc/cutie

S-1509

teșit 1-5 mm

roz

10 buc/cutie

S-1504

teșit 1-5 mm

verde

10 buc/cutie

S-1500

teșit 1-5 mm

asortate (G, R, V și O)

4 buc/set

S-115096

teșit 1-5 mm

asortate (G, O, Roz, Roșu, V, A)

6 buc/set

Display
COD

DESCRIERE

S-301352

14 x galben; 7 x verde; 4 x portocaliu; 4 x roz; 3 x albastru; 3 x roșu

AMBALARE

S-302481

50 x galben, 30 x verde, roz, 20 x orange, 10 x albastru, rosu

150 buc/display

S-301371

40 x galben; 20 x verde, albastru, roz; 10 x orange, roșu)

120 buc/display

35 buc/display

Textmarker One
• Texmarker cu vârf teșit 1-4 mm.
• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început până la sfârșit.
• Rezervor de cerneală cu indicator de nivel.
• Cerneala prezintă o strălucire și este rezistentă la lumină pe hârtie normală, de copiator
sau de fax.

• Clip metalic de calitate și suprafața cu rubber grip care oferă prindere sigură pentru un
scris relaxat.

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-118005

galben

10 buc/cutie

S-118006

orange

10 buc/cutie

S-118009

roz

10 buc/cutie

S-118004

verde

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-302292

30 textmarkere - (15 x galben, 5 x verde, orange, roz)

AMBALARE
30 buc/display

Permanent marker Maxx 130
• Permanent marker cu „cap off ink” ce permite ca cerneala să nu se usuce, chiar
dacă este lăsat fără capac mai multe zile.
• Cerneala se usucă în timpul scrierii, nu are miros, este rezistentă la lumină, apă și
ștergere.
COD

CULOARE CORP

AMBALARE

COD

CULOARE CORP

AMBALARE

S-113003

albastru

10 buc/cutie

S-113002

roșu

10 buc/cutie

S-113005

galben

10 buc/cutie

S-113004

verde

10 buc/cutie

S-113007

maro

10 buc/cutie

S-113008

violet

10 buc/cutie

S-113001

negru

10 buc/cutie

S-113006

portocaliu

10 buc/cutie

S-113094

4 culori (negru, roșu,
albastru, violet)

4 buc/set

Display
COD

DESCRIERE

S-300802

40-negre, 20-albastre, 10-roșii, verzi

AMBALARE
80 markere permanente

Permanent marker Maxx 133
• Permanent marker cu „cap off ink” ce permite ca cerneala să nu se usuce, chiar dacă
este lăsat fără capac mai multe zile.
• Cerneala se usucă rapid,fără miros, este rezistentă la lumină și apă.
• Vârf mediu teșit de 1-4 mm.
• Vârful unic este pozitiționat în așa fel încât nu se împinge în corpul markerului
• Capac și extremități în culoarea scrierii.
COD

CULOARE

AMBALARE

S-113301

negru

10 buc/cutie

S-113302

roșu

10 buc/cutie

S-113303

albastru

10 buc/cutie

S-113304

verde

10 buc/cutie
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Permanent marker Maxx 240
• Corp din plastic. Capac și extremități în culoarea scrierii.
• Vârf mediu aproximativ 1-2 mm.
• Cerneală permanentă pe bază de alcool, cu uscare rapidă, fără miros, rezistentă la apă
și lumină.
• Pentru scris pe orice suprafață (metal, sticlă, plastic, hârtie, lemn etc).
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-124001

negru

10 buc/cutie

S-124002

roșu

10 buc/cutie

S-124003

albastru

10 buc/cutie

S-124004

verde

10 buc/cutie

Permanent marker Maxx 250
• Marker permanent cu corp din plastic.
• Se usucă rapid, miros slab, rezistent la lumină, apă și ștergere.
• Pentru scriere pe carton, hârtie, plastic, geam, metal etc.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-125003

2-7 mm

albastru

10 buc/cutie

S-125001

2-7 mm

negru

10 buc/cutie

S-125002

2-7 mm

roșu

10 buc/cutie

S-125004

2-7 mm

verde

10 buc/cutie

Permanent marker Maxx 280
• Marker permanent cu corp din plastic.
• Se usucă rapid, miros slab, rezistent la lumină, apă și ștergere.
• Pentru scriere pe carton, hârtie, plastic, geam, metal etc.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-128003

4-12 mm

albastru

10 buc/cutie

S-128001

4-12 mm

negru

10 buc/cutie

S-128002

4-12 mm

roșu

10 buc/cutie

S-128004

4-12 mm

verde

10 buc/cutie

Permanent marker Universal Maxx 220S
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase,
cerneală cu uscare rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare.
• Cerneala este permanentă și rezistentă la apă și ștergere.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-112401

0,4 mm

negru

10 buc/cutie

S-112402

0,4 mm

roșu

10 buc/cutie

S-112403

0,4 mm

albastru

10 buc/cutie
10 buc/cutie

S-112404

0,4 mm

verde

S-112494

0,4 mm

asortate

4 buc/cutie

Permanent Marker Universal Maxx 222F
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase , cerneală cu uscare
rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare.
• Non-permanent: cerneala poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
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COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-112201

0,7 mm

negru

10 buc/cutie

S-112202

0,7 mm

roșu

10 buc/cutie

S-112203

0,7 mm

albastru

10 buc/cutie

S-112204

0,7 mm

verde

10 buc/cutie

S-112294

0,7 mm

asortate

4 buc/cutie

Permanent Marker Universal Maxx 224M
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, cerneală cu uscare rapidă
ce își păstrează culorile vii și strălucitoare.
• Permanent: cerneala este rezistentă la apă și ștergere.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-1201

1 mm

negru

10 buc/cutie

S-1202

1 mm

roșu

10 buc/cutie

S-1203

1 mm

albastru

10 buc/cutie

S-1204

1 mm

verde

10 buc/cutie

S-1208

1 mm

asortate

4 buc/cutie

Non-permanent Marker Universal Maxx 221S
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, cerneală cu uscare
rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
• Cerneala non-permanentă poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-112501

0,4 mm

negru

10 buc/cutie

S-112502

0.4 mm

roșu

10 buc/cutie

S-112503

0.4 mm

albastru

10 buc/cutie

S-112504

0.4 mm

verde

10 buc/cutie

S-112594

0,4 mm

asortate

4 buc/cutie

Non-permanent Marker Universal Maxx 223F
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, cerneală cu uscare
rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare.
• Non-permanent: cerneala poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-112301

0,7 mm

negru

10 buc/cutie

S-112302

0,7 mm

roșu

10 buc/cutie

S-112303

0,7 mm

albastru

10 buc/cutie

S-112304

0,7 mm

verde

10 buc/cutie

S-112394

0,7 mm

negru,albastru, roșu, verde

4 buc/cutie

Non-permanent Marker Universal Maxx 225M
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, cerneală cu uscare
rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare.
• Non-permanent: cerneală poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-1211

1 mm

negru

10 buc/cutie

S-1212

1 mm

roșu

10 buc/cutie

S-1213

1 mm

albastru

10 buc/cutie

S-1214

1 mm

verde

10 buc/cutie

S-1218

1 mm

negru,albastru, roșu, verde

4 buc/cutie

Marker Maxx 290 pentru tablă scris/flipchart
• Marker ce poate scrie pe table albe și flipchart-uri.
• Scrisul pe table poate fi șters fără a lasă urme, iar pe flipchart cerneala nu se infiltrează
pe hârtie. • Cerneala se usucă rapid, iar culorile sunt intense.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

CULOARE SCRIERE

S-129094

asortate (negru+roșu+verde+albastru)

AMBALARE

S-129003

albastru

10 buc/cutie

S-129001

negru

10 buc/cutie

S-129002

roșu

10 buc/cutie

S-129004

verde

10 buc/cutie

4 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-302082

32-negre, 16-albastre, 8-roșii, verzi

AMBALARE
64 markere pentru tablă
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CD marker Maxx 244
• Marker pentru personalizare de durată a CD-urilor și DVD-urilor.
• Vârf moale pentru a nu zgâria suprafața de scriere.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
• Cerneala se usucă rapid și este rezistentă la lumină și apă.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-124403

0.7 mm

albastru

10 buc/cutie

S-124401

0.7 mm

negru

10 buc/cutie

S-124402

0.7 mm

roșu

10 buc/cutie

Marker cu vopsea Maxx 270
• Maker cu vopsea care scrie pe aproape toate suprafețele (metal, sticlă, ceramic,
porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.).

• Calitate superioară, fără miros puternic, pe bază de alcool (fără xylol/toluol), rezistent la
apă și lumină.

• Folosit în special afară. Rezistent la coroziune și căldură, Capac în culoarea scrierii.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-127049

1-3 mm

alb

10 buc/cutie

S-127003

1-3 mm

albastru

10 buc/cutie

S-127054

1-3 mm

argintiu

10 buc/cutie

S-127053

1-3 mm

auriu

10 buc/cutie

S-127005

1-3 mm

galben

10 buc/cutie

S-127001

1-3 mm

negru

10 buc/cutie

S-127006

1-3 mm

orange

10 buc/cutie

S-127002

1-3 mm

roșu

10 buc/cutie

S-127004

1-3 mm

verde

10 buc/cutie

S-127007

1-3 mm

maro

10 buc/cutie

S-127009

1-3 mm

violet

10 buc/cutie

Marker cu vopsea Maxx 271
• Maker cu vopsea care scrie pe aproape toate suprafețele (metal, sticlă, ceramic, porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.).

• Calitate superioară, fără miros puternic, pe bază de alcool (fără xylol/toluol), rezistent la
apă și lumină.

• Folosit în special afară. Rezistent la coroziune și căldură.
• Capac în culoarea scrierii.
• Vârf mediu de scriere de 1-2 mm
COD

CULOARE SCRIERE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-127149

alb

AMBALARE
10 buc/cutie

S-127102

roșu

10 buc/cutie

S-127153

auriu

10 buc/cutie

S-127103

albastru

10 buc/cutie

S-127154

argintiu

10 buc/cutie

S-127104

verde

10 buc/cutie

S-127101

negru

10 buc/cutie

S-127105

galben

10 buc/cutie

Marker cu vopsea Maxx 278
• Maker cu vopsea care scrie pe aproape toate suprafețele (metal, sticlă, ceramic,
porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.).

• Calitate superioară, fără miros puternic, pe bază de alcool (fără xylol/toluol), rezistent
la apă și lumină.

• Folosit în special afară. Rezistent la coroziune și căldură.
• Capac în culoarea scrierii.
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COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

S-127849

0,8 mm

alb

10 buc/cutie

S-127854

0,8 mm

auriu

10 buc/cutie

S-127853

0,8 mm

argintiu

10 buc/cutie

S-127801

0,8 mm

negru

10 buc/cutie
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Calculator EL-2607PGGYSE de birou cu bandă
• Display digitron ușor de citit cu 12 digiți
• Culori la print: negru, roșu
• Setare zecimale (F-6-3-2-1-0-A), funcție de rotunjire
• 4-tastă memorie
• Tastă dublu 0, tastă corecție/ștergere
• Calculație taxa (TAX+/-)
• Tastă grand total sumă (GT-funcție)
• Numărătoare articole
• Calculează media aritmética (AVG)
• Funcție MU (mark-up)
• Acumulator standard
• Baterii: 1 x CR2032
COD

VITEZA

GREUTATE

SH-EL2607PGGYSE

4 linii/secunda

2000 gr

DIMENSIUNI
221 x 327 x 78mm

Calculator EL-1750V de birou cu bandă
• Display ușor de citit cu 12 digiți
• Culori la print: negru, roșu
• Setare zecimale (F-3-2-0-A), funcție de rotunjire
• 4-tastă memorie
• Tastă dublu 0, tastă corecție/ștergere
• Calculează cost/sell/margine
• Calculație taxa (TAX+/-)
• Tastă grand total sumă (GT-funcție)
• Numărătoare articole
• Calculează media aritmética (AVG)
• Schimb mod calculație
• Acumulator standard
• Baterii: 4xAA
COD

VITEZA

GREUTATE

SH-EL1750V

2 linii/secunda

500 gr

DIMENSIUNI
150 x 230 x 52 mm

Calculator CS-2635RHGYSE de birou cu bandă
• Calculator cu bandă cu 12 digiți.
• Tip display: digitron.
• Setare decimale : F, 5, 4, 3, 2, 1, 0, A.
• Sursă de alimentare: electrică și baterii (CR2032 x 1).
• Închidere automată.
• Culori de printare: negru, roșu.
• Utilizează rolă standard (58 x 80 mm).
• Conversie valută, Calculare taxă +/-.
• Memorie 4 taste.
• Buton dublu 0.
• Punctuație pe 3 digiti.
• Procentaj, schimbare semn, tasta de corectie.
• Mark-up/-down (MU).
• Greutate: 2000 g.
COD

DIMENSIUNI

VITEZA

SH-CS2635RHGYSE

345 x 250 x 87 mm

4.3 linii/secunda

CULOARE
gri

Accesorii calculatoare
COD
SH-EA28A
SH-EA772R
SH-GR51
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DESCRIERE
Adaptor priză, pentru calculator cu bandă SHARP EL-1750V
Bandă cu cerneală, pentru calculator cu bandă SHARP EL-1750V - negru/roșu
Ribbon cu cerneală, pentru calculator cu bandă SHARP EL-2607PGY - negru/roșu

Calculator EL9950 științific/grafic
• Introducere și afișare rezultate ca într-un textbook (writeview)
• Display LCD matrix • 827 funcții • 27 memorii
• Sursă alimentare baterii • Taste cursor independente
• Linii multiple de afișare (trece de la începutul la sfârșitul ecuației)
• Baterii: AAA x 4, CR2032 x 1
COD

GREUTATE

CULOARE

DIMENSIUNI

SH-EL9950

202 gr

alb/negru

86 x 183 x 20 mm

Calculator ELW506XSL științific 16 digiți
• Introducere și afișare rezultate ca într-un textbook (writeview)
• Display LCD matrix 96 x 32
• 556 funcții
• Funcții exerciții matematice (+,-,x, max 100)
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 4 taste D1-D4 pentru acces direct la funcțiile folosite uzual (taste short cut)
• Taste cursor independente
• Linii multiple de afișare (trece de la începutul la sfârșitul ecuației)
• Baterii: LR44 x 1
COD

GREUTATE

CULOARE

DIMENSIUNI

SH-ELW506XSL

99 gr

gri/negru

80 x 168 x 14 mm

Calculator ELW506B științific 16 digiți
• Introducere și afișare rezultate ca într-un textbook (writeview)
• Display LCD matrix 96 x 32
• 556 funcții • Funcții exerciții matematice (+,-,x, max 100)
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 4 taste D1-D4 pentru acces direct la funcțiile folosite uzual (taste short cut)
• Taste cursor independente
• Linii multiple de afișare (trece de la începutul la sfârșitul ecuației)
• Baterii: LR44 x 1
COD

GREUTATE

CULOARE

DIMENSIUNI

SH-ELW506B

102 gr

gri/negru

80 x 162 x 16 mm

Calculator ELW531XGYR științific 16 digiți
• Calculator științific cu 16 digiti ce îndeplinește peste 330 funcții știintifice avansate
pentru a face ecuațiile mai ușor de rezolvat pentru studenți.
• Ideal pentru studenți ce studiază matematica, algebra, geometrie, trigonometrie,
statistică, biologie și chimie.
• Display LCD matrix, 4 linii de afișare.
• Tehnologia WriteView permite introducerea formulelor și ecuațiilor exact asa cum
sunt scrise.
• Sursă de alimentare: solară și baterii (LR44 x 1).
• Închidere automată.
• 335 functii matematice, 9 varabile de memorie.
• Funcție de redare multiplă, statistică cu 2 variabile, Funcții trigonometrice.
• Funcții științifice.
• Operații logice (AND, OR, NOT, NEG, XOR).
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

SH-ELW531XGYR

168 x 80 x 14 mm

98.5 g

CULOARE
negru/portocaliu
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Calculator ELW531TGWH știintific 16 digiți
•Calculator științific ce efectuează peste 422 funcții știintifice avansate pentru a face
ecuațiile mai ușor de rezolvat pentru studenți.
• Ideal pentru studentii ce studiază matematica, algebră, geometrie, trigonometrie,
statistică, biologie și chimie.
• Display LCD matrix.
• Tehnologia WriteView permite introducerea formulelor si ecuatiilor exact asa cum
sunt scrise.
• Număr digiti: 16. 4 linii de afișare.
• Sursa de alimentare: solară și baterii (LR44 x 1).
• Închidere automată, butoane din plastic, carcasă de protecție.
• 422 functii matematice, 9 variabile de memorie.
• Functie de redare multiplă, statistică cu 1 sau 2 variabile
• Funcții trigonometrice, Funcții stiintifice.
• Operații logice (AND, OR, NOT, NEG, XOR).
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

CULOARE

SH-ELW531TGWH

168 x 80 x 14 mm

108 g

negru/alb

Calculator ELW531B științific 16 digiți
• Introducere și afișare rezultate ca într-un textbook (writeview)
• Display LCD matrix 96 x 32 • Taste cursor independente
• 335 funcții • Funcții exerciții matematice (+,-,x, max 100)
• Sursă alimentare baterii
• 4 taste D1-D4 pentru acces direct la funcțiile folosite usual (taste short cut)
• Linii multiple de afișare (trece de la începutul la sfârșitul ecuației)
• Baterii: 1 x LR44
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-ELW531B

102 gr

negru

DIMENSIUNI
80 x 162 x 16 mm

Calculator EL506TSWH științific 12 digiți
• Calculator științific cu 12 digiti.
• Sursa alimentare: solară și baterii (LR44 x 1).
• 470 funcții matematice avansate.
• Punctuație pe 3 digiți.
• 9 taste memorie.
• Operații logice.
• Statistică cu 1 sau 2 variabile.
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

CULOARE

SH-EL506TSWH

161 x 80 x 15 mm

110 g

negru/alb

Calculator EL531THBWH științific 12 digiți
• Introducere și afișare rezultate ca într-un textbook (writeview)
• Display LCD matrix 96 x 32
• 414 funcții • Funcții exerciții matematice (+,-,x, max 100)
• 4 taste D1-D4 pentru acces direct la funcțiile folosite uzual (taste short cut)
• Taste cursor independente • Buton “home”
• Linii multiple de afișare (trece de la începutul la sfârșitul ecuației)
• Sursă alimentare baterii • Baterii: 1 x AAA
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COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL531THBWH

98 gr

negru

DIMENSIUNI
168 x 80 x 14 mm

Calculator EL510RT știintific 12 digiți
• Calculator științific ce îndeplinește peste 169 funcții științifice avansate pentru a face
ecuațiile mai ușor de rezolvat pentru studenți.
• Ideal pentru studentii ce studiaza matematica, algebra, geometrie, trigonometrie,
biologie, chimie si fizica.
• Flexibil, avansat, acopera toate nevoile de la scoala sau universitate.
• Sursa alimentare: solara si baterii (LR44 x 2).
• Statistică cu 1 variabilă.
• Funcții trigonometrice.
• Operații logice (AND, OR, NOT, NEG, XOR).
• Funcții științifice.
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

CULOARE

SH-EL510RT

134 x 75 x 10 mm

68 g

negru/alb

Calculator EL520TGGY științific 10 digiți
• Calculator stiintific cu 10 digiti, ideal pentru studenti ce studiaza matematica generala, algebra, geometrie, trigonometrie si calculce.
• Poate fi utilizat si pentru statistica, biologie, chimie sau fizica.
• 2 linii de afisare.
• Sursa de alimentare: solara si baterii (LR44 x 1).
• Închidere automată.
• Butoane din plastic, carcasa de protectie.
• Peste 400 de functii matematice, 9 variabile de memorie.
• Funcție de redare multiplă.
• Statistică cu 1 sau 2 variabile.
• Funcții trigonometrice.
• Funcții științifice.
• Operații logice (AND, OR, NOT, NEG, XOR).
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

CULOARE

SH-EL520TGGY

161 x 80 x 15 mm

110 g

negru/gri

Calculator EL531THGR știintific 10 digiți
• Display LCD cu 10 digiți, 2 linii de afișare
• 273 funcții
• Sursă alimentare baterii: 1 x AAA
• Taste cursor independente
• Linii multiple de afișare (trece de la începutul la sfârșitul ecuației)
• Ambalat in blister
COD

DIMENSIUNE

CULOARE

SH-EL531THBGR

161 x 80 x 15 mm

Negru/verde

AMBALARE
blister

SH-EL531THGR

161 x 80 x 15 mm

Negru/verde

cutie

Calculator ELW531TL științific 10 digiți
• Calculator științific cu 10 digiți, ideal pentru studenți ce studiază matematica generală, algebră, geometrie, trigonometrie și calcule.
• Poate fi utilizat și pentru statistică, biologie, chimie sau fizică.
• 2 linii de afișare.
• Sursa de alimentare: baterii (LR44 x 1). • Închidere automată.
• Butoane din plastic, carcasa de protectie.
• 420 de functii matematice, 9 variabile de memorie.
• Funcție de redare multiplă.
• Statistică cu 1 sau 2 variabile.
• Funcții trigonometrice, funcții științifice.
• Operații (DEC, BIN, OCT, HEX).
COD

GREUTATE

DIMENSIUNE

SH-ELW531TL-BK

101 g

158 x 80 x 15 mm

CULOARE
negru

SH-ELW531TL-BL

101 g

158 x 80 x 15 mm

albastru

SH-ELW531TL-RD

101 g

158 x 80 x 15 mm

bordeaux
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Calculator EL501XBWH științific 10 digiți
• Display LCD cu 10 digiți
• 131 funcții
• 1 memorie
• Sursa alimentare baterii
• Baterii: 1 x LR1130
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL501XBWH

73 gr

negru

DIMENSIUNI
75 x 145 x 10 mm

Calculator de birou cu 14 digiți
• Display LCD cu 14 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 3 digiți punct • 4-tastă memorie • Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere • Calculație taxa (TAX +/-)
• Tastă grand total sumă (GT-funcție)
• Baterii: 1 x LR1130
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL144TBL

95 gr

negru

97 x 155 x 12 mm

DIMENSIUNI

SH-EL145TBL

125 gr

negru

112 x 176 x 13 mm

Calculator de birou cu 12 digiți
• Display LCD rabatabil, cu 12 digiți
• Sursa alimentare dublă (solară și baterii)
• 3 digiți punct
• 4-tasta memorie
• Setare zecimale, funcție de rotunjire
• Tasta dublu 0
• Tasta corecție/ștergere
• Calculație taxa (TAX +/-)
• Funcție MU (mark-up)
• Baterii: 1 x CR2032
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL320W*

115 gr

alb

153 x 97 x 18 mm

DIMENSIUNI

SH-EL340W

165 gr

alb

189 x 125 x 31 mm

SH-EL2125C**

125 gr

gri

112 x 176 x 13 mm

*3-taste memorie, **Baterii: 1 x LR1130

Calculator de birou cu 12 digiți
• Display LCD cu 12 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 3 digiți punct • 3-tastă memorie • Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere • Calculație cost/sell/margin
• Calculație taxa
• Baterii: 1 x LR1130
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COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL128SWH*

95 gr

negru

97 x 155 x 12 mm

DIMENSIUNI

SH-EL128CWH
95 gr
* tastă extragere rădăcină pătrată

negru

97 x 155 x 12 mm

Calculator de birou cu 12 digiți
• Display LCD cu 12 digiți
• Sursa alimentare dublă (solară și baterii)
• 3 digiți punct • 4-tasta memorie
• Tasta dublu 0 • Calculație taxă
• Tastă grand total suma (GT-functie)
• Baterii: 1 x LR1130
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL124TWH*

105 gr

negru

96 x 152 x 12 mm

DIMENSIUNI

SH-EL125TWH

125 gr

negru

112 x 176 x 13 mm

SH-EL126RWH
*baterii: 1 x LR44

95 gr

negru

97 x 155 x 12 mm

Calculator EL377W de birou cu 10 digiți
• Display LCD cu 10 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 3 digiți punct • 3-tastă memorie • Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere • Tastă cu rădăcină pătrată
• Calculație taxa
• Baterii: 1 x LR1130
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL377W

62 gr

alb

DIMENSIUNI
120 x 71 x 10 mm

Calculator ELM335 de birou 10 digiți
• Calculator de birou cu 10 digiti.
• Sursa de alimentare: solara si baterii (LR44 x 1).
• Oprire automată.
• Butoane din plastic.
• Conversie valuta.
• Calculare cost/sell/margin.
• Calculare taxa.
• Memorie 3 cifre.
• Procentaj, schimbare semn.
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

CULOARE

SH-ELM335BBL

149 x 100 x 27 mm

122 g

bleumarin

SH-ELM335BPK

149 x 100 x 27 mm

122 g

roz

SH-ELM335BRD

149 x 100 x 27 mm

122 g

roșu

Calculator de birou cu 10 digiți
• Display LCD cu 10 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii), • Baterii: 1 x LR44
• 3 digiți punct • Setare zecimale (F-2-0)
• 4-tastă memorie, • Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere, • Calculație taxa (TAX+/-) • Conversie valută
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL330W

121 gr

alb

152 x 94 x 28 mm

DIMENSIUNI

SH-ELM711GGY

130 gr

gri

100 x 152 x 33 mm

SH-EL334FB

130 gr

gri

100 x 152 x 33 mm
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Calculator ELM332 de birou cu 10 digiți
• Display LCD cu 10 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii) • Baterii: 1 x CR2032
• 3 digiți punct • Setare zecimale (F-2-0)
• 4-tastă memorie • Tastă dublu 0
• Tastă corecție/ștergere • Calculație taxa (TAX+/-)
• Conversie valută
COD

GREUTATE

CULOARE

DIMENSIUNI

SH-ELM332BYL

122 gr

gri/galben

100 x 149 x 27 mm

SH-ELM332BWH

122 gr

gri/alb

100 x 149 x 27 mm

SH-ELM332BBL

122 gr

gri/bleu

100 x 149 x 27 mm

SH-ELM332BPK

122 gr

gri/roz

100 x 149 x 27 mm

Calculator EL760R de buzunar 8 digiți
• Display LCD cu 8 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii),
• Baterii: 1 x LR44
• 3 digiți punct
• Tastă funcție rădăcină pătrată
• Tastă corecție/ștergere,
• Calculație taxa (TAX+/-)
COD

GREUTATE

DIMENSIUNE

SH-EL760R-BL

70 g

120 x 76 x 23 mm

Albastru/bleu

CULOARE

SH-EL760R-RB

70 g

120 x 76 x 23 mm

Negru/bordeaux

SH-EL760R-LA

70 g

120 x 76 x 23 mm

Alb/latte

Calculator ELW211GGY de buzunar 10 digiți
• Acest calculator combina calitatea si functionalitatea cu designul exclusiv.
• Numar digiti: 10.
• Ecran plat.
• Sursa de alimentare: solara si baterii (CR2016 x 1).
• Închidere automata.
• Butoane din plastic.
• 3 - tasta de memorie.
• Punctuatie pe 3 digiti.
• Procentaj.
• Calculare cost/sell/margin, calculare taxa (+/-).
• Memorie 3 cifre.
• Procentaj, schimbare semn.
COD

DIMENSIUNI

GREUTATE

SH-ELW211GGY

117 x 70 x 8 mm

56 g

CULOARE
gri

Calculator ELR277BBK Eco de buzunar cu 8 digiți
• Calculator concept eco – carcasă din plastic reciclat
• Display LCD cu 8 digiți
• Sursă alimentare solară
• 4-tastă memorie
• 3 digit punct
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COD

GREUTATE

CULOARE

DIMENSIUNI

SH-ELR277BBK

65 gr

Gri/negru

70 x 117 x 21 mm

Calculator EL330ER de buzunar cu 8 digiți
• Display LCD cu 8 digiți
• Sursa alimentare dublă (solară și baterii)
•4 taste memorie
• Baterii: 1 x LR44
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL330ER

125 gr

gri

DIMENSIUNI
148 x 102 x 15 mm

Calculator de buzunar cu 8 digiți
• Display LCD cu 8 digiți
• Sursa alimentare dublă (solară și baterii)
• 4-tasta memorie • 3 digit punct
• Setare zecimale (F-2-0) • Calculație taxa
• Baterii: 1 x LR1130
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL250S

58 gr

gri

71 x 116 x 17 mm

DIMENSIUNI

SH-EL240SAB

58 gr

gri

71 x 116 x 17 mm

Calculator cu capac de buzunar cu 8 digiți
• Display LCD cu 8 digiți
• Sursa alimentare dublă (solară și baterii)
• 3-tasta memorie
• Baterii: 1 x LR1130
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL243S

51 gr

alb

60 x 105 x 11 mm

alb

60 x 105 x 11 mm

SH-EL243EB*
51 gr
* Setare zecimale, conversie valutară, 3 digit punct

DIMENSIUNI

Calculator EL233 de buzunar cu 8 digiți
• Display LCD cu 8 digiți
• Sursă alimentare dublă (solară și baterii)
• 3-tastă memorie
• Baterii: 1 x LR1130
COD

GREUTATE

CULOARE

SH-EL233S

35 gr

alb

60 x 103 x 8 mm

DIMENSIUNI

SH-EL233SBBK

35 gr

negru

60 x 103 x 8 mm
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Smit Visual: 40 ani de calitate olandeză de top

DU

YEARS
TC

H TO P QUAL

IT

Y

SmitVisualesteunproducătorolandezinovatordesistemedeafișareșiprezentare.Dupăoperioadă
de 40 ani avem experienţă în producerea și furnizarea produselor specifice. Toate produsele sunt
fabricate în Olanda, în Geldrop. Acest lucru garantează livrarea rapidă, flexibilitatea excelentă
în comenzi personalizate, precum și un proces de producţie bazat pe responsabilitate socială.

Inovaţii
Pe langă tablele albe standard și
cele pentru proiecţii, Smit Visual
a introdus recent un concept nou
și inovator de table fără ramă sub
numele de Chameleon. Rezultatul
este o gamă contemporană ce vine
în forme diferite, până la dimensiunea
unui perete complet pentru scris/
proiectat. Chameleon se potrivește
oricărei camere și dorinţe.

100%

CO2
Neutral

Sustenabilitate
Smit Visual are o politică 100%
neutră cu privire la emisiile de CO2.
Organizaţia ia măsuri variate și
concrete pentru a reduce emisiile
de CO2. Emisiile în exces sunt
compensate anual de investiţiile
certificate în păduri. În plus, Smit
Visual deţine certificare FSC® și
certificare ISO14001.
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Calitate superioara
Tablele pentru scris și proiecţii Smit
Visual sunt confecţionate cu oţel
emailat de cea mai bună calitate
cu o garanţie de 25 ani pentru scris!
Sunt rezistente la zgârieturi datorită
stratului de la suprafaţă, nu prezintă
risc de ruginire datorită stratului
dublu de email și se potrivesc oricărui
tip de magneţi.

Image: Bruns

Nu măsura dimensiunea
ideilor tale cu cea a
tablei pentru scris

Un perete pentru scris transformă ideile și munca în
procese vizuale. Acest lucru promovează cooperarea
și creativitatea. Pereţii tablă pentru scris Chameleon
sunt compuși din panouri emailate, potrivite pentru
utilizare intensivă (garanţie 25 ani). Datorită faptului
că nu au ramă, panourile pot fi conectate perfect.
Astfel, rezultă o suprafaţă continuă pentru scris în orice formă sau mărime dorită. Un sistem magnetic de
suspensie unic asigură asamblarea extrem de ușoară.
Innovations by:
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01

Calitate de top

Tablele magnetice și tablele pentru pereți sunt realizate din
oțel emailat de calitate superioara. Suprafața de scriere
constă într-un strat dublu de email care previne formarea
ruginii. Straturile duble sunt fabricate la o temperature de
800° C, creaind astfel un strat superior rezistent la zgârieturi. Tablele Chameleon au o suprafața perfectă de scriere
care se poate șterge, cu o garanție de 25 de ani! Suprafața
de scriere este fără pori, astfel încât cerneala nu se poată
impregna. Pot fi folosiți toate tipurile de magneți.

02

Simplicitatea creaza ordine

Cerneală pentru table magnetice, folia sau alte soluții de
scris oferă deseori o scriere dezordonată, neregulată. Scrierea pe suprafața Chameleon este garantată a fi super netedă, o scriere simplificată pe tablă sau peretele din tablă
magnetică. Nu numai că arată frumos, dar creează un sentiment de ordine în încăpere.

03

Orice interior devine stilat

Tablele magnetice Chameleon sunt tăiate într-un mod
unic, astfel încât nu au nevoie de ramă. Finisajul simplu
fără ramă oferă gamei Chameleon un design atemporal.
Fie că este o cameră de creație sau o sală de ședințe,
Chameleon se potrivește oricărei cameră.

04

Sistem modular pentru orice format

Tablele magnetice Chameleon sunt ușor de conectat între
ele, lângă sau deasupra una alteia. Acest lucru are că rezultat un perete din tablă magnetică ce poate fi adaptat la
dimensiunile camerei.
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05

Personalizare cu propriul tau design

Gamă Chameleon oferă diferite opțiuni pentru a creă propria tablă magnetică unică – pe care nimeni altcineva nu o
are. Poți pune propriul logo decupat în tablă magnetică sau
înserat în partea de sus. Imprimarea prin colorarea toatal
este o altă opțiune.

06

Ușor de instalat

Unul din avantajele gamei Chameleon este că se poate
monta foarte ușor de către oricine. Sistemul de montare
pe perete a fost atent proiectat și utilizează două tipuri de
montaj. Unul este un sistem simplu cu cârlig cu două părți:
un cârlig pentru perete și un cârlig pentru tablă. Celălalt
sistem este magnetic, la fel de simplu, care se asigură că
tablă poate fi montată drept.

07

Sustenabilitate

Procesul de producție al gamei Chameleon este 100% neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon.
Smit Visual este singurul producător de table magnetice
care a realizat acest lucru. Organizația ia diferite măsuri
concrete de reducere a emisiilor de CO2. Emisiile rămase
sunt compensate anual prin investiții în păduri. În plus, că
producător certificat FSC, Smit Visual poate furniza dovezi
că materialele folosite provin din silvicultură sustenabilă.

08

Fabricat in Olanda

Tablele magnetice Chameleon sunt fabricate în Geldrop,
Olanda. Acest lucru garantează livrarea rapidă, flexibilitate
pentru comenzi personalizate și un proces de producție al
unei organizații cu responsabilitate socială.

Table magnetice Chameleon Sharp
• Acest table magnetice rectangulare formeaza baza pentru scrierea pe table Chameleon.
• Fiind fara rama, aceste table pot fi conectate intre ele cat mai multe, fara sa se observe
linia dintre ele.
• Acest sistem modular ofera libertatea de a adapta o tabla intr-o camera.
• De la o tablă acoperind doi pereți la un perete întreg pe care se poate scrie.
• Finisaje:
- Margini: alb lacuit, grosime 10 mm
- Suprafață de scriere: emailata, de cea mai buna calitate
- Magnetic care se șterge ușor cu burete uscat
COD

COD

DIMENSIUNI

16001010

DIMENSIUNI
58x88 cm

16001004

118x148 cm

16001009

88x118 cm

16001003

118x178 cm

16001006

98x148 cm

16001002

118x238 cm

16001005

98x198 cm

16001001

118x298 cm

*se pot fabrica și alte dimensiuni la cerere

Table magnetice Chameleon Curve
• Tablele magnetice Curve sunt prea frumoase pentru a se scrie pe ele!
• Pentru ca toate sunt produse in Geldrop, se justifica exprimarea ca sunt exemplul
perfect de Design olandez.
• Pune-ti logo-ul pe tabla Curve si vei avea ceva unic pe perete.
• Finisaje: margini: negru lacuit pentru a crea un contrast interesant, grosime 10 mm
- Suprafata de scriere: emailata, de cea mai buna calitate
- Magnetic care se sterge usor cu burete uscat
- Sistemul de montare arata ca si cum tabla “ar pluti” pe perete
COD

COD

DIMENSIUNI

16002010

DIMENSIUNI
58x88 cm

16002004

118x148 cm

16002009

88x118 cm

16002003

118x178 cm

16002006

98x148 cm

16002002

118x238 cm

16002005

98x198 cm

16002001

118x298 cm
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Table magnetice Chameleon Shapes - Speech & Thoughts
• Cu aceste table creative in sala de sedinte sau in birouri, puteti incuraja colegii sa
impartaseasca si sa faca schimb de idei.
• Cateodata, informatii personale pot fi distractive, cum ar fi ziua de nastere a unui coleg.
Dar, de exemplu, si simple idei ale angajatilor pot duce la imbunatatirea procedurilor de
lucru. Este important ca ele sa fie scrise ca sa fie cunoscute.
• Finisaje: margini: negru lacuit pentru a crea un contrast interesant, grosime 10 mm
- Suprafata de scriere: emailata, de cea mai buna calitate
- Magnetic care se sterge usor cu burete uscat
- Sistemul de montare arata ca si cum tabla “ar pluti” pe perete
COD

MODEL

16003051

Speech

DIMENSIUNI
58x88 cm

16003052

Speech

88x118 cm

16003061

thoughts

58x88 cm

16003062

thoughts

88x118 cm

Table magnetice Chameleon Shapes – Round & Six-Square
• O tablă de scris nu trebuie să fie neapărat dreptunghiulară, așa cum arată aceste două
modele Round și Six-Square.
• Îndraăniți să fiți diferiți! Creați un aranjament cu mai multe table.
• Finisaje: margini: negru lacuit pentru a crea un contrast interesant, grosime 10 mm
- Suprafața de scriere: emailată, de cea mai bună calitate
- Magnetic care se șterge ușor cu burete uscat
- Sistemul de montare arată ca și cum tabla “ar pluti” pe perete
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COD

MODEL

16003021

Round

DIMENSIUNI

16003022

Round

Ø 98 cm

16003023

Round

Ø 118 cm

16003001

Six-Square

16003002

Six-Square

Ø 98 cm

16003003

Six-Square

Ø 118 cm

Ø 60 cm

Ø 60 cm

Tabla alba magnetica cu profil Softline
• Tablă albă magnetică de calitate superioară din oțel emailat (produs la 800°C).
• Ramă din profil de aluminiu cu colțuri gri din material sintetic.
• Include accesorii de montare și taviță de 30 cm pentru markere.
COD

DIMENSIUNI COD

DIMENSIUNI

45 x 60 cm 11103103

120 x 150 cm

11103110

60 x 90 cm 11103102

120 x 180 cm

11103109

90 x 120 cm 11103101

120 x 240 cm

11103106

100 x 150 cm 11103100

120 x 300 cm

11103104

100 x 200 cm

11103111

Tablă albă magnetică
• Suprafață magnetică tratată special, rezistentă la acțiunea acizilor și zgârieturi.
• Ramă aluminiu profil Softline.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și tăviță (30 cm).
• Pentru scriere se folosesc markere lavabile și pentru ștergere burete uscat.
COD

DIMENSIUNI COD

11103264

45 x 60 cm 11103293

120 x 150 cm

DIMENSIUNI

11103263

60 x 90 cm 11103283

120 x 180 cm

11103262

90 x 120 cm 11103294

120 x 240 cm

11103261

100 x 150 cm 11103295

120 x 300 cm

11103260

100 x 200 cm

Tablă albă magnetică cu 5 suprafețe
• Tablă albă magnetică cu 5 suprafețe de scris.
• Brațe laterale suplimentare pentru mai mult spațiu de scris.
• Ramă de aluminiu profil RC.
• Prevăzută cu tăviță pentru markere.
COD

DIMENSIUNI

13016100

120 x 200 cm

13016102

100 x 200 cm

13016103

90 x 120 cm
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Tablă albă magnetică rotativă cu 2 fețe
• Tablă albă magnetică cu două fețe pentru scriere, cu profil din aluminiu Softline
• Datorită dispozitivului rotativ, tabla se poate roti la 360°, putând fi fixată în orice unghi;
Prevăzută cu tăviță pentru markere.
• Pe stand mobil cu 4 rotile cu sistem de blocare.
COD

DIMENSIUNI COD

DIMENSIUNI

13009100

100 x 200 cm 13009102

100 x 150 cm

13009101

100 x 180 cm 13009103

90 x 120 cm

Tablă albă magnetică din sticlă Glass2Write
• Table magnetice elegante din sticlă, pe care se scrie cu markerul și se șterge cu burete
uscat.
• Tablele din sticlă sunt acoperite în spate pentru a asigura lizibilitate, și pot fi montate pe un
perete de orice culoare.
• Fabricată din sticlă consolidată.
• Include: tăviță din sticlă, 1 burete magnetic, 5 magneți rotunzi.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

14600206

100 x 150 mm

14600211

45 x 60 mm

14600210

60 x 90 mm

14600209

90 x 120 mm

14019781 - Magneți extrastrong pentru tablă magnetică din sticlă. (5 buc/set)
14020150 - Burete magnetic extrastrong din pâslă alb

Tablă combi cu profil Softline
• Combinație de tablă albă magnetică și panou din plută sau tablă albă magnetică și panou
textil.
• Ramă din aluminiu Softline
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COD

TIP PANOU

DIMENSIUNI

11404100

whiteboard / plută

90 x 120 cm

11404110

whiteboard / plută

60 x 90 cm

11404101

whiteboard / textil

90 x 120 cm

11404111

whiteboard / textil

60 x 90 cm

Tablă magnetică pentru cretă
• Suprafață magnetică, rezistentă la acțiunea acizilor și zgârieturilor.
• Ramă de aluminiu profil Softline.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și tăviță (30 cm).
• Pentru scriere se folosește creta ecologică și pentru ștergere burete uscat.
COD

DIMENSIUNI COD

DIMENSIUNI

11103240

120 x 300 cm 11103244

100 x 200 cm

11103241

120 x 240 cm 11103246

100 x 150 cm

11103242

120 x 180 cm 11103249

90 x 120 cm

11103243
120 x 150 cm
*Alte dimensiuni se livrează numai pe bază de precomandă.

Stand metalic mobil
• Special pentru susținerea tablelor, panourilor de afișaj, hărților și plannere-lor, în
cazurile în care acestea nu pot fi montate pe perete
• Poziționare: 3 înălțimi diferite.
• Se livrează cu 4 roți (2 dintre ele cu sistem de blocare) și accesorii pentru montare.
COD

LĂȚIME

14013116

90 cm

14013115

140 cm

Stand metalic pentru cataloage Classic
• Conține 10 compartimente format A4 pentru reviste, pliante, broșuri etc.
• Poate fi montat și pe perete.
COD

DIMENSIUNI

14002100

137 x 30 x 23 cm

CULOARE
negru
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Planner anual
• Planificator anual cu ramă aluminiu profil Softline.
• Suprafață magnetică.
• Lunile anului sunt înscripționate vertical, iar zilele săptămânii orizontal.
• Zilele lunii (1-31) pot fi afișate opțional cu un set de benzi magnetice orizontale.
• În partea dreaptă este un spațiu neimprimat de 60 x 30 cm pentru notițe.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și benzi magnetice
1-31, 12 buc/set
COD

DIMENSIUNI

11103281E

60 x 120 cm

Planner anual vertical
• Planner anual vertical cu ramă aluminiu profil Softline.
• Suprafață magnetică serigrafiată care permite așezarea opțională a unor benzi
magnetice cu lunile anului pe orizontală, zilele saptămânii pe verticală și a unui set cu
zilele lunii pe verticală.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și benzi magnetice ianuarie-decembrie.
COD

MODEL

DIMENSIUNI

11103186E

anual vertical

90 x 120 cm

Planner dublu săptămânal
• Planner săptămânal cu 2 săptămâni alăturate pe orizontală.
• Sub fiecare zi sunt poziționate 53 de spații libere.
• Cu ramă de aluminiu Softline.
• Prevăzută cu tăviță pentru markere.
• Include set benzi magnetice luni-duminică.
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COD

DIMENSIUNI

11103188E

90 x 120 cm

Planner pentru 53 săptămâni
• Planificator anual pe săptămâni cu ramă aluminiu profil Softline.
• Suprafața magnetică serigrafiată împărțită pe orizontală în 53 de săptămâni iar pe
verticală cu 25 de poziții.
• În partea dreaptă este un spațiu de 60 x 30 cm neimprimat pentru notițe, legendă etc.
• Poate fi utilizat pentru programarea vacanțelor, utilizarea mașinilor companiei etc.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.
COD

DIMENSIUNI

11103198
*Se recomandă utilizarea unui starterset sau planset small pentru toate tipurile de plannere.

60 x 120 cm

Planner saptămânal
• Planner săptămânal cu zilele săptămânii printate orizontal pe 5 rânduri.
• Numerotând pozițiile de la 1 la 31 acest planner poate fi folosit și ca planner lunar.
• Cu ramă de aluminiu profil Softline.
COD

DIMENSIUNI

11103276

60 x 120 cm

Planset large
• Set accesorii planner.
• Conține: 4 markere pentru tablă, cu vârf 1,5 mm
• 5 seturi de simboluri magnetice (10 mm)
• 1 burete gri
• 20 suporți magnetici pentru nume 1 x 5 cm
• 1200 cm de bandă magnetică care se poate împărți în benzi de 100 cm lungime și
1 cm lățime în 6 culori diferite
COD
14017102

559

Perete despărțitor
• Panouri pentru împărțire și delimitare spații deschise. Pot fi utilizate și pentru
realizare de standuri în expoziții.
• Se pot îmbina între ele cu ajutorul accesoriilor incluse oferind o mare varietate
de utilizări.
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COD

MODEL

13006123

tablă albă magnetică

120 x 180 cm

DIMENSIUNI

13006223

panou textil albastru

120 x 180 cm

13006923

panou textil roșu

120 x 180 cm

14013150

suport metalic triunghiular

51401051

conector dublu din plastic

51401052

conector triplu din plastic

Harta Europei
• Suport magnetic, ramă aluminiu profil Softline.
• Ideală pentru prezentări.
• Se poate scrie cu markere lavabile și se pot poziționa magneți.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.
COD

TIP

DIMENSIUNI

11103926

rutieră

90 x 120 cm

Harta Lumii
• Suport magnetic, ramă aluminiu profil Softline.
• Ideală pentru prezentări.
• Se poate scrie cu markere lavabile și se pot poziționa magneți.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.
COD

TIP

DIMENSIUNI

11103925

politică

90 x 120 cm

Pupitru discurs
• Pupitru mobil cu raft și masă înclinată.
• Înălțime ajustabilă.
COD

DIMENSIUNI

14008140

56 x 45 x 118 cm

CULOARE
gri

14008141

56 x 45 x 118 cm

negru/lemn matur
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Avizier interior/exterior Recto
• Avizier rezistent la apă, potrivit pentru exterior și interior.
• Fabricat din aluminiu cu spatele din metal alb și colțuri din material sintetic.
• Panoul este magnetic și se poate șterge cu burete uscat.
• Ușă batantă din plexiglas, echipată cu yală și chei.
• Dimensiune profil: 5,5 cm

COD

DIMENSIUNI

13001300

60 x 42 cm

4 x formate A4

CAPACITATE

13001301

60 x 63 cm

6 x formate A4

13001302

60 x 85 cm

8 x formate A4

13001303

90 x 63 cm

9 x formate A4

13001306

60 x 106 cm

10 x formate A4

13001304

90 x 85 cm

12 x formate A4

13001305

90 x 106 cm

15 x formate A4

Avizier interior/exterior Recto
• Avizier rezistent la apă, folosit pentru interior și exterior.
• Fabricat din aluminiu cu panoul din spate din oțel alb și colțuri gri din material sintetic.
• Panoul magnetic se poate șterge cu burete uscat.
• Ușă batantă din plexiglas, echipată cu yală și chei.
• Prevăzută cu arc care susține greutatea ușii, când este deschisă și previne trântirea ei.
• Dimensiune profil: 5,5 cm
COD

DIMENSIUNI

CAPACITATE

13001334

90 x 127 cm

18 x formate A4

13001335

90 x 148 cm

21 x formate A4

13001336

90 x 169 cm

24 x formate A4

13001337

90 x 190 cm

27 x formate A4

Ramă metalică pentru postere
• Suport pentru poster cu ramă de aluminiu de 32 mm cu colțuri din material sintetic
argintii.
• Schimbare ușoară a posterului cu ajutorul sistemului Quick-click.
• Include accesorii de montare pe perete.
• Lățime ramă: 5,5 cm
• Echipată cu ecran sintetic rezistent la UV.
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COD

LĂȚIME RAMĂ

14015116

25 mm

(A3) 42 x 30 cm

DIMENSIUNI

14015115

25 mm

(A4) 30 x 21 cm

14015110

35 mm

(A2) 42x60 cm

14015113

35 mm

(B2) 50x70 cm

14015111

35 mm

(A1) 60x84 cm

14015114

35 mm

(B1) 70x100 cm

14015112

35 mm

(A0) 84x118 cm

127

153 180 203 244

8

8

127

153 180 203 244

Ecran de proiecție de perete
• Suprafață albă mată, cauciucată și neinflamabilă.
• Se montează pe perete sau plafon.
• Carcasă metalică gri.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

14007303

153 x 153 mm

14007305

180 x 180 mm

14007307

203 x 203 mm

203
180

180

127
153
127

203

153

81

70

Ecran de proiecție pe trepied
• Suprafață albă mată, cauciucată și neinflamabilă.
• Trepied metalic solid pliabil.
• Sistem de întindere a pânzei.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

14007323

153 x 153 mm

14007325

180 x 180 mm

14007327

203 x 203 mm

Suport proiector Masterstand
• Confecționat din oțel vopsit negru, cu 2 rotile (Ø 12 cm)
• Prevăzut cu 2 mese de lucru.
• Cea de jos poate fi rotită și folosită pentru laptop.
• Poate fi folosit ca trolley când e strâns.
COD
14008109

563

Flipchart din sticlă Vario
• Flipchart echipat cu clemă și suspensii flexibile pentru hârtie.
• Panoul din spate din sticlă mată și oțel. Este magnetic și se poate scrie cu marker.
• Tăviță pentru markere pe toată lungimea tablei.
• Echipat cu arc pentru reglarea înălțimii, 2 brațe laterale pentru extindere și bază
rotundă cu 5 rotile (3 cu frâne)
COD

DIMENSIUNI

14001114

106 x 72 cm

Flipchart magnetic Budget
• Suprafață magnetică.
• Înălțime reglabilă.
• Tăviță pentru markere pe toată lungimea tablei.
• Mod de prindere a hârtiei: cu șuruburi ajustabile în funcție de distanța dintre
perforațiile hârtiei.
COD

DIMENSIUNI

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

14001103

100 x 70 cm

180 cm

Flipchart magnetic Vario
• Este modelul ale cărui funcții vă ajută să excelați în prezentări.
• Flipchartul Vario este prevăzut cu o clemă pentru prindere rapidă, puncte flexibile de
suspensie a hârtiei și are înălțimea reglabilă între 175 și 200 cm.
• Vario are două brațe laterale care sunt situate de o parte și de alta pe reversul
panoului magnetic (106 x 72 cm) în poziție “închise” și orizontale de-a lungul clemei
în poziție “deschise”.
• Pe panoul magnetic se poate scrie cu markere speciale și se șterge cu buretele uscat.
• Avantaje: cele 5 rotile, dintre care 3 sunt blocabile oferă mobilitate flipchartului.
• Bază de susținere (diametru = 64 cm).
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COD

DIMENSIUNI

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

14001102

105 x 70 cm

175 - 200 cm

Flipchart Combi
• Este o combinație 3 în 1: o parte este tablă magnetică și include clemă pentru
flipchart, cealaltă parte este panou textil de culoare gri.
• Prevăzut cu 4 rotile cu sistem de blocare.
• Ușor de demontat.
COD
13018100

Clemă magnetică pentru flipchart
• Pentru susținere hârtie de flipchart.
• Transformă orice tablă în flipchart.
• Magnet integrat pentru fixare pe tablă.
• Agățători reglabile pentru hârtia de flipchart.
COD

DIMENSIUNI

13011101

6 x 70 x 3,5 cm

clemă magnetică

DESCRIERE

13011100

6 x 70 x 3,5 cm

montare cu șuruburi

Starter kit pentru table magnetice de sticlă
• Kit complet cu accesorii pentru table magnetice.
• Conține: 4 markere (negru, roșu, verde, albastru)
		
- 5 magneti albi extra strong
		
- 1 burete magnetic
		
- 10 servetele
		
- 1 spray de curatare
COD
14017152

Starterkit Junior
• Conține: 4 markere subțiri cu vârf de 1,5 mm (negru, roșu, verde și albastru),
1 miniburete magnetic cu 10 rezerve de pâslă, 10 magneți D20, 1 spray curățare
tablă 250 ml
• Se recomandă pentru table albe
COD
14017115
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Starterkit Universal
• Set accesorii tablă. Conține: 4 markere pentru tablă (negru, roșu, verde și albastru),
1 suport magnetic pentru 4 markere, 10 magneți Ø = 30 mm, 1 burete magnetic, 1
spray curățare table, 10 rezerve burete pâslă.
• Se recomandă pentru table albe.
COD
14017111

Burete magnetic extrastrong din pâslă
• Special pentru table magnetice de sticlă.
COD
14020150

Burete din pâslă magnetic Design
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei.
• Magnet integrat pentru susținere pe tablă.
COD
14020130

Burete magnetic
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei.
• Magnet integrat pentru susținere pe tablă.
COD
14020105

Burete magnetic Design 2000
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei.
• Magnet integrat pentru susținere pe tablă.
COD
14020125
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Rezerve șervețele pentru burete magnetic
• Rezerve din hârtie specială pentru burete de șters tabla.
COD

AMBALARE

14020110

100 buc / cutie

Burete din pâslă pentru table de scris cu cretă
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a cretei de pe tablă
COD
14020116

Magneți pentru table
• Ambalare 10 buc./set.
CULORI

D25

D20

D10

negru

14019105

14019110

14019115

roșu

14019130

14019135

14019140

verde

14019150

14019155

14019160

albastru

14019170

14019175

14019180

galben

14019190

14019195

14019200

Magneți extrastrong
• Magneți extrastrong pentru tablă magnetică din sticlă.
COD
14019781

AMBALARE

5 buc/set

Suport magnetic pentru markere
• Pentru 4 markere, magnet integrat pentru fixarea pe tablă.
COD
14021103
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Cub notes autoadeziv
• Personalizează notițele cu indentitatea ta.
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Poți avea propriul summit mondial pe biroul tău!
COD

DIMENSIUNI (LXL)

MODEL

AMBALARE

HO-21625

70x70 mm

USA

400 file/set

HO-21626

70x70 mm

Germania

400 file/set

HO-21627

70x70 mm

Rusia

400 file/set

HO-21628

70x70 mm

Franta

400 file/set

HO-21629

70x70 mm

Italia

400 file/set

HO-21630

70x70 mm

Grecia

400 file/set

HO-EH7726

70x70 mm

Romania

400 file/set

Cub notes autoadeziv
• Întotdeauna popular, notes autoadeziv repoziționabil.
• Colorat! Util! Atractiv!
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21533

51 x 51 mm

4 Neon/pastel asortate

250 file/set

HO-21534

51 x 51 mm

4 Neon/pastel asortate

250 file/set

HO-21535

51 x 51 mm

4 Neon/pastel asortate

250 file/set

HO-21203

51 x 51 mm

5 culori neon

250 file/set

Cub notes autoadeziv
• Notes autoadeziv repoziționabil, mereu popular.
• Colorat! Folositor! Atractiv!
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21010

76 x 76 mm

galben neon

400 file/set

HO-21012

76 x 76 mm

5 culori neon

400 file/set

HO-21013

76 x 76 mm

4 culori pastel

400 file/set

HO-21072

76 x 76 mm

galben pastel

400 file/set

Cub notes autoadeziv
• Intotdeauna popular, notes autoadeziv repoziționabil.
• Colorat! Util! Atractiv!
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COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21536

76 x 76 mm

5 Neon/pastel asortate

400 file/set

HO-21537

76 x 76 mm

5 Neon/pastel asortate

400 file/set

HO-21538

76 x 76 mm

5 Neon/pastel asortate

400 file/set

HO-21539

76 x 76 mm

5 Neon/pastel asortate

400 file/set

Magic notes autoadeziv
• 5 modele într-un singur pachet.
• Repere mondiale celebre.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

MODEL

AMBALARE

HO-21647

70x70 mm

5 culori asortate

Arhitectură 5 țări

5x20 file/set

HO-21648

70x70 mm

5 culori asortate

5 monumente

5x20 file/set

Cub notes autoadeziv Magic
• Folosite pentru scrierea de mesaje sau notițe importante.
• Aderă la orice tip de suprafață, rezistă la multe lipiri și dezlipiri succesive.
• Este prevăzut cu microperforații pe fiecare filă și separații între culori în așa fel încât
se poate folosi în orice moment fila de culoare diferită.
• Perforație în partea dreaptă pentru instrumente de scris.
• Util și practic pentru mici notițe și însemnări la purtător.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

HO-21255

101 x 76 mm

7 culori neon

280 ( 7 x 40 ) file/set

AMBALARE

HO-21423

76 x 76 mm, 89 x 76 mm,101 x 76 mm,
114 x 76 mm, 127 x 76 mm

5 culori neon

150 ( 5 x 30 ) file/set

Notes autoadeziv Magic
• Notesul autoadeziv Magic este revoluționar și nou.
• Avantajos pentru a codifica prin culori notițele și mesajele.
• 4 culori într-un singur strat.
• Se poate selecta culoarea dorită de fiecare dată.
• La îndemână pentru utilizatorul de la birou sau care călătorește.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21571

76 x 76 mm

Galben/albastru/magenta/verde neon

100 (4x25)file/set

AMBALARE

HO-21574

76 x 76 mm

Galben/roz/albastru/verde pastel

100 (4x25)file/set

HO-21572

76 x 101 mm

Roz/albastru/galben/verde neon

100 (4x25)file/set

HO-21575

76 x 101 mm

Roz/galben/albastru/verde pastel

100 (4x25)file/set

HO-21573

76 x 127 mm

Verde/albastru/magenta/galben neon

100 (4x25)file/set

HO-21576

76 x 127 mm

Albastru/roz/galben/verde pastel

100 (4x25)file/set
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Notes autoadeziv și autocopiativ Copinote
• Notesuri autocopiative fără conținut de carbon.
• Se îndepărtează ușor, fără a lăsa urme sau a distruge suprafețele.
• Prima pagină se desprinde, iar copia se păstrează.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-27030

101 x 75 mm

galben

20 seturi/carnet

AMBALARE

HO-27031

101 x 75 mm

bleu

20 seturi/carnet

HO-27032

101 x 75 mm

alb

20 seturi/carnet

Memoboard autoadeziv
• Memoboard cu suprafață autoadezivă repoziționabil.
• Fără magneți! Fără pioneze pentru panou!
• Documentele sunt ușor de lipit și dezlipit repetat, fără să se deterioreze.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

HO-23023

58 x 46 mm

DESCRIERE
plută

Planner autoadeziv
• Planner autoadeziv util pentru managementul timpului.
• Folosit pentru notarea activităților și organizarea acestora.
• 2 modele într-un singur planner : săptămânal/lunar.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

HO-21367

150 x 203 mm

AMBALARE
40 file/set

Magic divider notes autoadeziv
• Excelent pentru separare, indexare și referiri la alte documente.
• Un ajutor pentru organizare și prezentări superioare.
• Localizarea informațiilor cu ușurință.
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COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULOARE

HO-21463

148 x 98 mm

alb cu 3 tab-uri color

AMBALARE
60 file/set

Cub autoadeziv cu suport
• Folosite pentru scrierea de mesaje sau notițe importante.
• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabile.
• Suport din plastic pentru cub și un instrument de scris.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

HO-21271

76 x 76 mm

4 culori pastel

400 (4 x 100) file/set

AMBALARE

HO-21272

76 x 76 mm

5 culori neon

400 (5 x 80) file/set

Notes autoadeziv cu suport
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Suport din plastic pentru notes cu spațiu pentru index și instrument de scris.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21432

76x76+76x14 mm

Asortate neon

380 file/set

Notes autoadeziv cu suport
• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabile.
• Suport din plastic pentru notesuri, film index și un instrument de scris.
• Ambalare: 200 file galben pastel format 76x76 mm+200 file bleu pastel format
76x25 mm+200 (5x40) asortate neon file/set format 45x12 mm
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

HO-21425

76 x 76/76 x 25/45 x 12 mm

CULOARE
asortate

Organizer notes
• Foarte util pentru cei care călătoresc.
• Se poate atașa la un organizer/agendă cu inele.
• Ambalate într-un dispenser care conține notes autoadeziv de hârtie și index de plastic.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21071

343x250x158 mm

1 x galben pastel si 5 x asortate neon

6 x25 file/set

AMBALARE

HO-21064

343x329x172 mm

2 x galben neon si 4 x asortate neon

6 x 25 file/set
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Notes autoadeziv în rolă cu dispenser
• Dispenserul permite să faceți propria dimensiune a notesului.
• Acoperit complet cu adeziv pentru lipire și dezlipire ușoară.
• Adezivul Extra Sticky este mai durabil.
• Se poate lipi pe orice tip de suprafață, chiar și cele curbate.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21690

50 mm x 10 m

galben pastel

AMBALARE
1 buc./set

HO-21691

50 mm x 10 m

albastru pastel

1 buc./set

HO-21692

50 mm x 10 m

galben neon

1 buc./set

HO-21693

50 mm x 10 m

magenta neon

1 buc./set

HO-21694

25 mm x 10 m

2 culori pastel (bleu, galben)

2 buc./set

HO-21695

25 mm x 10 m

2 culori neon (galben, magenta)

2 buc./set

Rezervă notes autoadeziv
• Rezervă în rolă pentru dispenser.
• Acoperit complet cu adeziv pentru lipire și dezlipire ușoară.
• Adezivul Extra Sticky este mai durabil.
• Se poate lipi pe orice tip de suprafață, chiar și cele curbate.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21696

50 mm x 10 m

galben pastel

AMBALARE
1 buc./set

HO-21697

50 mm x 10 m

albastru pastel

1 buc./set

HO-21698

50 mm x 10 m

galben neon

1 buc./set

HO-21699

50 mm x 10 m

magenta neon

1 buc./set

HO-21700

25 mm x 10 m

2 culori pastel (bleu, galben)

2 buc./set

HO-21701

25 mm x 10 m

2 culori neon (galben, magenta)

2 buc./set

Notes autoadeziv cu forme pretăiate
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Cubul notes are o perforație suport pentru instrument de scris.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

FORMĂ

AMBALARE

HO-21400

70 x 70 mm

5 culori neon

tricou

400 file/set

HO-21398

70 x 70 mm

5 culori neon

mașină

400 file/set

HO-21277

70 x 70 mm

5 culori neon

măr

400 file/set

Notes autoadeziv cu forme pretăiate
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Cubul notes are o perforație suport pentru instrument de scris.
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COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

FORMĂ

HO-21591

70x70 mm

verde pastel

copac

AMBALARE
50 file/set

HO-21592

70x70 mm

galben pastel

stea

50 file/set

Notes autoadeziv cu forme pretăiate
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Culorile luminoase și formele amuzante ajută la impactul mesajelor.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

FORMĂ

HO-21356

64 x 67 mm

5 culori neon

inimă

250 ( 5 x 50 ) file/set

AMBALARE

HO-21357

67 x 67 mm

5 culori neon

floare

250 ( 5 x 50 ) file/set

HO-21358

67 x 67 mm

5 culori neon

cerc

250 ( 5 x 50 ) file/set

Notes autoadeziv Out-Standing
• Călătorește în lume cu vârful degetelor !
• Faceți comentariul vostru să iasă în evidență.
• Decorativ și practic, notesul Out-Standing, este mai mult decât un mesaj.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

MODEL

HO-21621

70x96 mm

Bleu

USA

AMBALARE
30 file/set

HO-21622

88x82 mm

Lila

UK

30 file/set

HO-21623

70x91 mm

Roz deschis

Franța

30 file/set

HO-21624

70x96 mm

Bleu

Grecia

30 file/set

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Ideal pentru organizarea de documente, dosare.
• Se folosește pentru etichetarea produselor alimentare.
• Tab cu microperforații pentru desprindere ușoară.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21680

25 x 88 mm

3 culori pastel (roz, galben, verde)

AMBALARE
3 x 30 file/set

HO-21681

25 x 88 mm

3 culori neon (roz, galben, verde)

3 x 30 file/set

HO-21682

25 x 88 mm

alb

3 x 30 file/set

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Ideal pentru organizarea de documente, dosare.
• Se folosește pentru etichetarea produselor alimentare.
• Tab cu microperforații pentru desprindere ușoară.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21683

51 x 88 mm

2 culori pastel (roz, galben)

2 x 30 file/set

AMBALARE

HO-21684

51 x 88 mm

2 culori pastel (bleu, verde)

2 x 30 file/set

HO-21685

51 x 88 mm

2 culori neon (roz, galben)

2 x 30 file/set

HO-21686

51 x 88 mm

2 culori neon (portocaliu, verde)

2 x 30 file/set
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Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Disponibil în culori pastel și neon, din hârtie reciclabilă.
• Repoziționabile fără a lasă urme de adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21670

76 x 76 mm

galben neon

AMBALARE
90 file/set

HO-21671

76 x 76 mm

magenta neon

90 file/set

HO-21672

76 x 76 mm

verde neon

90 file/set

HO-21673

76 x 76 mm

albastru neon

90 file/set

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Disponibil în culori pastel și neon, din hârtie reciclabilă.
• Repoziționabile fără a lasă urme de adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21660

76 x 76 mm

galben pastel

AMBALARE
90 file/set

HO-21661

76 x 76 mm

roz pastel

90 file/set

HO-21662

76 x 76 mm

verde pastel

90 file/set

HO-21663

76 x 76 mm

albastru pastel

90 file/set

HO-21581

76 x 76 mm

galben pastel

90 file/set

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Disponibil în culori pastel și neon, din hârtie reciclabilă.
• Repoziționabile fără a lasă urme de adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21674

76 x 127 mm

galben neon

AMBALARE
90 file/set

HO-21675

76 x 127 mm

magenta neon

90 file/set

HO-21676

76 x 127 mm

verde neon

90 file/set

HO-21677

76 x 127 mm

albastru neon

90 file/set

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Disponibil în culori pastel și neon, din hârtie reciclabilă.
• Repoziționabile fără a lasă urme de adeziv.
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COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21664

76 x 127 mm

galben pastel

AMBALARE
90 file/set

HO-21665

76 x 127 mm

roz pastel

90 file/set

HO-21666

76 x 127 mm

verde pastel

90 file/set

HO-21667

76 x 127 mm

albastru pastel

90 file/set

Tracking notes autoadeziv
• Oferă suficient spațiu pentru a scrie, iar culorile luminoase
permit marcarea paginii ca index.
• Organizați informația în culori fluorescente.
• Folosite pentru găsirea rapidă a informației.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21479

70x70 mm

albastru neon

AMBALARE
50 file/set

HO-21480

70x70 mm

verde neon

50 file/set

HO-21481

70x70 mm

magenta neon

50 file/set

HO-21484

70x70 mm

alb liniat cu roșu/tab galben

50 file/set

HO-21485

70x70 mm

alb liniat cu roșu/tab albastru

50 file/set

HO-21486

70x70 mm

alb liniat cu roșu/tab verde

50 file/set

Notes autoadeziv contur
• Se lipește în orice poziție și rămâne plat. Adeziv cu diverse forme,
notesul se poate poziționa în orice direcție și se poate dezlipi ușor.
• Rămâne lipit plat, pe o suprafață mai mare și pe diverse suprafețe.
• Pătratul adeziv permite ca notesul să rămână fixat în orice poziție.
• Rezistă la multe lipiri și dezlipiri succesive.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

FORMĂ

HO-21541

70 x 70 mm

galben neon

pătrat

AMBALARE
50 file/set

HO-21542

70 x 70 mm

magenta neon

săgeată

50 file/set

HO-21543

70 x 70 mm

verde neon

frunză

50 file/set

HO-21544

70 x 70 mm

galben neon

cerc

50 file/set

HO-21545

70 x 70 mm

roz neon

inimă

50 file/set

Notes autoadeziv 360°
• Adeziv cu diverse forme, notesul se poate poziționa în orice direcție și se
poate dezlipi ușor.
• Rămâne lipit plat, pe o suprafață mai mare și pe diverse suprafețe.
• Pătratul adeziv permite ca notesul să rămână fixat în orice poziție.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21551

76x76 mm

galben gold

100 file/set

HO-21552

76x76 mm

vernil

100 file/set

HO-21553

76x76 mm

bleu

100 file/set

HO-21554

76x76 mm

roz

100 file/set

Notes autoadeziv 360°
• Adeziv cu diverse forme, notesul se poate poziționa în orice direcție și se
poate dezlipi ușor.
• Rămâne lipit plat, pe o suprafață mai mare și pe diverse suprafețe.
• Pătratul adeziv permite ca notesul să rămână fixat în orice poziție.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21555

76x127 mm

galben gold

100 file/set

HO-21556

76x127 mm

vernil

100 file/set

HO-21557

76x127 mm

bleu

100 file/set

HO-21558

76x127 mm

roz

100 file/set
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Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
• O varietate de dimensiuni și culori pentru a alege.
• Colorat și atractiv!
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

HO-21131

38 x 51 mm

3 culori neon

12 x 100 file/set

AMBALARE

HO-21126

38 x 51 mm

3 culori pastel

3 x 100 file/set

HO-21127

38 x 51 mm

galben pastel

3 x 100 file/set

HO-21090

38 x 51 mm

4 culori pastel

4 x 50 file/set

HO-21091

38 x 51 mm

4 culori fosforescente

HO-21531

38 x 51 mm

4 culori pastel

12 x 100 file/set

HO-21530

38 x 51 mm

galben pastel

12 x 100 file/set

4 x 50 file/set

Notes autoadeziv – zodiac chinezesc
• Adaugă o notă personală indexului folosind film
indexul cu cele 12 semne zodiacale chinezești.
• Perfect ca decor pentru sigilarea plicurilor, semn de carte.
• Disponibil în set asortate.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21644

66x121 mm

Roz deschis

AMBALARE

HO-21645

70x70 mm

Roz deschis

25 file/set

HO-21646

50x70+20x70 mm

Roz deschis

2x25 file/set

25 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21006

76 x 51 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21132

76 x 51 mm

galben neon

100 file/set

HO-21160

76 x 51 mm

portocaliu neon

100 file/set

HO-21161

76 x 51 mm

magenta neon

100 file/set

HO-21162

76 x 51 mm

mov neon

100 file/set

HO-21163

76 x 51 mm

verde neon

100 file/set

HO-21207

76 x 51 mm

albastru neon

100 file/set

HO-21208

76 x 51 mm

violet neon

100 file/set

Notes autoadeziv kraft
• Simplu și pentru utilizare zilnică.
• Hârtie neprelucrată pentru protejarea mediului.
• Dimensiuni diferite.
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COD

DIMENSIUNI (LXL)

AMBALARE

HO-21638

76x51 mm

100 flie/set

HO-21639

76x76 mm

100 flie/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes audoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21145

76 x 51 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21146

76 x 51 mm

albastru pastel

100 file/set

HO-21147

76 x 51 mm

verde pastel

100 file/set

HO-21390

76 x 51 mm

portocaliu pastel

100 file/set

HO-21402

76 x 51 mm

lila pastel

100 file/set

Notes autoadeziv Eco
• Notes autoadeziv din hârtie reciclabilă.
• Conține mai puțin adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21741

76 x 51 mm

galben pastel

AMBALARE
100 file/set

HO-21742

76 x 51 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21743

76 x 51 mm

bleu pastel

100 file/set

HO-21744

76 x 51 mm

verde pastel

100 file/set

Notes autoadeziv Eco
• Notes autoadeziv din hârtie reciclabilă.
• Conține mai putin adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21745

76 x 76 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21746

76 x 76 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21747

76 x 76 mm

bleu pastel

100 file/set

HO-21748

76 x 76 mm

verde pastel

100 file/set

Notes autoadeziv Eco
• Notes autoadeziv din hârtie reciclabilă.
• Conține mai puțin adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21749

76 x 127 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21750

76 x 127 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21751

76 x 127 mm

bleu pastel

100 file/set

HO-21752

76 x 127 mm

verde pastel

100 file/set
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Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21007

76 x 76 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21148

76 x 76 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21149

76 x 76 mm

albastru pastel

100 file/set

HO-21150

76 x 76 mm

verde pastel

100 file/set

HO-21391

76 x 76 mm

portocaliu pastel

100 file/set

HO-21403

76 x 76 mm

lila pastel

HO-21092

76 x 76 mm

3 culori pastel

100 file/set
3 x 50 file/set

Notes autoadeziv Pop-up
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Bucurați-vă de beneficiile notesului pop-up.
• Trageți notesul unul câte unul.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21395

76 x 76 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21396

76 x 127 mm

galben pastel

100 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes audoadeziv repozitionabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
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COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21151

76 x 101 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21152

76 x 101 mm

albastru pastel

100 file/set

HO-21153

76 x 101 mm

verde pastel

100 file/set

HO-21392

76 x 101 mm

portocaliu pastel

100 file/set

HO-21404

76 x 101 mm

lila pastel

100 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21096

76 x 127 mm

2 culori pastel

100 file/set

HO-21009

76 x 127 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21154

76 x 127 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21155

76 x 127 mm

bleu pastel

100 file/set

HO-21156

76 x 127 mm

verde pastel

100 file/set

HO-21393

76 x 127 mm

portocaliu pastel

100 file/set

HO-21405

76 x 127 mm

lila pastel

100 file/set

HO-21008

76 x 101 mm

galben pastel

100 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21097

76 x 127 mm

2 culori fosforescente

100 file/set

HO-21135

76 x 127 mm

galben neon

100 file/set

HO-21168

76 x 127 mm

portocaliu neon

100 file/set

HO-21169

76 x 127 mm

magenta neon

100 file/set

HO-21170

76 x 127 mm

lila neon

100 file/set

HO-21171

76 x 127 mm

verde neon

100 file/set

HO-21213

76 x 127 mm

albastru neon

100 file/set

HO-21214

76 x 127 mm

mov neon

100 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21165

76 x 76 mm

magenta neon

100 file/set

HO-21166

76 x 76 mm

roz neon

100 file/set

HO-21167

76 x 76 mm

verde neon

100 file/set

HO-21133

76 x 76 mm

galben neon

100 file/set

HO-21209

76 x 76 mm

albastru neon

100 file/set

HO-21210

76 x 76 mm

mov neon

100 file/set

HO-21164

76 x 76 mm

portocaliu neon

HO-21093

76 x 76 mm

3 culori fosforescente

100 file/set
3 x 50 file/set

Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul.
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă sau să lase urme pe document.
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, ușurând desprinderea
câte unui singur film index o dată.
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULORI

FORMĂ

AMBALARE

HO-26003

45 x 12 mm

5 culori neon

săgeată

150 (5 x 30) file/set

HO-26017

45 x 12 mm

4 culori neon

simplu

160 (4 x 40) file/set

HO-26018

45 x12 mm

4 culori neon

săgeată

120 (4 x 30) file/set

HO-26020

45 x12 mm

4 culori neon

simplu

140 (4 x 35) file/set

HO-26029

45 x12 mm

5 culori neon

simplu

200 (5 x 40) file/set
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Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabil.
• Din plastic semi-transparent printat cu sageată și „sign here”.
• Conține dispenser.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULORI

HO-26004

45 x 12 mm

5 culori neon

AMBALARE

HO-26015

45 x 25 mm

galben

50 file/set

HO-26016

45 x 25 mm

magenta

50 file/set

150 (5 x 30) buc/set

Film index autoadeziv
• Index ce se poate atașa pe telefoane, laptopuri, monitoare, cărți și altele.
• Adezivul este pe partea din spate.
• Ideal pentru marcare, subliniere și indexare.
COD

DIMENSIUNI

CULORI

HO-21470

45x12 + 45x25.4mm

4 culori neon (galben, verde, magenta, portocaliu)

AMBALARE
40 (4 x 10) file/set

Film index autoadeziv Pop-up Lite
• Film index autoadeziv repoziționabil.
• Ambalat în dispenser, ce ușurează scoaterea câte unui index.
• Cu diferite combinații de culori pentru evidențiere.
• Adeziv repoziționabil pe spatele dispenserului, pentru fixare pe birou.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21649

45x12 mm

4 culori neon

4x20 file/set

HO-21650

45x25 mm

2 culori neon

2x20 file/set

HO-21651

45x12 + 45x25 mm

3 culori neon

3x20 file/set

HO-21652

45x12 mm

4 culori transparent neon

4x20 file/set

HO-21653

45x25 mm

2 culori transparent neon

2x20 file/set

HO-21654

45x12 + 45x25 mm

3 culori transparent neon

3x20 file/set

Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul.
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă sau să lase urme pe document.
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, ușurând desprinderea
câte unui singur film index o dată.
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index.
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COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULOARE

HO-26010

45 x 25 mm

galben

AMBALARE
50 file/set

HO-26011

45 x 25 mm

verde

50 file/set

HO-26012

45 x 25 mm

portocaliu

50 file/set

HO-26013

45 x 25 mm

magenta

50 file/set

HO-26014

45 x 25 mm

mov

50 file/set

HO-26030

45 x 25 mm

albastru

50 file/set

HO-26014B

45 x 25 mm

albastru metalizat

50 file/set

Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul.
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă sau să lase urme pe document.
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, ușurând desprinderea câte unui singur film index o data.
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-26021

43 x 25 mm

transparent/roșu

AMBALARE
50 file/set

HO-26022

43 x 25 mm

transparent/galben

50 file/set

HO-26023

43 x 25 mm

transparent/verde

50 file/set

HO-26024

43 x 25 mm

transparent/albastru

50 file/set

HO-26025*

43 x 25 mm

transparent/roșu

36 file/set

HO-26028*

43 x 25 mm

transparent/albastru

36 file/set

HO-26031

43 x 25 mm

ransparent/portocaliu

50 file/set

* cu colțuri rotunjite

Film index autoadeziv Pop-up tab
• Folosit pentru marcare, tab și evidențiere documente importante.
• Ușor de utilizat pe dosare de proiect, separatoare etc.
• Bandă dublu adezivă repoziționabilă pe verso ambalajului care permite
îndepărtarea ușoară a fiecărui film index cu o singură mână.
• Pe tab-ul din hârtie se poate scrie ușor, este durabil și repoziționabil.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-26051

38 x 24 mm

vernil/roz

2 x 10 file/set

HO-26053

38 x 50 mm

portocaliu

10 file/set

HO-26054

38 x 50 mm

galben

10 file/set

HO-26055

38 x 50 mm

bleu

10 file/set

HO-26056

38 x 50 mm

vernil

10 file/set

HO-26057

38 x 50 mm

roz

10 file/set

HO-26058

38 x 50 mm

mov

10 file/set

Index autoadeziv din hârtie
• Index repoziționabil.
• Folosit ca marcare, clasificare în dosare și indexare.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21595

45 x 15 mm

6 culori (roz, galben, roz deschis, piersica, lila, mov)

6 x 30 file/set

AMBALARE

HO-21596

45 x 15 mm

6 culori (galben, verde, galben deschis, bleu, verde
deschis, albastru)

6 x 30 file/set

HO-21598

45 x 15 mm

6 culori (rosu, portocaliu, galben, verde, albastru,
mov)

6 x 30 file/set

HO-21599

45 x 15 mm

6 culori (roz, galben, mov, galben deschis, bleu,
albastru deschis)

6 x 30 file/set

HO-21597*

45 x 15 mm

6 culori (roz, galben, mov, galben deschis, bleu,
albastru deschis)

6 x 30 file/set

* din hârtie color reciclată

Index autoadeziv din hârtie
• Index repoziționabil.
• Se folosește ca marcare, clasificare în dosare și indexare.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21689

50 x 12 mm

9 culori neon

AMBALARE
9 x 50 file/set
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Index autoadeziv din hârtie
• Index repoziționabil.
• Folositor ca marcare, clasificare în dosare și indexare.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULOARE

HO-21205

50 x 20 mm

4 culori neon

200 (4 x 50) file/set

AMBALARE

HO-21128

76 x 25 mm

3 culori pastel

150 (3 x 50) file/set

HO-21129

76 x 25 mm

3 culori neon

150 (3 x 50) file/set

Stick index plastic Die-cut săgeată
• Material rezistent pentru întoarcerea ușoară a paginii.
• Se poate scrie atât pe tab-ul din hârtie cât și pe săgeată.
• Separă! Marchează! Evidențiază! O varietate de culori ușurează organizarea.
• Interschimbabile și repozitionabile, fără a lăsa urme pe cărți și documente.
• Forma de săgeată este ideală pentru evidențiere și indexare.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-26062

38 x 38 mm

tab galben/roșu

2 x 10 file/set

AMBALARE

HO-26063

38 x 38 mm

tab roz/bleu

2 x 10 file/set

Film index autoadeziv – zodiac chinezesc
• Adaugă o notă personală indexului folosind film indexul cu cele
12 semne zodiacale chinezești.
• Perfect ca decor pentru sigilarea plicurilor, semn de carte.
• Disponibil în set asortate.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21634

42x16 mm

roșu

AMBALARE
12x20 flie/set

Film index autoadeziv cu riglă
• Film index autoadeziv folosit la separarea documentelor.
• Aderă la orice tip de suprafață (adeziv repoziționabil).
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COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULORI

FORMĂ

HO-21345

45 x 12 mm

8 culori neon

simplu

200 (8 x 25) file/set

AMBALARE

HO-21346

45 x 12 mm

8 culori neon

simplu/săgeată

200 (8 x 25) file/set

HO-21466

45 x 12 mm

8 culori neon

săgeată

120 (8 x 15) file/set

HO-21467

45 x 12 mm

8 culori neon

transparent

120 (8 x 15) file/set

Film index autoadeziv
• Folosit pentru marcare, tab și evidențiere documente importante.
• Ușor de utilizat pe dosare de proiect, separatoare etc.
• Se poate scrie pe el cu ușurință.
• Semitransparent, grosime extra, durabil.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULOARE

HO-21359*

37 x 50 mm

3 culori

3 x 10 file/set

AMBALARE

HO-21607

38 x 25 mm

4 culori

4x20 file/set

HO-21608

38 x 51 mm

4 culori

4x20 file/set

HO-21609

38 x 76 mm

4 culori

4x20 file/set

* Atașată o riglă de 12 cm, folositoare și la îndemână

Film index autoadeziv
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul.
• Folositor că evidențiator care se desprinde.
• Culori neon atrăgătoare care nu pot fi trecute cu vederea.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULORI

FORMĂ

HO-21039

45 x 25 mm

2 culori neon

simplu

50 (2 x 25) file/set

AMBALARE

HO-21143

42 x 12 mm

5 culori neon

săgeată

125 (5 x 25) file/set

HO-21050

45 x 12 mm

5 culori neon

simplu

125 (5 x 25) file/set

HO-21401

45 x 8 mm

8 culori neon

simplu

160 (8 x 20) file/set

HO-21464

45 x 12 mm

5 culori neon

săgeată

100 (5 x 20) file/set

HO-26072

45 x 12 mm

5 culori neon

săgeată

100 (5 x 20) file/set

Bandă dublu adezivă Extra-sticky
• Utilizată pentru montare postere și alte obiecte ușoare.
• Ideală pentru design, arte și alte lucrări manuale.
• Margine cu formă zimțată pentru rupere ușoară și uniformă.
• Se utilizează astfel: - Desfaceți lungimea necesară a benzii; - Lipiți banda de poster
sau alte obiecte; - Îndepărtați banda de protecție și apăsați pe suprafața dorită. Îndepărtați și repoziționați până obțineți poziția dorită.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

HO-24006

25 mmx12 m

AMBALARE
6 buc/set

HO-24007

12 mm x12 m

6 buc/set

Bandă adezivă pentru decorat
• Ideală pentru decorarea jurnalului propriu, albume și proiecte de artă.
• Se poate folosi la marcare și evidențiere în procesul de învățare.
• Se pot face notițe, repoziționa, și se îndepărtează fără reziduuri.
• Disponibilă în 4 modele pentru a crea propriul stil.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-28140

16 mm x 10 m

albastru décor păsări

20 seturi/carnet

AMBALARE

HO-28141

16 mm x 10 m

mov décor flori

20 seturi/carnet

HO-28142

16 mm x 10 m

albastru décor flori

20 seturi/carnet

HO-28143

16 mm x 10 m

portocaliu décor păsări

20 seturi/carnet
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Tanex este producătorul de etichete autoadezive albe și
color, din Turcia care își exportă toate produsele în peste 35 de
țări din 2003. Tanex produce etichete pe baza unor criterii cum
ar fi zona de aplicare, condițiile de utilizare etc.

01
Etichetele Tanex de toate dimensiunile
pentru scopurile.

02
Etichetele Tanex sunt ideale pentru
simplificarea, organizarea si colorarea tuturor
obiectelor pe care le etichetati.
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03Etichetele Tanex pot fi folosite la
imprimantele Laser, Inkjet, copiatoare in
format A4 sau format continuu.

04Etichetele profesionale Tanex sunt de diferite
stiluri si dimensiuni, si sunt perfecte pentru
toate obiectele pe care le etichetati.

Etichete autoadezive albe
COD

DIMENSIUNE

AMBALARE

TX-OFC-106

12 x 17 mm

560 buc./set

TX-OFC-107

12 x 30 mm

300 buc./set

TX-OFC-109

13 x 50 mm

200 buc./set

TX-OFC-110

16 x 22 mm

320 buc./set

TX-OFC-116

22 x 32 mm

180 buc./set

TX-OFC-120

34 x 52 mm

80 buc./set

Etichete autoadezive color fluorescente
COD

DIMENSIUNE

CULOARE

AMBALARE

TX-OFC-106-RE

12 x 17 mm

roșu fluorescent

560 buc./set

TX-OFC-106-GR

12 x 17 mm

verde fluorescent

560 buc./set

TX-OFC-107-YE

12 x 30 mm

galben fluorescent

300 buc./set

TX-OFC-107-OG

12 x 30 mm

orange fluorescent

300 buc./set

TX-OFC-109-RE

13 x 50 mm

roșu fluorescent

200 buc./set

TX-OFC-109-GR

13 x 50 mm

verde fluorescent

200 buc./set

TX-OFC-110-YE

16 x 22 mm

galben fluorescent

320 buc./set

TX-OFC-110-OG

16 x 22 mm

orange fluorescent

320 buc./set

TX-OFC-116-YE

22 x 32 mm

galben fluorescent

180 buc./set

TX-OFC-116-RE

22 x 32 mm

roșu fluorescent

180 buc./set

TX-OFC-120-YE

34 x 52 mm

galben fluorescent

80 buc./set

TX-OFC-120-OG

34 x 52 mm

orange fluorescent

80 buc./set

Etichete autoadezive rotunde color asortate
COD

DIMENSIUNE
CULOARE
(DIAMETRU)

DIMENSIUNE
CULOARE
(DIAMETRU)

TX-OFC-128-BL

10 mm

albastru

AMBALARE

1080 buc/set TX-OFC-131-YE

19 mm

galben

TX-OFC-128-WT

10 mm

350 buc/set

alb

1080 buc/set TX-OFC-131-OG

19 mm

orange

TX-OFC-128-YE

350 buc/set

10 mm

galben

1080 buc/set TX-OFC-131-RE

19 mm

roşu

350 buc/set

TX-OFC-128-OG

10 mm

orange

1080 buc/set TX-OFC-131-GR

19 mm

verde

350 buc/set

TX-OFC-128-RE

10 mm

roşu

1080 buc/set TX-OFC-132-BL

25 mm

albastru

200 buc/set

TX-OFC-129-BL

13 mm

albastru

700 buc/set TX-OFC-132-YE

25 mm

galben

200 buc/set

TX-OFC-129-YE

13 mm

galben

700 buc/set TX-OFC-132-OG

25 mm

orange

200 buc/set

TX-OFC-129-OG

13 mm

orange

700 buc/set TX-OFC-132-RE

25 mm

roşu

200 buc/set

TX-OFC-129-RE

13 mm

roşu

700 buc/set TX-OFC-132-GR

25 mm

verde

200 buc/set

TX-OFC-129-GR

13 mm

verde

700 buc/set TX-OFC-133-YE

32 mm

galben

120 buc/set

TX-OFC-130-WT

16 mm

alb

480 buc/set TX-OFC-133-OG

32 mm

orange

120 buc/set

TX-OFC-130-YE

16 mm

galben

480 buc/set TX-OFC-133-RE

32 mm

roşu

120 buc/set

TX-OFC-130-OG

16 mm

orange

480 buc/set TX-OFC-133-GR

32 mm

verde

120 buc/set

TX-OFC-130-RE

16 mm

roşu

480 buc/set

AMBALARE COD

Pastile adezive nepermanente Tanex Fix
• Pastile adezive nepermanente folosite pentru fixarea fotografiilor, posterelor,
decorațiunilor, calendarelor și a altor obiecte ușoare.
• Se aplică ușor și curat, fără solvent, este repoziționabil și nu lasă urme/reziduuri.
COD

NUMĂR PASTILLE

TX-T-FIX-01

85 buc/set

CANTITATE
50 gr
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Dispencer Elevation pentru săpun lichid
• Fabricat din material ABS, cu design atractiv și funcțional asigurând o bună igienă
cu întreținere minimă.
• Potrivit pentru toaletele cu trafic mediu/mare de vizitatori.
• Capacitate mare cu dozaj redus pentru reducerea consumului și costurilor.
• Reumplere de până la 1000 dozări – în sticlă sigilată, economică, rapidă și fără
scurgeri.
• Folosește rezervele: TRK-420501
COD

CULOARE

TRK-560000

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
291 x 112 x 114 mm

TRK-560008

negru

291 x 112 x 114 mm

Rezervă săpun lichid Mild Premium
• Ideal pentru spălarea mâinilor în mod repetat, cu un miros plăcut și cu o culoare
alb-galben perlat.
• Este un săpun ușor cremos, foarte fin, testat dermatologic, cu miros fresh.
• Potrivit pentru grupuri sanitare din birouri, hoteluri, restaurant etc.
COD

CANTITATE

TRK-420501

1000 ml (1000 dozari)

AMBALARE
6 buc./bax

Dispencer Elevation pentru săpun lichid
• Fabricat din ABS, cu design robust, foarte practic.
• Potrivit în locurile aglomerate și acolo unde igiena este de importanță maximă.
• Capacitate mare, practic unul din cele mai economice dispensere de săpun.
• Folosește rezervă: TRK-520501
COD

CULOARE

TRK-561500

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
286 x 113 x 105 mm

TRK-561508

negru

286 x 113 x 105 mm

Rezervă săpun spumă Mild Premium
• Ideal pentru spălarea mâinilor în mod repetat, cu ingredient ce protejează și
hidratează pielea, testat dermatologic.
• Culoare alb-galben perlat, cu miros fresh.
COD

CANTITATE

TRK-520501

1000 ml (2500 dozari)

AMBALARE
6 buc./bax
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Șervețele faciale Premium Extra Soft
• Șervețele faciale la cutie, 2 straturi, extra soft, igienice, rezistente și absorbante.
• Ambalare: 30 cutii/bax
COD

DIMENSIUNE

TRK-140280

20 x 21 cm

AMBALARE
100 buc./cutie

Dispenser Elevation Matic® rolă prosop
• Dispenser pentru prosop hârtie, fabricat din ABS.
• Cu acționare mecanică, ușor de folosit și întreținut.
• Capacitate mare, ideal pentru spații mari.
• Sistemul asigură o dozare optimă a prosoapelor și elimină problema pierderilor.
• Folosește rezervă: TRK-290067 sau TRK-290059
COD

CULOARE

TRK-551000

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
372 x 337 x 203 mm

TRK-551008

negru

372 x 337 x 203 mm

Prosop rolă Advanced Matic®
• Rolă de prosop din hârtie realizată cu tehnologia TAD (Through Air Drying).
• Capacitate foarte mare, este fină, rezistentă și foarte absorbantă, în 2 straturi.
• Foarte economică, datorită faptului că sunt un mare număr de șervețele pe rolă, este
ideală pentru locurile aglomerate.
• Culoare alb cu frunzulițe gri.
• Poate fi utilizat și în industria alimentară.
• Rezervă pentru dispenser: TRK-551000 și TRK-551008
COD

DIMENSIUNI (l X L)

TRK-290067

21 cm x 150 m

AMBALARE
6 role/bax

Prosop rolă Universal Matic®
• Rolă prosop 1 strat, este ideală pentru trafic intens de persoane.
• Hârtia realizată cu tehnologia TAD (Through Air Drying) este fină, rezistentă și foarte
absorbantă.
• Foarte economică, datorită faptului că sunt un mare număr de șervețele pe rolă.
• Culoare: alb
• Rezervă pentru dispenser: TRK-551000 și TRK-551008
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COD

DIMENSIUNI (l X L)

TRK-290059

21 cm x 280 m

AMBALARE
6 role/bax

Dispenser Elevation Mini rolă prosop
• Fabricat din material plastic, prevăzut cu cheie pentru siguranță.
• Ușor de folosit și întreținut.
• Ideal pentru spații mici cu personal redus.
• Designul compact permite utilizatorilor să folosească exact câtă hârtie au nevoie.
• Folosește rezervă: TRK-120123
COD

CULOARE

TRK-558000

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
321×174×165 mm

TRK-558008

negru

321×174×165 mm

Prosop rolă Mini Jumbo
• Rolă prosop 1 strat, cu etichetă ecologică și 100% reciclată.
• Potrivită pentru spații compacte și medii cu trafic redus.
COD

DIMENSIUNI (l X L)

AMBALARE

TRK-100130

21.5cm x 120m

11 role / bax

Dispenser Elevation prosop derulare centrală
• Fabricat din material plastic, prevăzut cu cheie pentru siguranță.
• Design compact ce permite folosirea sistemului cu o singură mână.
• Ușor de folosit și întreținut.
• Ideal pentru spații mari cu personal numeros.
• Folosește rezerva: TRK-120155
COD

CULOARE

TRK-559000

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
360 × 239 × 227 mm

TRK-559008

negru

360 × 239 × 227 mm

Prosop Jumbo derulare centrală
• Prosop cu derulare mare, 1 strat, fabricat din hârtie reciclată și celuloză pură.
• Poate fi utilizat și în industria alimentară.
COD

DIMENSIUNI (l X L)

AMBALARE

TRK-120155

20 cm x 300m

6 role / bax
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Dispenser Reflex prosop derulare centrală
• Dispenserul Reflex este soluția ideală pentru medii profesionale cu spațiu limitat.
• Fabricat din material plastic, este ușor de curățat și rezistă la cele mai dificile medii.
• Eliberarea foaie cu foaie va economisi până la 30% din consum.
• Cu un sistem închis, utilizatorul atinge numai hârtia de care are nevoie.
• Dozarea prosoapelor hârtie în rezervor se realizează automat.
• Folosește rezerva: TRK-473242
COD

CULOARE

TRK-473140

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
310 x 252 x 240mm

Prosop Reflex derulare centrală
• Rolă prosop derulare centrală cu hârtie porționată, un singur strat.
• Ideală pentru ștergerea și uscarea mâinilor de uleiuri și alte lichide, datorită
rezistenței și absorbției ridicate.
• Poate fi utilizat și în industria alimentară.
• Culoare alb.
• Lungime foaie: 35 cm.
• Numar foi în rola: 857
COD

DIMENSIUNI (l X L)

TRK-473242

19.8cm x 300m

AMBALARE
6 role/bax

Dispencer Singlefold/C-fold pentru șervețele V
• Fabricat din ABS, cu design robust, este ușor de folosit și de întreținut.
• Se deschide pe partea laterală pentru o întreținere fără probleme.
• Se alimentează cu ușurință pentru a evita risipirea hârtiei.
• Folosește rezerva: TRK-290163 sau TRK-290264
COD

CULOARE

TRK-553100

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
291 x 332 x 135 mm

TRK-553108

negru

291 x 332 x 135 mm

Șervețele prosop V Advance Singlefold
• Șervețele din hârtie pliate în zig zag ce asigură o bună absorție a lichidelor și uscare
rapida a mâinilor.
• Fabricate din hârtie absorbantă, în 2 straturi, culoare albă, decorate cu frunzulițe.
• Ambalare: 15 pachete/bax
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COD

DIMENSIUNI (L X L)

TRK-290163

23 x 24.8 cm

AMBALARE
250 buc./pachet

Dispenser Xpress® Mini șervețele
• Fabricat din material ABS, cu design slim, ocupă puțin spațiu.
• Întreținere ușoară prin deschidere laterală.
• Închidere pentru siguranță.
• Folosește șervețele tip Z-fold: TRK-100297 sau TRK-100288
COD

CULOARE

TRK-552100

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
295 × 302 × 101 mm

TRK-552108

negru

295 × 302 × 101 mm

Șervețele Z Xpress® Premium Extra Soft
• Șervețele pliate, MultiFold, în 2 straturi, realizate prin tehnologia Quickdry.
• Foarte fine cu capacitate mare de absorbție, un singur șervețel fiind suficient pentru
uscarea mâinilor.
• Culoare albă cu frunzulițe gri.
• Ambalare: 21 pachete/bax
COD

DIMENSIUNI (l X L)

TRK-100297

34 x 21.2 cm

AMBALARE
100 buc./pachet

Șervețele prosop Z Premium Xpress® Soft
• Șervețele pliate, MultiFold, în 2 straturi, realizate prin tehnologia Quickdry.
• Fabricate din hârtia cea mai puternică și cea mai absorbantă, pentru o uscare mai
eficientă, cu mai puține deșeuri.
• Culoare alba cu frunzulite gri.
• Ambalare: 21 pachete/bax
COD

DIMENSIUNI (l X L)

TRK-100288

34 x 21.2 cm

AMBALARE
110 buc./pachet
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Dispencer mobil Performance pentru rolă industrială
• Dispencerul mobil a fost creat pentru siguranță și stabilitate, rola fiind ușor de rupt și
de încărcat în dispencer.
• Dispencerul Performance reprezintă următoarea generație pentru spații profesionale,
mărind productivitatea în timp ce reduce costurile totale.
• Fabricat din plastic și metal, cu rotile, poate fi așezat oriunde este necesar.
• Capacitatea mare reduce timpul de realimentare.
• Folosește rola hârtie rezervă:TRK-130070
COD

CULOARE

DIMENSIUNI (Î X L X l)

TRK-652000

turcoaz/alb

1006 x 646 x 530 mm

Dispencer de perete Performance pentru rolă industrială
• Dispencerul de perete a fost creat pentru eficiență și siguranță, fiind ușor de încărcat.
• Hârtia poate fi trasă cu o singură mână.
• Dispenserul Performance reprezintă urmatoarea generație pentru spații profesionale,
mărind productivitatea în timp ce reduce costurile totale.
• Capacitatea mare reduce timpul de realimentare.
• Folosește rola hârtie rezervă:TRK-130070
COD

CULOARE

TRK-652100

turcoaz/alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
463 x 646 x 274 mm

Rolă hârtie industrială Heavy-Duty
• Hârtia cu 2 straturi este ideală pentru ștergerea lichidelor și uscarea mâinilor.
• Este cea mai rezistentă hârtie, este foarte absorbantă și poate fi utilizată repetat.
• Rezistentă la umezeală, este multifuncțională pentru sarcini mai grele.
• Capacitatea mare a rolei este potrivită pentru spații mari și reduce timpul de înlocuire.
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COD

CULOARE

TRK-130070

albastru

DIMENSIUNI (l X L)
36.9 cm x 340 m

Dispenser Elevation hârtie igienică
• Dispenser simplu și convenabil, fabricat din material ABS, ușor de întreținut.
• Design subțire, ocupă puțin spațiu și este ușor de folosit.
• Folosește 2 role de hârtie pentru a evita lipsa acesteia.
• Folosește role rezervă hârtie igienică: TRK-110316, TRK-110405 sau TRK-110767.
COD

CULOARE

TRK-557000

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
158 × 286 × 153 mm

TRK-557008

negru

158 × 286 × 153 mm

Hârtie igienică ecologică Advanced convențional
• Hârtie igienică albă, 2 straturi, porționată, biodegradabilă.
COD

DIMENSIUNI (l X L)

TRK-110767

9.4 cm x 250 m

AMBALARE
8 role/bax

Dispencer Elevation SmartOne® hârtie igienică
• Dispencerul SmartOne fabricat din material ABS, este modern și eficient, potrivit
pentru spații sanitare cu trafic intens.
• Sistemul tragerii bucată cu bucată (SmartOne) ajută la reducerea consumului cu
până la 40% comparativ cu dispencerele tradiționale.
• Igienic, deoarece utilizatorii ating doar hârtia folosită.
• Capacitatea mare reduce timpul de mentenanță și asigură că hârtia este mereu
disponibilă.
• Design durabil, închidere cu siguranță, ce protejează conținutul.
• Folosește role rezervă hârtie igienică: TRK-472242
COD

CULOARE

DIMENSIUNI (IXLXL)

TRK-680000

alb

268 x 269 x 157 mm

TRK-680008

negru

268 x 269 x 157 mm

Hârtie igienică Advanced SmartOne®
• Hârtia igienică SmartOne în 2 straturi, albă.
• Capacitatea mare o face potrivită pentru spații sanitare cu trafic intens.
• Se dezintegrează rapid și reduce consumul, ceea ce minimizează riscul blocării țevilor.
COD

DIMENSIUNI (l X L)

TRK-472242

13.4 cm x 207 m

AMBALARE
6 role/bax
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Dispencer Elevation Twin Mid-size hârtie igienică
• Dispencerul Twin Mid-size fabricat din ABS, este ideal pentru spații sanitare cu trafic
mediu spre intens.
• Designul funcțional, compact și atractiv, salvează spațiu.
• Este eficient, susține de până la 6 ori mai multă hârtie decât rolele convenționale.
• Schimbarea automată a rolei face accesarea ușoară, iar resturile rămân în dispencer.
• Folosește role rezervă hârtie igienică: TRK-127520
COD

CULOARE

TRK-557500

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
344 x 184 x 140 mm

TRK-557508

negru

344 x 184 x 140 mm

Hârtie igienică Premium Soft Mid-size
• Hârtia igienică Mid-size este foarte moale, în 2 straturi, albă cu model frunzulițe.
• Sistem eficient ideal pentru spații sanitare cu trafic mediu spre intens.
• Fiecare rolă compactă este echivalentă cu 4-5 role convenționale.
• Sistemul Easy Handling™ face cutia ușor de transportat și deschis.
COD

DIMENSIUNI (l X L)

AMBALARE

TRK-127520

9.9 cm x 90 m

27 role/bax

Dispenser Elevation hârtie igienică mini jumbo
• Fabricat din ABS, este ideal pentru zonele cu trafic mare și mediu de personal.
• Design modern și funcțional, este prevăzut cu fereastră semitransparentă pentru
monitorizarea consumului.
• Datorită capacității mare de stocare, economisește timpul de întreținere, consum și
cost redus.
• Folosește role rezervă hârtie igienica: TRK-110253 sau TRK-120280
COD

CULOARE

TRK-555000

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
275 x 345 x 132 mm

TRK-555008

negru

275 x 345 x 132 mm

Hârtie igienică Premium Soft Mini Jumbo
• Hârtie igienică în 2 straturi, cu țesut moale, ideală pentru locațiile cu trafic intens.
• Economisește timp și controlează consumul.
• Culoare albă cu design frunzulițe.
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COD

DIMENSIUNI (l X L)

AMBALARE

TRK-110254

9.7cm x 170m

12 role/bax

Hârtie igienică Advanced Soft Mini Jumbo
• Hârtie igienică în 2 straturi, ideală pentru locațiile cu trafic mediu spre intens de
persoane.
• Economisește timp și controlează consumul.
• Culoare albă cu design frunzulițe.
COD

DIMENSIUNI (l X L)

AMBALARE

TRK-120280

9.4 cm x 170 m

12 role/bax

Dispencer Elevation pentru acoperitoare capac toaletă
• Fabricat din ABS, asigură igienă extra pentru spațiile sanitare și elimină riscul
contaminărilor încrucișate.
• Designul subțire se potrivește oricărui spațiu.
• Folosește rezervele acoperitori capac toaletă: TRK-750160
COD

CULOARE

TRK-344080

alb

DIMENSIUNI (Î X L X l)
315 x 423 x 58 mm

Acoperitori Advanced capac toaletă
• Acoperitorile pentru capacul de toaletă Advanced sunt compatibile cu dispencerul
Elevation, TRK-344080.
• Asigură confortul oaspeților și igiena extra spațiilor sanitare.
• Pot fi aruncate la WC, lucru ce asigură o mentenanță minimă.
• Culoare: alb
• Ambalare: 20 pachete/bax.
COD

DIMENSIUNI (l X L)

TRK-750160

380 x 265 mm

AMBALARE
250 buc/pachet.
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Ascuțitoare electrică iPoint evolution Axis
• Perfectă pentru acasă sau la birou.
• Funcționare silențioasă și design elegant.
• Funcționează la curent cu pornire/oprire automată.
• Tehnologie de înaltă eficientă Sharp Sense.
• Include container transparent pentru reziduuri.
COD

CULOARE

AC-E15510

negru/gri

Ascuțitoare electrică iPoint evolution
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată.
• Tehnologie Microban.
• Nu include baterii.
COD

CULOARE

AC-E55033

albastru

AC-E55034

galben

AC-E55030

negru

AC-E55035

roșu

AC-E55032

roz

Ascuțitoare electrică Titanium iPoint Razor
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată.
• Cu lama ascuțitorii din titan.
• Nu include baterii.
COD
AC-E55015
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Ascuțitoare mecanică Titanium iPoint
• Ascuțitoare mecanică cu container transparent.
• Se pot ascuți creioane subțiri și groase (pentru 8 dimensiuni de creioane).
• Se fixează foarte bine pe suprafețe plane, nedeplasându-se în timpul folosirii.
• Cuțitele din titanium oferă o ascuțire ușoară și perfectă.
COD

CULOARE

AC-14205

albastru metalic/argintiu

Ascuțitoare mini cu container iPoint
• Ascuțioare mini extrem de apreciată.
• Poate ascuți creioane de 2 mărimi diferite, standard și mare.
• Include container transparent pentru reziduuri.
COD

CULOARE

AC-E14205

asortate

Radieră din cauciuc color
• Radieră din 2 părți cu formă ovală, din cauciuc color.
COD

FORMĂ

CULOARE

AC-E26001DISP

ovală

4 culori asortate

24 buc/display

AMBALARE

AC-E26003DISP

rotundă

4 culori asortate

24 buc/display

Riglă din plastic color Microban
• Riglă din plastic color cu softgrip.
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COD

LUNGIME

CULOARE

AC-E26000DISP

30 cm

4 culori asortate

AMBALARE
display 20 bucați

Foarfecă Easy Grip
• Foarfeca din oțel cu mâner cu softgrip albastru cu negru.
• Garanție: 10 ani.
COD

LUNGIME

AC-E30250

130 mm

AMBALARE
blister

AC-E30271

180 mm

blister

AC-E30283

200 mm

blister

AC-E30293

235 mm

blister

Foarfecă Multi Allround
• Foarfecă din oțel cu mâner din plastic negru.
• Cu deschizător de sticle și zimți pe lame.
• Garanție: 5 ani.
COD

LUNGIME

AC-E30100

210 mm

AMBALARE
blister

Foarfeca cu vârf rotund Microban Kids
• Foarfeca cu vârf rotund și mâner din plastic.
• Lame de care nu se lipsesc materialele cu adeziv.
• Ambalare: în blister.
• 5 ani garanție
COD

CULOARE

LUNGIME

AC-E26007

asortate

130 mm

AMBALARE
24 buc./display

Foarfecă cu vârf rotund Microban Kids
• Foarfecă cu vârf rotund și mâner din plastic.
• Ambalare: în blister.
• 5 ani garanție
COD

CULOARE

LUNGIME

AC-E26004DISP

asortate

130 mm

AMBALARE
24 buc./display
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Odată, într-un mic oraș numit Holon, era un student
tânăr la design industrial pe nume Ishay. Într-o zi, în
timpul celui de-al treilea an de facultate, profesorul lui
Ishay a prezentat o provocare pentru studentii sai.
"Misiunea vostra este de a crea un produs care poate fi
fabricat în masă, dar sa fie conceput simplu și inteligent",
a spus el.
Ishay a fost inspirat. Se uită la obiectele bidimensionale
care îl înconjurau și se gândi: "Știu! Voi transforma un
obiect 2D într-un obiect 3D ". După ce a petrecut multe
zile și nopți experimentând cu materii prime diferite, a
avut o idee.
Și-a scos imediat mașina de cusut. Ishay a făcut două
modificări simple în procesul de coasere a unui fermoar
și astfel s-a născut prima sa geanta fabricata în întregime dintr-un fermoar lung.
Ani mai târziu, această creație a ajuns să fie numită
penar ZIPIT Zipper și a inspirat începutul unei întregi
companii.
Ce face ca produsele ZIPIT sa fie deosebite:
• Inovatia – gentile zipit sunt diferite intr-o mare de
penare si genti lipsite de originalitate si plictisitoare.
• Diversitatea – o mare varietate de forme si
dimensiuni inseamna ca poti avea exact ce iti doresti
• Fabricate manual – fiecare geanta realizata
manual trece print-un proces de asigurare a calitatii in
6 etape inainte de a ajunge la vanzare
• Garantie pe viata – rezista cat o viata intreaga
• Design patentat – produsele ZIPIT au brevete multiple
pentru tehnologia de cusut, desene si noi dezvoltari.
• Disponibilitate globala – cu sediul in Tel Aviv,
Israel, cu birouri in SUA, produsele ZIPIT pot fi
expediate pe tot globul.
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1.14 Folii protecție documente

Penare cu fermoar Wildlings
• Distrează-te si arata prietenilor tai modul inteligent în care aceast penar este făcut,
folosind un fermoar lung. ZIPIT este deschis pentru a dezvălui dinți strălucitori cu
fermoar alb care vă vor face să zâmbiți înapoi de fiecare dată. Dincolo de aspectul
„Wildling” și de farmecul natural, Wildling este un penar practic, robust pentru
stocarea a pana la 30 pixuri si creioane, cosmetice, bani, telefon mobil si altele.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

ZP-ZTM-WD-16

22x10 cm

CULORI
4 asortate

AMBALARE
8 buc/set

Penare cu fermoar Wildings Jumbo
• Distrează-te si arata prietenilor tai modul inteligent în care aceast penar este făcut,
folosind un fermoar lung. ZIPIT este deschis pentru a dezvălui dinți strălucitori cu
fermoar alb care vă vor face să zâmbiți înapoi de fiecare dată. Dincolo de aspectul
„Wildling” și de farmecul natural, Wildling este un penar practic, robust pentru stocarea a pana la 50 pixuri si creioane, cosmetice, bani, telefon mobil si altele.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

ZP-ZTMJ-WD-16

23x15 cm

CULORI
4 asortate

AMBALARE
8 buc/set

Mini portofel cu fermoar Wildings Mini
• Distrează-te si arata prietenilor tai modul inteligent în care aceast penar este făcut,
folosind un fermoar lung. ZIPIT este deschis pentru a dezvălui dinți strălucitori cu
fermoar alb care vă vor face să zâmbiți înapoi de fiecare dată. perfect pentru chei,
monede, obiecte mici.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

ZP-ZPTM-WD-24

9.5x2x8 cm

CULORI

AMBALARE

3x4 asortate

12 buc/set
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Penar rigid Wildings Storage Box
• Fabricat din material rigid, acoperit cu o țesătură PVA colorată,
în acest penar rechizitele școlare, de birou se păstrează în siguranță.
• Este rezistent și ușor, cu design jucăuș și culori atractive.
• Încăpător și rezistent, se pot stoca până la 60 de creioane și pixuri.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

ZP-ZBB-WD-PDQ-10

21x13.5x7.5 cm

CULORI

AMBALARE

5 asortate

10 buc/display

Penare cu fermoar Grillz Monster Jumbo
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală, la muncă sau ca portofel.
• Poate fi un cadou perfect pentru copii.
• Ambalare: 8 buc/ set
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZTMJ-GR-16

23 x 15 cm

CULOARE
3 culori asortate

Penare cu fermoar Grillz Monster
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală, la muncă sau ca protofel.
• Poate fi un cadou perfect pentru copii.
• Ambalare: 8 buc/ set
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COD

DIMENSIUNI

ZP-ZTM-GR-8

23 x 15 cm

3 culori asortate (negru, roz, mov)

CULOARE

ZP-ZTM-GRN16

23 x 15 cm

3 culori asortate (roz, negru, roșu)

Rucsac Grillz
• Rucsacul Grillz vine cu atitudine, astfel încât vă puteți petrece ziua în stil.
• Compartimentul interior spațios și buzunarul mic exterior, oferă suficient loc pentru
toate echipamentele voastre.
• Partea din spate și curelele pentru umeri sunt căptușite, astfel încât să fie confortabil
pentru spate.
• Reglați curelele pentru a fi aproape de spate, atunci când trasportati obiecte mari sau
grele.
• Rucsacul este confecționat din polyester durabil.			
COD

DIMENSIUNI (LXH)

ZP-ZBPL-GR-1

285 x 420 mm

CULOARE
negru

ZP-ZBPL-GR-5

285 x 420 mm

gri camuflaj

ZP-ZBPL-GR-6

285 x 420 mm

verde camuflaj

ZP-ZBPL-GR-N6

285 x 420 mm

verde camuflaj

ZP-ZBPL-GR-N2

285 x 420 mm

gri inchis

ZP-ZBPL-GR-N1

285 x 420 mm

negru/galben

Penar rigid Beast Box
• Fabricat din material rigid, acoperit cu o țesătură colorată, în acest penar
rechizitele școlare, de birou se păstrează în siguranță.
• Este rezistent și ușor, cu design jucăuș și culori atractive.
• Încăpător și rezistent, se pot stoca până la 60 de creioane și pixuri.
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZBB-PC-PK

208 x 128 x 80 mm

CULOARE
roz

ZP-ZBB-PC-RD

208 x 128 x 80 mm

rosu

ZP-ZBB-PC-BP

208 x 128 x 80 mm

bleu cu model

Display
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZBB-PDQ-10

430 x 333 x 152 mm

CONȚINUT
10 buc/display

Penare cu fermoar Pixel Jumbo
• Prevăzut cu un fermoar lung.
• Poate cuprinde până la 50 de creioane și pixuri, fiind un spațiu perfect pentru
foarfece și ascuțitoare, markere etc.
• Deschiderea pe diagonala face ușor de văzut și accesat conținutul.
• Tehnică specială de cusut care maschează fermoarul.
• Ambalare 8 bucati pe clip-strip
COD

DIMENSIUNE

ZP-ZTJ-PX-16

23 x 2 x 15 cm

CULOARE
3 culori asortate
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Penare cu fermoar Metallic Jumbo
• Prevazut cu un fermoar lung.
• Poate cuprinde pana la 50 de creioane si pixuri, fiind un spatiu perfect pentru
foarfece si ascutitoare, markere etc.
• Deschiderea pe diagonala face usor de vazut si accesat continutul.
• Ambalare 8 bucati pe clip-strip
COD

DIMENSIUNE

ZP-ZTJ-MT-16

23 x 2 x 15 cm

CULOARE
3 culori asortate

Penar cu fermoar expandabil
• Forma inițială este compactă, dar când se deschide fermoarul, devine un penar mai
mare.
• Se deschide pentru a dezvălui un cuvânt special imprimat pe o suprafață strălucitoare.
• Prevăzut cu 2 compartimente cu fermoar, vă permite să rămâneți organizat ca un
profesionist și veți avea acces rapid la toate lucrurile din penar: 90 pixuri/creioane.
• Separator interior și buzunar interior din plasă.
COD

DIMENSIUNE

ZP-EX-AW

23.5 x 8.5 x 9 cm

MODEL

ZP-EX-SU

23.5 x 8.5 x 9 cm

super

ZP-EX-EE

23.5 x 8.5 x 9 cm

sweet

awasome

Penar cu fermoar Moster Special Edition
• Acest penar vă v-a face să zâmbiți și să vă schimbați modul de a percepe rechizitele.
• Prevăzut cu un fermoar lung
• Poate cuprinde până la 30 de creioane și pixuri, fiind un spațiu perfect pentru
foarfece și ascuțitoare, markere, căști, machiaje etc.
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COD

DIMENSIUNE

CULOARE

ZP-ZTM-SE-5

22 x 2 x 9 cm

argintiu

ZP-ZTM-SE-6

22 x 2 x 9 cm

auriu

ZP-ZTM-SE-4

22 x 2 x 9 cm

multicolor

ZP-ZTM-SE-8

22 x 2 x 9 cm

negru/alb

ZP-ZTM-SE-7

22 x 2 x 9 cm

negru/fermoar multicolor

Penar cu fermoar Davis
• Într-o lume cu penare obișnuite, gama de penare Davis vine cu o serie de modele
moderne, pline de culoare. Design-ul 3D oferă o alternativa plăcută în locul penarelor
banale, obișnuite.
• Prevăzut cu 2 compartimente cu fermoar, vă permite să rămâneți organizat ca un
profesionist, și veți avea acces rapid la toate lucrurile din penar: 20-30 pixuri/creioane,
cosmetice, rechizite, articole personale, electronice și altele.
COD

DIMENSIUNI (LXl)

ZP-ZTU-DV-BLU

22 x 6 x 8 cm

MODEL
bleu

ZP-ZTU-DV-CR

22 x 6 x 8 cm

colorful

ZP-ZTU-DV-PK

22 x 6 x 8 cm

roz

Penar rigid Colorz Box
• Fabricat din material rigid și acoperit cu o țesătură viu colorată.
• Materialele folosite sunt rezistente, inclusiv fermoarul este de calitate superioară,
care rezistă în timp.
• Încăpător și rezistent, se pot stoca până la 20 de creioane și pixuri, sau alte obiecte
personale, electronice, rechizite de birou, rechizite școlare, cosmetice.etc.
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZPP-PC-BT

195 x 45 x 90 mm

MODEL

ZP-ZPP-PC-PIT

195 x 45 x 90 mm

triunghiuri roz

ZP-ZPP-PC-PUT

195 x 45 x 90 mm

triunghiuri violet

ZP-ZPP-PC-ZE

195 x 45 x 90 mm

zebra

triunghiuri bleu

Display
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZPP-PDQ-10

430 x 333 x 152 mm

CONȚINUT
10 buc/display

Penar Colorz
• Penar practic cu design în culorile curcubeului.
• Confecționat dintr-un fermoar lung, care poate fi desfăcut total.
• Este un penar cool pentru băieți și fete.
• Poate fi cadoul perfect pentru prietenii tăi.
• Poate cuprinde până la 30 de creioane și pixuri, și este un spațiu perfect chiar și
pentru produse cosmetice.
COD

DIMENSIUNI (LXlXH)

ZP-ZT-CZ-16

200 x 77 x 77 mm

4 asortate

CULORI

AMBALARE
8 buc/set

ZP-ZTJ-CZ-16

230 x 20 x 150 mm

4 asortate

8 buc/set
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Rucsac ZIP..IT Adventure Blue Vintage
• Fiecare rucsac din colecția noastră Adventure Backpack oferă o grafica unică pentru
a inspira următoarea dvs. aventură.
• Spatele căptusit și barete reglabile – luați cu voi tot ce aveți nevoie pentru că este
confortabil și se ajustează corpului dvs.
• Este confecționat din poliester rezistent și PVC. Mergeți în urmatoarea dvs. excursie
cu stil.
• Rucsacul este compartimentat și prevăzut cu buzunar mare cu fermoar și buzunare
laterale.
COD

DIMENSIUNI (LXl)

ZP-ZBP-ADV-BV

34x20x42.5 cm

Blue vintage

MODEL

ZP-ZBP-ADV-GR

34x20x42.5 cm

explorer

ZP-ZBP-ADV-GFF

34x20x42.5 cm

Graffiti

ZP-ZBP-ADV-PT

34x20x42.5 cm

Painter

ZP-ZBP-ADV-FD

34x20x42.5 cm

Young fashion designer

Rucsac ZIP..IT Mesh
• Acest rucsac Mesh are combinații de culori proaspete și la modă.
• Prevăzut cu un compartiment principal principal, buzunar frontal, două buzunare
laterale și două buzunare suplimentare de plasă care lasă conținutul vizibil din
exterior.
COD

DIMENSIUNI (LXl)

MODEL

ZP-ZBP-MS-BLK

negru/albastru

ZP-ZBP-MS-BLU

bleu/verde

ZP-ZBP-MS-PK

alb/roz

Rucsac rigid Shell
• Totul se păstrează în siguranță în interiorul acestui rucsac cool, fabricat din material
rigid și închidere cu fermoar.
• Partea din spate și bretele sunt căptușite pentru un plus de confort.
• Reglați curelele pentru a fi aproape de spate, atunci când trasportati obiecte mari sau
grele.
• Interiorul a fost proiectat ingenios cu diferite compartimente, astfel există loc pentru
orice!
• Varietatea design-ului, modele îndrăznețe și pline de culoare, satisface orice preferința.
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COD

DIMENSIUNI

ZP-ZSHL-BT

320 x 160 x 415 mm

model triunghiuri bleu

CULOARE

ZP-ZSHL-CT

320 x 160 x 415 mm

model triunghiuri multicolore

ZP-ZSHL-PKT

320 x 160 x 415 mm

model triunghiuri roz

ZP-ZSHL-BB

320 x 160 x 415 mm

negru/gri

ZP-ZSHL-BG

320 x 160 x 415 mm

negru/turcoaz

ZP-ZSHL-BGP

320 x 160 x 415 mm

negru/turcoaz model

ZP-ZSHL-BWS

320 x 160 x 415 mm

negru/alb

Rucsac școlar pentru fete
• Confecționat din pânză cu fermoare.
• Buzunare pentru gadget-uri.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

ZP-ZBPL-25

25 x 31,5 cm

mov/roz deschis

ZP-ZBPL-10

25 x 31,5 cm

negru/culori curcubeu

Geantă de umăr Monsters
• Este confecționată dintr-un fermoar lung și poate fi folosită pentru școală sau pentru
mers la sala de sport.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

ZP-8053

27 x 23 cm

turcoaz

Geantă de umăr Monster Mini
• Faceți cunoștință cu un mini-monstru care zâmbește.
• Acestui mini-monstru prietenos îi place să stea atârnat pe umărul tău toată ziua.
• Se deschide suficient pentru a va pune cheile, portofelul, telefonul sau alte accesorii,
în interior.
• Confecționat dintr-un fermoar lung, cu buzunar exterior.
• Curea reglabilă cu fermoar.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

ZP-0431

20x3x19 cm

orange

ZP-0332

20x3x19 cm

roșu
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Geantă reversibilă Messenger
• Geantă reversibilă cu 2 fețe.
• Prevăzută cu baretă pentru umăr și husă pentru laptop de 13,3 “.
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZREVM-BSG

420 x 140 x 290 mm

Triunghiuri negre exterior/ triunghiuri gri interior

CULOARE

ZP-ZREVM-CCP

420 x 140 x 290 mm

Cercuri colorate exterior/interior mov

Geantă Messenger Combo
• Utilă pentru studenți, conține compartiment principal și 3 buzunare interioare adiționale.
• Potrivită pentru cărți, caiete mecanice, chiar și laptop.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

ZP-9296

35,5 x 29 cm

negru/culori cucubeu

Penar Jeans
• Penar ce poate fi folosit nu numai pentru creioane sau farduri, ci și pentru chei,
monezi, tel. mobil sau portofele.
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COD

DIMENSIUNI

ZP-3737

20 x 12 cm

CULOARE
argintiu

Penar rigid Color-In
• Prin realizarea unor produse inteligente, distractive, ușor accesibile și cu design
frumos, stimulam creativitatea și îi inspirăm pe clienți să-și elibereze mintea și să nu
înceteze niciodată să viseze.
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZBC-PC-LAS

195 x 45 x 90 mm

MODEL

ZP-ZBC-PC-PI

195 x 45 x 90 mm

Pirat

ZP-ZBC-PC-BFL

195 x 45 x 90 mm

Flori mari

Gene

ZP-ZBC-PC-LEV

195 x 45 x 90 mm

Frunza

ZP-ZBC-PC-SMF

195 x 45 x 90 mm

Flori mici

ZP-ZBC-PC-SW

195 x 45 x 90 mm

Vârtejuri

Penar rigid Color-In
• Prin realizarea unor produse inteligente, distractive, ușor accesibile și cu design
frumos, stimulam creativitatea și îi inspirăm pe clienți să-și elibereze mintea și să
nu înceteze niciodată să viseze.
COD

DIMENSIUNI (LXl)

MODEL

ZP-ZBC-BFL

210x70x135 mm

flori mari

ZP-ZBC-LAS

210x70x135 mm

gene

ZP-ZBC-LEV

210x70x135 mm

frunze

ZP-ZBC-PI

210x70x135 mm

pirați

ZP-ZBC-SMF

210x70x135 mm

flori mici

ZP-ZBC-SW

210x70x135 mm

vartejuri

Penar Camo
• Penar practic cu design camuflaj într-o varietate de culori elegante.
• Confecționat dintr-un fermoar lung, care poate fi desfăcut total.
• Este un penar cool pentru băieți și fete.
• Poate fi cadoul perfect pentru prietenii tăi.
• Poate cuprinde până la 30 de creioane si pixuri, și este un spațiu perfect chiar și
pentru produse cosmetice.

COD

DIMENSIUNI (LXlXH)

ZP-ZT-CG-16

200 x 77 x 77 mm

4 asortate

CULORI

AMBALARE
8 buc/set

ZP-ZTJ-CG-16

230 x 20 x 150 mm

4 asortate

8 buc/set
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TREZESTE-NE
CU APLICATIA
ZIPIT
,
,
SINGURELE PENARE CARE PRIND VIATA
,˘
˘ GRATUITA
˘
CU APLICATIA
DEDICATA,
,
˘
DESCARCA:
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Rucsac gradiniță ZIP..IT Talking Monstar Junior
• Alege-ți personajul preferat Monstar, apoi descarcă aplicația gratuită Monstar, iar
copilul tău poate interacționa cu personajul favorit, poți captura și distribui fotografii
și multe altele.
• Aplicația inclusă poate fi descărcată gratuit pe dispositive iOS sau Android, iar
rucsacul va prinde viață și va avea propria personalitate.
• Joacă jocuri, fotografiază, filmează și împărtășește-le cu prietenii pe social media.
COD

DIMENSIUNI (LXl)

ZP-ZBP-AR-ACE

25x10x30 cm

albastru royal

MODEL

ZP-ZBP-AR-VOL

25x10x30 cm

roșu

ZP-ZBP-AR-SKY

25x10x30 cm

roz

Penare cu fermoar Talking Monstar
• Confecționat dintr-un fermoar lung, care poate fi desfacut total.
• Este un penar cool pentru baieti si fete, ce contine o aplicatie gratuita distractiva
Monstar.
• Penarul este incapator si te ajuta sa fii organizat.
• Poate cuprinde pana la 30 de creioane si pixuri, si este un spatiu perfect pentru
foarfece si ascutitoare, creioane, markere, produse cosmetice si multe altele.
• Aplicatia inclusa poate fi descarcata gratuit pe dispositive iOS sau Android, iar
penarul va prinde viata si va avea propria personalitate.
• Joaca jocuri, fotografiaza, filmeaza si impartaseste-le cu prietenii pe social media.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULORI

ZP-ZTM-AR-16

220 x 90 mm

4 culori asortate

AMBALARE
8 buc/set

ZP-ZTMJ-AR-16

230 x 20 x 150 mm

4 culori asortate

8 buc/set

Penar Monsters Jumbo
• Este confecționat dintr-un fermoar lung și poate fi folosit ca penar, suport pentru
farduri sau ca o gentuță pentru mărunțișuri.
COD

DIMENSIUNI

ZP-0813

23 x 15 cm

CULOARE
roșu
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Penare cu fermoar Animals
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală.
• Poate fi un cadou perfect pentru copii.
• Ambalare: 8 buc/ set
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZTM-AN-8

22 x 9 cm

CULOARE
3 culori asortate

Penare cu fermoar Glowy Twister
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală, la muncă sau ca protofel.
• Poate fi un cadou perfect pentru copii.
• Ambalare: 8 buc/ set
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZT-GW-8

22 x 9 cm

CULOARE
3 culori asortate

Penar xl cu fermoar
• Confecționată din fermoar cu margini pentru protecție.
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COD

DIMENSIUNI

ZP-4383

29,6 x 20,5 cm

CULOARE

ZP-9951

29,6 x 20,5 cm

roșu

ZP-9982

29,6 x 20,5 cm

turcoaz

negru

