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Leitz Icon - Sistem inteligent de etichetare. Funcționează cu PC, 
Mac și dispozitive mobile. Se conectează wireless - în rețeaua WiFi 
din birou, prin SoftAP (Access Point), prin aplicație mobilă pentru 
tabletă și smartphone - și prin cablu USB. Tipărește etichete din 
hârtie, carton și plastic, cu o viteză de până la 200 de etichete pe 
minut. Atașezi bateria și îl folosești oriunde ai nevoie.
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CONCEPUTE PENTRU MÂINI, 

NU DOAR PENTRU BIROU
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. 
În plus, tehnologia Super Flat Clinch™ asigură o 
capsare perfect plată și reduce cu până la 40% 
volumul documentelor capsate. Capsatoarele 
Omnipress™ pot fi folosite atât în mână, cât și 
pe birou.

O ReVoLuŢIe ÎN BiRoUO ReVoLuŢIe ÎN BiRoU
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Leitz Style

Accesoriile fac diferența în orice ținută!
Noua gamă de accesorii de organizare Leitz Style surprinde prin culorile sofisticate, 
suprafața satinată, materialele de calitate și detaliile de design. Fără compromisuri 
de calitate și performanță, atenția pentru detalii se păstrează până la ultimul 
produs.
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DEMONSTREAZĂ-ȚI 
ATENȚIA PENTRU 
DETALII!
Accesoriile fac diferența în orice ținută!
Noua gama de accesorii de organizare Leitz Style 
surprinde prin culorile sofisticate, suprafața 
satinată, materialele de calitate și detaliile 
de design. Fără compromisuri de calitate și 
performanță, atenția pentru detalii se păstrează 
până la ultimul produs.

Capsator metalic de birou Leitz NeXXt Series Style
30 de coli. Tehnologie patentată Direct Impact, pentru o capsare perfectă. Include o cutie 
de 1,000 de capse. Garanție 10 ani. 

Caiet mecanic Leitz Active Style SoftClick
Pentru transportul documentelor atunci când ești în mișcare. Mecanism SoftClick 4D. A4.

Perforator metalic de birou Leitz NeXXt Series Style
30 de coli. Sistem de prindere și apăsare patentat și burghie ultra-ascuțite, pentru o 
perforare fără efort. Garanție 10 ani. 

3 ANI
GARAN�IE

DP

COD DESCRIERE
A L-500600 Perforator metalic de birou Leitz NeXXt Series Style
B L-556200 Capsator metalic de birou Leitz NeXXt Series Style
C L-424500 Caiet mecanic Leitz Active Style SoftClick 
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Biblioraft Leitz Active Style 180° 
A4. Mecanism inovator cu deschidere 180°. Material ușor și design  
ergonomic, ce facilitează utilizarea în birou sau atunci când ești în   
mișcare. Finisaj satinat. 

Mapă cu elastic Leitz Style

Mapă Jumbo Leitz Style

Mapă tip Proiect Leitz Style

Mapă de prezentare Leitz Style

Mapă cu separatoare Leitz Style

Tăviță pentru documente Leitz Style

Caiet de birou Leitz Style

GARAN�IE
5 ANI

DP

D

E

F

G

H

I

J

K

*PP = Polipropilenă

COD GROSIME COTOR
L-110800 75 mm
L-110900 50 mm

COD GROSIME COTOR
L-395800 PP. 20 de folii. Capacitate: 40 de coli. A4.
L-395900 PP. 40 de folii. Capacitate: 80 de coli. A4.

COD DESCRIERE
L-448500 Copertă dură, dictando, A5 
L-448600 Copertă dură, matematică, A5 
L-448700 Copertă moale, dictando, A5 
L-448800 Copertă moale, matematică A5 
L-448900 Copertă dură, dictando, A6 
L-449100 Copertă dură, matematică, A6
L-449200 Copertă moale, dictando, A6 
L-449300 Copertă moale, matematică A6 

COD GROSIME COTOR
L-399500 PP*. 6 separatoare Capacitate: 200 de coli. A4.
L-399600 PP*. 12 separatoare. Capacitate: 200 de coli. A4

COD DESCRIERE
L-397700 PP*. Capacitate: 150 de coli. A4

COD DESCRIERE
L-395600 PP*. Cotor de 30 mm. Capacitate: 250 de coli. A4.

COD DESCRIERE
L-395700 PP*. Spațioasă, compartimente extensibile. Capacitate: 250 de coli. A4.

COD DESCRIERE
L-525400 Tăviță pentru documente Leitz Style

1.1 Gama Leitz Style
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10 1.2 Bibliorafturi

Biblioraftul cel mai vân-

dut în Europa

Biblioraft Leitz 180°
Biblioraftul pe care te poți baza. Garantează 
întotdeauna o bună aliniere a inelelor.
• Poate arhiva până la 600 de pagini
• Salvează timp, arhivare cu 20% mai rapidă,   

datorită mecanismului care: 
       - facilitează arhivarea pe ambele părți ale acestuia
       - permite arhivarea mai multor documente odată

Arhivare cu 20% mai rapidă

 alb (01)                   galben (15)                  roșu (25)   
 albastru (35)       verde (55)          negru (95)

 roșu deschis (20)       verde deschis (50)         albastru deschis (30)

 albastru închis (68)

COD COTOR CAPACITATE
L-101012 80 mm 600 coli (80 g/mp)
L-101512 52 mm 350 coli (80 g/mp)

Biblioraft Active Style 180°
• Biblioraft modern și inovator, cu un design unic, din polyfoam (PP) ușor, 

extrem de durabil.
• Mecanism patentat 180°, cu deschidere cu 50% mai mare decât de obicei și 

arhivare cu până la 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.
• Suport pentru instrumentul de scris și cotor curbat pentru un transport comod.
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

NOU

GARAN�IE
5 ANI

Suport pix

Mecanism patentat
cu deschidere 180°

Închidere cu elastic

Buzunare interioare
pentru documente,

CD-uri, cărți de vizită

GARAN�IE
5 ANI

Pentru gama completăSTYLE 
consultați pagina 8-9
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111.2 Bibliorafturi

Biblioraft Esselte No. 1 Power
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

Fo
rm

at
 A

5.
 

Fo
rm

at
 A

4.
 

Cotor 75 mm Cotor 50 mm CULOARE
ES-811300 ES-811400 alb vivida
ES-811310 ES-811410 galben
ES-811330 ES-811430 roșu
ES-811340 ES-811440 portocaliu
ES-811350 ES-811450 albastru
ES-811360 ES-811460 verde
ES-811370 ES-811470 negru
ES-811380 ES-811480 gri

Cotor 75 mm CULOARE
ES-468630 roșu vivida
ES-468650 albastru vivida

Cotor 75 mm Cotor 50 mm CULOARE
ES-811510 ES-811520 vișiniu
ES-811530 ES-811540 mov
ES-811550 ES-811560 turcoaz
ES-624067 ES-624071 albastru vivida
ES-624068 ES-624072 roșu vivida
ES-624069 ES-624073 verde vivida
ES-624070 ES-624074 galben vivida
ES-231038 ES-231043 violet

Cotor 75 mm CULOARE
ES-468660 verde vivida
ES-468670 negru vivida GARAN�IE

5 ANI

TESTAT!
Garantat pentru 

10000 de utilizări 
fără eroare.

PERFECT 
STABIL

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 AMBALARE
ES-81190 A4 50 mm alb 25 buc./cutie
ES-81191 A4 50 mm galben 25 buc./cutie
ES-81193 A4 50 mm roșu 25 buc./cutie
ES-81195 A4 50 mm albastru 25 buc./cutie
ES-81196 A4 50 mm verde 25 buc./cutie
ES-81172 A4 50 mm gri 25 buc./cutie
ES-81197 A4 50 mm negru 25 buc./cutie
ES-81171 A4 50 mm portocaliu 25 buc./cutie
ES-81173 A4 50 mm vișiniu 25 buc./cutie
ES-81174 A4 50 mm mov 25 buc./cutie
ES-81175 A4 50 mm turcoaz 25 buc./cutie

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE AMBALARE
ES-11250 A4 75 mm alb 20 buc./cutie
ES-10782 A4 75 mm galben 20 buc./cutie
ES-11253 A4 75 mm roșu 20 buc./cutie
ES-11255 A4 75 mm albastru 20 buc./cutie
ES-11256 A4 75 mm verde 20 buc./cutie
ES-11272 A4 75 mm gri 20 buc./cutie
ES-11257 A4 75 mm negru 20 buc./cutie
ES-11234 A4 75 mm portocaliu 20 buc./cutie
ES-11276 A4 75 mm vișiniu 20 buc./cutie
ES-11279 A4 75 mm mov 20 buc./cutie
ES-11282 A4 75 mm turcoaz 20 buc./cutie
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131.2 Bibliorafturi

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).

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-100202160 A4 80 mm alb 10 buc./cutie
E-100202166 A4 80 mm galben 10 buc./cutie 
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-100202170 A4 80 mm portocaliu 10 buc./cutie
E-100023301 A4 80 mm vișiniu 10 buc./cutie
E-100023299 A4 80 mm turcoaz 10 buc./cutie

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

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE AMBALARE
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
E-100202103 A4 50 mm portocaliu 10 buc./cutie

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 AMBALARE
OP-50007501 A4 75 mm alb 25 buc./cutie
OP-50007502 A4 75 mm albastru 25 buc./cutie
OP-50007503 A4 75 mm galben 25 buc./cutie
OP-50007504 A4 75 mm gri 25 buc./cutie
OP-50007505 A4 75 mm negru 25 buc./cutie
OP-50007506 A4 75 mm portocaliu 25 buc./cutie
OP-50007507 A4 75 mm roșu 25 buc./cutie
OP-50007509 A4 75 mm turcoaz 25 buc./cutie
OP-50007510 A4 75 mm verde 25 buc./cutie
OP-50007511 A4 75 mm violet 25 buc./cutie
OP-50007512 A4 75 mm vișiniu 25 buc./cutie

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE AMBALARE
OP-50005001 A4 50 mm alb 25 buc./cutie
OP-50005002 A4 50 mm albastru 25 buc./cutie
OP-50005003 A4 50 mm galben 25 buc./cutie
OP-50005004 A4 50 mm gri 25 buc./cutie
OP-50005005 A4 50 mm negru 25 buc./cutie
OP-50005006 A4 50 mm portocaliu 25 buc./cutie
OP-50005007 A4 50 mm roșu 25 buc./cutie
OP-50005009 A4 50 mm turcoaz 25 buc./cutie
OP-50005010 A4 50 mm verde 25 buc./cutie
OP-50005011 A4 50 mm violet 25 buc./cutie
OP-50005012 A4 50 mm vișiniu 25 buc./cutie

NOU
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14 1.2 Bibliorafturi

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

Biblioraft carton cu două mecanisme Rado
• Confecționat din carton rigid.
• Mecanisme nichelat pentru prinderea documentelor.

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 trans-

portul comod al documentelor.

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE AMBALARE
E-100081047 A4 75 mm negru 10 buc./cutie
E-100081046 A4 50 mm negru 10 buc./cutie

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE AMBALARE
E-100555307 A4 80 mm negru marmorat 20 buc./cutie

COD FORMAT LĂȚIME  COTOR CULOARE AMBALARE 
E-100081008 A4 50 mm negru 10 buc./cutie
E-100081009 A4 80 mm negru 10 buc./cutie

COD FORMAT LĂȚIME  COTOR CULOARE AMBALARE 
E-400001076 A3-portrait 80 mm negru marmorat 15 buc./cutie
E-100202079 A3-landscape 80 mm negru marmorat 10 buc./cutie
E-100202078 A3-landscape 55 mm negru marmorat 12 buc./cutie
E-100025154 A5–landscape 80 mm negru marmorat 25 buc./cutie
E-100022882 A5–portrait 80 mm negru marmorat 25 buc./cutie

COD FORMAT LATIME COTOR CULOARE
5407.180 A4 80 mm kraft

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

Biblioraft A4         
• Biblioraft din carton reciclat cu etichetă pe cotor. 
• Mecanism metalic pentru prinderea documentelor. 
• Folosit pentru arhivare. 
• Orificiu de metalic de prindere pe cotor și muchie metalică la bază. 

NOU
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151.3 Accesorii pentru arhivare

Etichete pentru biblioraft
• Etichete autoadezive pentru biblioraft suspendabil. 
• Culoare albă, preprintate cu negru.

COD DIMENSIUNI AMBALARE
E-100420959 34 x 290 mm 10 buc./set
E-100420958 58 x 290 mm 10 buc./set

Etichete pentru biblioraft
• Etichete interschimbabile realizate din carton pentru bibliorafturi

Etichete pentru biblioraft
• Pentru bibliorafturile dotate cu buzunar ptr. etichetă.
• Etichetă cu 2 fețe.
• Material: carton 160 g.

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

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

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

COD DIMENSIUNI AMBALARE
E-400039637 190 x 30 mm 10 buc./set
E-400039636 190 x 54 mm 10 buc./set

COD DIMENSIUNI AMBALARE
L-16080085 32 x 100 mm 10 buc/set
L-16070085 57 x 190 mm 10 buc/set

COD DIMENSIUNI AMBALARE
ES-810811 30 x 158 mm 10 buc/set
ES-810801 50 x 158 mm 10 buc/set



COD DESCRIERE
A L-500810- Perforator metalic de birou Leitz 30 de coli
B L-550210- Capsator metalic de birou Leitz 30 de coli
C L-506010- Mini-perforator de birou Leitz 10 coli
C L-552810- Mini-capsator de birou Leitz 10 coli

COD DESCRIERE
G L-424000- Caiet Mecanic Active SoftClick, 52 mm, inel 4D

30 30

DIFERENȚIAZĂ-TE CU LEITZ WOW!
Vă prezentăm gama Leitz WOW: accesorii de calitate în 
culori vibrante, care transformă atmosfera din birou și  
îți exprimă personalitatea unică.  

51
Turcoaz

44 
Portocaliu

64 
Verde

36 
Albastru

23 
Roz

62 
Mov

Perforator metalic de birou Leitz NeXXt Series WOW
• Design modern. 30 de coli. Garanție 10 ani.
• Sistem de prindere și apăsare patentat și burghie ultra-ascuțite, pentru o perforare fără efort 
• Distanțier gradat, cu fereastră de indicare a poziției și fixare sigură 
• Tăviță pentru confeti cu eliberare ușoară

Capsator metalic de birou Leitz NeXXt Series WOW
• Design modern. 30 de coli. Garanție 10 ani.*
• Tehnologie patentată Direct Impact, pentru o capsare perfectă.
• Decapsator încorporat 
• Include o cutie de 1,000 de capse

*Cu condiția utilizării Capselor Leitz

Caiet mecanic Leitz Active WOW SoftClick
A4. Mecanism inovator SoftClick pentru o deschidere ușoară a mecanismului, prin simpla 

apăsare a butonului.
Avantajul Leitz Active:
• Material Polyfoam ușor 
• Copertă cu textură în relief
• Închidere sigură cu elastic și suport pentru instrumentul de scris
• Design ergonomic, ce facilitează utilizarea în birou sau atunci când ești în mișcare 

www.leitz.com/wow

A

DP

G

E

B

DC

10

ARATĂ ADEVĂRATA 
TA PERSONALITATE 
CU WOW

DP

DP

DP

Mecanism Leitz SoftClick

Deschidere printr-o 
simplă apăsare

Sistem de închidere ușor 
și sigur

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

Suport cu sertare Leitz WOW
Sistem de depozitare modern și elegant. Te ajută să-ți organizezi documentele  
pe birou, pentru eficiență maximă.
• Sertare cu glisare usoară, dotate cu sistem de oprire pentru a preveni căderea
• Sistem unic de închidere a sertarelor, o singură apăsare și sertarul rămâne ferm închis
•  Suport de etichetă transparent și inscriptibil, pentru identificarea ușoară a conținutului
•  Include o Tăviță pentru accesorii (cod 52150002), transparentă, pentru depozitarea în 

siguranță a diverselor articole, precum pixuri, agrafe, etichete, etc. 

C

COD DESCRIERE
C L-521310- Suport cu 4 sertare (2 mari și 2 mici)

L-521410- Suport cu 5 sertare (1 mare și 4 mici)

* 23 36 44 51 62 64 01
* 23 36 44 51 62 64 01
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COD DESCRIERE
F L-464100- Caiet WOW PP, matematică, A5
 L-463900- Caiet WOW PP, dictando, A5
 L-463800- Caiet WOW PP, matematică, A4
 L-463700- Caiet WOW PP, dictando, A4

COD DESCRIERE

L-463300- Mapă cu separatoare, 6 separatoare
I L-463400- Mapă cu separatoare, 12 separatoare
 L-463200- Mapă de prezentare, 20 de folii
J L-463100- Mapă de prezentare, 40 de folii

COD DESCRIERE
F L-459500- Caiet Get Organized 
 L-459800- Caiet Be Mobile    

www.leitz.com/wow
Dorești un birou care iese în evidență? 
Alege accesoriile Leitz favorite în noile 
culori WOW!

Caiete de birou Leitz WOW 
Copertă din Polipropilenă. 80 de file cu margine pre-perforată pentru 
ruperea ușoară a paginii. Dotate cu riglă gradată, ce poate fi folosită și ca 
semn de pagină.

Caiete de birou Leitz WOW Get Organized & 
Be Mobile
Copertă din Polipropilenă. 80 de file cu margine pre-perforată pentru 
ruperea ușoară a paginii, 3 separatoare repoziționabile, pentru o mai bună 
organizare a notițelor, și pagină de sumar pentru identificarea rapidă a 
conținutului.

80

Mapă cu separatoare Leitz WOW
•  A4. Capacitate: 200 de coli
•  6 sau 12 separatoare pentru organizarea sistematică a documentelor
•  Buzunar cu index pentru acces rapid la documente
•  Închidere cu elastic, pentru transportul în siguranță al documentelor

Mapă de prezentare Leitz WOW 

•   20 sau 40 de folii de plastic transparente, fixate pe cotor

F

L

8020

I J

K
M

Dosar din carton cu șină Leitz WOW
• Șină metalică pentru arhivarea documentelor perforate 

Mapă din carton cu elastic Leitz WOW
• 3 clape ce protejează documentele și împiedică pierderea lor
• Închidere cu elastic, pentru transportul în siguranță al documentelor

150

H

G

COD DESCRIERE
K L-300100- Dosar cu șină, 250 de coli, A4 
L L-398200- Mapă cu elastic, 250 de coli, A4 

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01
* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

* 23 36 44 51 62 64 01

1.5 Gama Leitz Wow 17



1.5 Gama Click&Store18

COD DESCRIERE

L-604100-
01 23 36 64

44 51 62 95

Cutie pentru CD-uri
Capacitate: 30 carcase standard, 60 carcase
slim sau 160 de hârtie (143 x 136 x 352 mm) 

L-604200-
01 23 36 64

44 51 62 95

Cutie pentru DVD-uri
Capacitate: 20 de carcase standard sau
40 de carcase slim. (206 x 147 x 352 mm)

Depozitare media

COD DESCRIERE

L-604700-
01 23 36 64

44 51 62 95
Cu orificiu de prindere pe cotor și suport pentru etichetă.
(103 x 330 x 253 mm)

Suport vertical

COD DESCRIERE

L-604300-
01 23 36 64

44 51 62 95
Cutie mică "S" Format A5
(220 x 160 x 282 mm) 

L-604400-
01 23 36 64

44 51 62 95
Cutie medie "M" Format A4
(281 x 200 x 370 mm)

L-604500-
01 23 36 64

44 51 62 95
Cutie mare "L" Format A3
(369 x 200 x 482 mm)

Depozitare universală



  

    

COD

L-605700-
01 23 36 64

44 51 62 95 Mică (220 x 100 x 282 mm) 

COD DESCRIERE
Suport cu sertare

L-604800-
01 23 36 64

44 51 62 95 3 sertare (286 x 282 x 358 mm) 

L-604900-
01 23 36 64

44 51 62 95 4 sertare (286 x 282 x 358 mm) 

COD DESCRIERE

L-604600- 01 95 Pentru arhivarea și transportul dosarelor suspendabile 
format A4. (357 x 285 x 367 mm)

Cutie Organizer
Pentru organizarea sistematică a conținutului, datorită sistemului flexibil 
de compartimentare a interiorului.

Alte soluții pentru depozitare

Cutie pentru dosare suspendabile
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Arhivare și depozitare

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!

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 orizon-

tal.
• Fabricate din carton 100% reciclat.  

Produs 100% reciclabil, certificat FSC.

RECYCLABLE
RECYCLED

NOU: Asamblare rapidă

A CB

Apasă

Cele mai vândute

Cutii Esselte Standard pentru arhivare și depozitare
Cutiile Esselte Standard sunt apreciate de utilizatori de peste 25 de ani. Un nu-
măr 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. 

RECYCLABLE
RECYCLED

B

D

A

C

COD DIMENSIUNI (L X H X L) DESCRIERE
A ES-128004 330 x 80 x 260 mm Cutie de arhivare orizontală

ES-10024 97 x 355 x 300 mm Cutie arhivare pentru biblioraft
B ES-128080 350 x 80 x 250 mm Cotor 80 mm pentru format A4 și foolscap

ES-128102 245 x 100 x 345 mm Cotor 100 mm pentru format A4 și foolscap
ES-128602 245 x 150 x 345 mm Cotor 150 mm pentru format A4 și foolscap

C ES-128701 245 x 200 x 345 mm Cotor 200 mm pentru format A4 și foolscap

Arhivare standard
01

01

01

01

01

01

COD DIMENSIUNI (L X H X L) DESCRIERE
A ES-623985 80 x 350 x 250 mm Cotor 80 mm pentru format A4 și foolscap
B ES-623908 100 x 350 x 250 mm Cotor 100 mm pentru format A4 și foolscap
C ES-623909 150 x 350 x 250 mm Cotor 150 mm pentru format A4 și foolscap

01

01

01

COD DIMENSIUNI (L X H X l) DESCRIERE

D ES-10964 525 x 306 x 338 mm Container pentru bibliorafturi cu deschidere
frontală. Capacitate: 6 bibliorafturi x 75/80 mm

ES-128910 540 x 258 x 360 mm Container pentru cutii de arhivare cu deschidere 
frontală. Capacitate: 6 x 80 mm sau 5 x 100 mm

E ES-128900 550 x 255 x 365 mm Container pentru cutii de arhivare, cu capac 
integrat. Capacitate: 6 x 80 mm sau 5 x 100 mm

F ES-128911 398 x 302 x 280 x mm Cutie pentru depozitare mică, cu capac integrat 

01

01

01

01

Depozitare și transport standard

E F
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Arhivare și depozitare

Create pentru  
protecția mediului!

C

B

NOU: Asamblare rapidă

FE G

D

Cutii Esselte Eco
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

RECYCLABLE
RECYCLED

A

D

Apasă

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.
RECYCLABLE
RECYCLED

COD DIMENSIUNI (L X H X L) DESCRIERE

D ES-623910 80 x 350 x 250 mm Cotor 80 mm cu capac, pentru format
A4 și foolscap

E ES-623911 355 x 252 x 193 mm Pentru documente A4 și dosare,
cu capac integrat

F ES-623912 367 x 325 x 263 mm Medie, cu capac integrat.  
Capacitate: 3 x 100 mm sau 2 x 150 mm

ES-623913 433 x 364 x 263 mm Mare, cu capac integrat.  
Capacitate: 5 x 80 mm sau 4 x 100 mm

G ES-623914 392 x 334 x 301 mm Pentru bibliorafturi, cu capac integrat.  
Capacitate: 5 bibliorafturi x 75 mm

01

01

01

01

01

COD DIMENSIUNI (L X H X L) DESCRIERE
A ES-623916 327 x 80 x 233 mm Cotor 80 mm pentru format A4

ES-623917 327 x 100 x 233 mm Cotor 100 mm pentru format A4

Cutii pentru arhivare
01

01

01

01

01

COD DIMENSIUNI (L X H X L) DESCRIERE

B ES-623918 439 x 345 x 242 mm
Container pentru cutii de arhivare, cu 

capac integrat. Capacitate: 5 x 80 mm 
sau 4 x 100 mm

C ES-623920 439 x 340 x 259 mm Container pentru bibliorafturi cu deschi-
dere frontală. Capacitate: 5 x 75 mm 

D ES-623919 427 x 305 x 343 mm
Container pentru cutii de arhivare cu 

deschidere frontală. Capacitate: 5 x 80 
mm sau 4 x 100 mm

Containere pentru depozitare și transport
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Cutii arhivare Tric
• Carton ondulat kraft
• Folosite pentru arhivarea documentelor

Cutii pliabile din carton ondulat  
• Cutiile pliabile reprezintă o soluție de ambalare economică.
• Cu o manipulare facilă, pot fi utilizate pentru arhivare, depozitare și expediție.

COD DIMENSIUNI (L X L X H) MODEL
E-100421091 333 x 158 x 308 mm Tric Standard
E-100421092 333 x 236 x 308 mm Tric Maxi

COD DESCRIERE DIMENSIUNE AMBALARE
CCO3400 3 straturi 400 x 300 x 200 mm 10 buc/set
CCO3300 3 straturi 300 x 200 x 150 mm 10 buc/set
CCO5600 5 straturi 600 x 430 x 400 mm 10 buc/set

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 de la pagina 32.

Mâner de transfer pentru alonje
• Se folosește cu alonjele de mare capacitate.
• Capacitate de transfer: 800 coli (80 g/m2).

Alonje din plastic de mare capacitate Rado Tric
• Din plastic rezistent.
• Se pot folosi în diferite dosare și cutii de arhivare, sau pentru transferul 

documentelor din bibliorafturi sau caiete mecanice.

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.

Mod de utilizare:

4   5321

COD CULOARE DIMENSIUNI AMBALARE
L-60780003 transparent 140 x 270 mm 50 buc./cutie

COD CULOARE DIMENSIUNI
L-60790000 mov 115 x 15 x 160 mm

COD CULOARE AMBALARE
J-5710000 galben 100 buc./set

COD CULOARE AMBALARE
E-100552037 albă 50 buc./set

NOU

E-100421091 E-100421092



01Organizare, prezentare și arhivare 

231.6 Cutii, containere și accesorii de arhivare

Alonje din plastic
• Din polipropilenă (PP).
• Cu 4 perforații standard pentru prindere în caiet mecanic sau biblioraft.
• Format: A5.

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.

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.

®

COD DIMENSIUNI (L X H) CULOARE AMBALARE
K-07060-09 38 x 148 mm alb 100 buc./set
K-07060-04 38 x 148 mm albastru 100 buc./set
K-07060-07 38 x 148 mm galben 100 buc./set
K-07060-10 38 x 148 mm gri 100 buc./set
K-07060-11 38 x 148 mm negru 100 buc./set
K-07060-05 38 x 148 mm roșu 100 buc./set
K-07060-02 38 x 148 mm verde 100 buc./set

COD GROSIME CULOARE AMBALARE
L-21768 3 mm negru 50 buc./cutie
L-21781 6 mm negru 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

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
PB-30102 A4 transparent 25 buc./set
PB-30152 A5 transparent 25 buc./set

Inele autoadezive
• Utilizate pentru întărirea perforațiilor de îndosariere.

COD DIAMETRU INEL AMBALARE
E-100551833 15 mm 500 buc./set

®

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 CULOARE
K-256-43 6 mm alb
K-256-39 6 mm albastru
K-256-42 6 mm negru
K-256-36 6 mm roșu
K-256-55 6 mm transparent

COD GROSIME CULOARE
K-253-43 3 mm alb
K-253-39 3 mm albastru
K-253-42 3 mm negru
K-253-36 3 mm roșu
K-253-55 3 mm transparent
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24 1.7 Caiete mecanice

Caiet mecanic Standard
• În interior și în exterior material plastic de aceeași culoare, buzunar pentru etichete.
• Lățime cotor - 35 mm, diametru inel - 25 mm.
• Ambalare 10 buc/cutie
• Culori vii și design VIVIDA.

Caiet mecanic Standard
• În interior și în exterior material plastic de aceeași culoare, buzunar pentru 

etichete.
• Lațime cotor - 35 mm, diametru inel - 25 mm.
• Ambalare 10 buc/cutie.

COD CULOARE FORMAT NUMĂR INELE
ES-14449 alb A4 2
ES-14450 galben A4 2
ES-14451 roșu A4 2
ES-14452 albastru A4 2
ES-14453 verde A4 2
ES-14454 negru A4 2
ES-14455 gri A4 2

COD CULOARE FORMAT NUMĂR INELE
ES-14457 alb A4 4
ES-14458 galben A4 4
ES-14459 roșu A4 4
ES-14460 albastru A4 4
ES-14461 verde A4 4
ES-14462 negru A4 4
ES-14463 gri A4 4

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 co-

mod.
COD FORMAT LĂȚIME COTOR DIAMETRU INEL CULOARE NR. INELE
L-42450004 A4 52 mm 30 mm (280 coli, 80g/mp) alb arctic 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

NOU

COD FORMAT CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
L-42400023 A4 280 coli (80 g/mp) 52 x 320 x 297 mm 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
L-42400051 A4 280 coli (80 g/mp) 52 x 320 x 297 mm turcoaz metalizat
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 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 conforta-

bil.
• 4 inele forma D, diametru inel 30 mm.

NOU

Pentru gama completăSTYLE 
consultați pagina 8-9

Pentru gama completăWOW consultați pagina 16-17
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Caiet mecanic cu buzunar Polyvision
• Confecționat din PP, pentru prezentări personalizate.
• Cu buzunar pe coperta față, pe cotor și pe coperta spate.

Caiet mecanic cu Hawaii 
• Caiet mecanic din polipropilenă flexibilă, durabilă și transparenta. 
• Cu mecanism metalic cu inele. 
• Dimensiuni (Lxl): 320x260 mm 

COD LĂȚIME COTOR DIAMETRU INEL FORMAT CULOARE NR. INELE
E-100202277 20  mm 15  mm A4 Transparent 4

COD LĂȚIME COTOR DIAMETRU INEL FORMAT CULOARE NR. INELE
E-100202322 A4 20 mm 15 mm Transparent 4

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

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

COD CULOARE FORMAT NUMĂR INELE
3104/B albastru A4 4
3104/G verde A4 4
3104/R roșu A4 4
3104/Z negru A4 4

COD CULOARE FORMAT NR. INELE
3102/B albastru A4 2
3102/G verde A4 2
3102/R roșu A4 2
3102/Z negru A4 2

COD CULOARE FORMAT NR. INELE
1102/B albastru A5 2
1102/G verde A5 2
1102/R roșu A5 2
1102/Z negru A5 2

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

COD FORMAT LATIME COTOR DIAMETRU INEL CULOARE
3402.16/B A4 20 mm 16 mm albastru
3402.16/R A4 20 mm 16 mm roșu
3402T.16 A4 20 mm 16 mm Transparent color asortate
3402.16/G A4 20 mm 16 mm verde

NOU

Caiet mecanic cu buzunar
• Plastifiat PP, cu mecanism metalic, cu inele în formă „D”
• Buzunar transparent pe copertă și cotor, culoare albă.

* cu inele rotunde

COD LĂȚIME  
COTOR

DIAMETRU  
INEL

NUMĂR 
INELE

OP-400032973* 25 16 4
OP-400032972 35 20 4
OP-400032971 40 25 4
OP-400032970 50 30 4
OP-400032949 65 40 4
OP-400032947 75 50 4

COD LĂȚIME  
COTOR

DIAMETRU  
INEL

NUMĂR 
INELE

OP-400032980 90 60 4
OP-400032976* 25 16 2
OP-400032979 40 25 2
OP-400032978 50 30 2
OP-400032977 65 40 2
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271.8 Indecsi si separatoare

Film index autoadeziv Pop-up Lite 
• Film index autoadeziv repozitionabil.
• 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 desprin-

derea câte unui singur film index o data. 
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index. 

* cu colțuri rotunjite

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 desprin-

derea câte unui singur film index o dată. 
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index. 

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 desprin-

derea câte unui singur film index o data. 
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index. 

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-26010 45 x 25 mm galben 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-26014B 45 x 25 mm albastru metalizat 50 file/set
HO-26030 45 x 25 mm albastru 50 file/set

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

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-26021 43 x 25 mm transparent/roșu 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 50 file/set
HO-26026* 43 x 25 mm transparent/galben 50 file/set
HO-26027* 43 x 25 mm transparent/verde 50 file/set

NOU
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28 1.8 Indecși și separatoare

Film index autoadeziv
• Film index autoadeziv folosit la separarea documentelor. 
• Aderă la orice tip de suprafață (adeziv repoziționabil). 
COD DIMENSIUNI (L X L) CULORI FORMĂ AMBALARE
HO-21345 45 x 12 mm 8 culori neon simplu 200 (8 x 25) file/set
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 – 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 AMBALARE

HO-21634 42x16 mm roșu 12x20 flie/set

NOU

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 AMBALARE
HO-26004 45 x 12 mm 5 culori neon 150 (5 x 30) buc/set
HO-26015 45 x 25 mm galben 50 file/set
HO-26016 45 x 25 mm magenta 50 file/set

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 AMBALARE
HO-21039 45 x 25 mm 2 culori neon simplu 50 (2 x 25) file/set
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-21465 45 x 12 mm 5 culori neon transparent 100 (5 x 20) file/set
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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 AMBALARE
HO-21359* 37 x 50 mm 3 culori 3 x 10 file/set
HO-21360* 37 x 50 mm 3 culori contur 3 x 10 file/set
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

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 lasă urme pe cărți și documente. 
• Formă de săgeată este ideală pentru evidențiere și indexare. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-26061 38 x 38 mm verde/bleu 2 x 10 file/set
HO-26062 38 x 38 mm tab galben/roșu 2 x 10 file/set
HO-26063 38 x 38 mm tab roz/bleu 2 x 10 file/set

NOUFilm index autoadeziv Pop-up tab
• Folosit pentru marcare, tab și evidențiere documente importante. 
• Ușor de utilizat pe dosare de proiect, separatoare etc. 
• Bandă dublu adeziva repozitionabila 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 repozitionabil. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-26050 38 x 24 mm Portocaliu/bleu 2 x 10 file/set
HO-26051 38 x 24 mm Vernil/roz 2 x 10 file/set
HO-26052 38 x 24 mm Galben/mov 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

NOU
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Index autoadeziv din hârtie
• Index repozitionabil.
• Folositor ca marcare, clasificare in dosare si indexare.
COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-21618 50 x 10 mm 7 culori neon 280 (7 x 40) file/set
HO-21616 50 x 12 + 50 x 38 mm 4 culori pastel 160 (4 x 40) file/set
HO-21617 50 x 12 + 50 x 38 mm 4 culori neon 160 (4 x 40) file/set
HO-21353 50 x 12 + 50 x 38 mm 4 culori pastel 160 (4 x 40) file/set

NOU
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 AMBALARE
HO-21478 70x70 mm Galben neon 50 file/set
HO-21479 70x70 mm Albastru neon 50 file/set
HO-21480 70x70 mm verde neon 50 file/set
HO-21481 70x70 mm magenta neon 50 file/set
HO-21483 70x70 mm alb liniat cu roșu/tab magenta 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
HO-21487 70x70 mm alb liniat cu roșu/tab 4 culori fosforescente 4 x 25 file/set

Index autoadeziv din hârtie
• Index repozitionabil.
• Folositor ca marcare, clasificare in dosare si indexare.

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-21614 76 x 14 mm 4 culori pastel 400 (4 x 100) file/set
HO-21615 76 x 14 mm 4 culori margine neon 400 (4 x 100) file/set
HO-21205 50 x 20 mm 4 culori neon 200 (4 x 50) file/set
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
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Magic divider notes autoadeziv
• Excelent pentru separare, indexare și referiri la alte documente.
• Un ajutor pentru organizare și prezentări superioare.
• Localizarea informațiilor cu ușurință.

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 (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-21460 148 x 98 mm galben cu 6 tab-uri neon 60 file/set
HO-21461 148 x 98 mm galben cu 3 tab-uri neon 60 file/set
HO-21462 148 x 98 mm alb cu 6 tab-uri color 60 file/set
HO-21463 148 x 98 mm alb cu 3 tab-uri color 60 file/set

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-21071 343x250x158 mm 1 x galben pastel si 5 x asortate neon 6 x25 file/set
HO-21069 343x329x172 mm 5 x asortate neon 5 x 25 file/set
HO-21064 343x329x172 mm 2 x galben neon si 4 x asortate neon 6 x 25 file/set
HO-21070 313x250x158 mm 3 x galben neon si 3 x asortate neon 6 x 25 file/set

NOU

NOU

Notes autoadeziv Magic tracking 
• 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 data. 
• La îndemână pentru utilizatorul de la birou sau care călătorește. 
• Suficient spațiu pentru a scrie și culori luminoase care permit marcarea și 

indexarea paginii în același timp. 
• Alege acest notes autoadeziv pentru a localiza cu ușurință informația. 

*Liniat dictando

COD DIMENSIUNI (L x l) CULOARE AMBALARE

HO-21559* 70 x 70 mm roșu/galben/ albastru/verde pastel 100 (4x25)file/set
HO-21560 70 x 70 mm galben/albastru/verde/magenta neon 100 (4x25)file/set
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Separator plastic color
• Din polipropilenă color de 120 microni.
• Cu perforații standard pentru îndosariere.
• Cu etichete pentru personalizare.

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

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 TIP
E-100204630 A4 XL 1-5
E-100204631 A4 XL 1-6
E-100204626 A4 XL 1-10
E-100204627 A4 XL 1-12
E-100204628 A4 XL 1-20
E-100204629 A4 XL 1-31
E-100204603 A4 XL A-Z

COD FORMAT TIP
E-100205096 A4 XL 1-5
E-100205095 A4 XL 1-10
E-100204813 A4 XL 1-12
E-100204822 A4 XL 1-31
E-100204733 A4 XL A-Z

COD FORMAT AMBALARE
E-100209052 A4 XL 5 file/set
E-100205091 A4 XL 6 file/set
E-100209051 A4 XL 10 file/set
E-100205086 A4 XL 12 file/set

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

COD FORMAT AMBALARE
E-100204989 A4 XL 6 file/set
E-100204981 A4 XL 12 file/set
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Separatoare carton color
• Sunt prevăzute cu microperforații pentru a putea detașa extremitățile cu 

ușurință.
• Cu 11 perforații standard pe partea stângă pentru îndosariere.

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 vertical 

sau orizontal în biblioraft. 
• De exemplu: documentele principale se pot separa utilizând separatorul pe 

verticală și documente mai puțin importante utilizând separatorul pe  
orizontală. 

• Confecționat din carton de 190 gr/mp, disponibil în culori noi, pastel. 

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

COD FORMAT GRAMAJ TIP CARTON CULOARE AMBALARE
E-400004671 A4XL 230 gr/mp manilla chamois 100 file/set
E-400004665 A4XL 250 gr/mp manilla albastru 100 file/set
E-400004666 A4XL 250 gr/mp manilla galben 100 file/set
E-400004667 A4XL 250 gr/mp manilla verde 100 file/set
E-400004670 A4XL 250 gr/mp manilla roșu 100 file/set

COD DIMENSIUNI (L X L) 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

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
E-400013889 105 x 240 mm Albastru 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 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

NOU
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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.

Index plastic
• Din polipropilenă (PP) de 120 de microni.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.

Index plastic color
• Din polipropilenă (PP) de 125 de microni.
• Cu 11 perforații pe partea stângă pentru îndosariere.

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

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
OP-420 AZ MY MC
OP-412 ZA MY MC
OP-431 ZA MY MC

COD FORMAT TIP
OP-420 AZ MC A4 A -   Z
OP-412 ZA MC A4 1 - 12
OP-431 ZA MC A4 1 - 31

COD FORMAT AMBALARE
OP-412 FE A4 12 buc./set
OP-420 FE A4 20 buc./set

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
OP-520 AZ A5 gri A - Z
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

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
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

Separatoare plastic color
• Din polipropilenă color (PP) de 120 de microni.
• Cu 11 perforații pe partea stângă pentru îndosariere.

COD FORMAT AMBALARE
OP-405 OD A4 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

COD FORMAT AMBALARE
OP-405 OD K A4 5 culori/set
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
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351.9 Dosare din carton

COD DIMENSIUNI TIP CARTON CULOARE
E-100091649 225 x 318 mm manilla Albastru
E-100091651 225 x 318 mm manilla Galben
E-100091652 225 x 318 mm manilla Verde
E-100091654 225 x 318 mm manilla Orange
E-100091655 225 x 318 mm manilla Roșu

COD TIP CARTON CULOARE
E-100090773 manilla Albastru
E-100090778 manilla Galben
E-100090781 manilla Verde
E-100090783 manilla Orange
E-100090784 manilla Roșu

COD COPERTĂ FAȚĂ CULOARE
E-100551890 1/2 Albastru
E-100551892 1/2 Galben
E-100551893 1/2 Verde
E-100551895 1/2 Orange
E-100551896 1/2 Roșu

COD COPERTĂ FAȚĂ CULOARE
E-100551883 1/1 Albastru
E-100551885 1/1 Galben
E-100551886 1/1 Verde
E-100551888 1/1 Orange
E-100551889 1/1 Roșu

COD COPERTĂ FAȚĂ CULOARE
E-100551869 1/1 Albastru
E-100551871 1/1 Galben
E-100551872 1/1 Verde
E-100551874 1/1 Orange
E-100551875 1/1 Roșu

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.

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.

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.

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.

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

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

COD COPERTĂ FAȚĂ CULOARE
E-100551876 1/2 Albastru
E-100551878 1/2 Galben
E-100551879 1/2 Verde
E-100551881 1/2 Orange
E-100551882 1/2 Roșu
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36 1.9 Dosare din carton

COD FORMAT AMBALARE

E-100330146 A4 portrait 25 buc./set

COD TIP CARTON CULOARE AMBALARE
E-100091158 manilla Albastru 25 buc./set
E-100091160 manilla Galben 25 buc./set
E-100091161 manilla Verde 25 buc./set
E-100091163 manilla Orange 25 buc./set
E-100091164 manilla Roșu 25 buc./set

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

• Confecționat din carton reciclat de 240 g/mp.
• Inscripționat cu tabel pentru diverse notări.
• Culoare natur.

Dosar carton cu alonja arhivare Secolor
• Din carton manilla de 250 gr/mp.
• Prevăzut cu alonjă de mare capacitate Jalema Clip.
• Copertă întreagă față/spate.
• Copertă spate cu pliu interior.

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.

Dosar cu buzunar Secolor
• Soluția perfectă de arhivare a documentelor care nu pot fi perforate, gen 

fotografii, documente originale, foi de reclame.
• Dosarul este prevăzut cu burduf de 3 cm pe părțile laterale și cu o clapă.
• Pentru a consulta documentele nu trebuie să le scoateți din dosar.
COD CULOARE GRAMAJ DIMENSIUNI AMBALARE
J-3123102 albastru 230g/mp albastru 25 buc./set
J-3123104 chamois 230g/mp chamois 25 buc./set
J-3123106 galben 230g/mp galben 25 buc./set
J-3123108 verde 230g/mp verde 25 buc./set
J-3123115 roșu 230g/mp roșu 25 buc./set

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

COD CULOARE AMBALARE
J-3103108 Verde 50 buc./set
J-3103115 Roșu 50 buc./set

COD CULOARE AMBALARE
J-3103102 Verde 50 buc./set
J-3103104 Roșu 50 buc./set
J-3103106 Roșu 50 buc./set
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371.10 Dosare de prezentare

Dosar de prezentare Style    
• 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

NOU

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

Rezerve   

COD NUMAR FOLII FORMAT CULOARE COPERTA
5836.110 30 A6 transparentă
5835.110 30 A5 transparentă
5822.400 20 A4 albastră
5822.700 20 A4 neagra
5822.600 20 A4 roșie
5822.110 20 A4 transparentă
5832.400 30 A4 albastră
5832.300 30 A4 bordeaux
5832.700 30 A4 neagră
5832.600 30 A4 roșie
5842.400 40 A4 albastră
5842.700 40 A4 neagră
5842.600 40 A4 roșie
5842.110 40 A4 transparentă

COD NUMAR FOLII FORMAT CULOARE
5810.000 10 A4 transparentă
5815.000 5 A4 transparentă
5812.000 10 A5 transparentă

NOU

Dosar cu folii protecție documente 
• Conține 20 folii de protecție documente.
• Cotor cu 11 perforații standard pentru îndosariere in bibliorafturi și caiete 

mecanice.
• Buzunar pentru carte de vizită.
COD FORMAT AMBALARE

PK-6127-PFL A4 5 buc/set

Dosar de prezentare personalizabil Polyvision
• Confecționat din polipropilenă rigidă, cu buzunar transparent pentru personali-

zare; folii din polipropilenă cristal pentru protejarea documentelor.
• Ideale pentru prezentarea de oferte, meniuri, cataloage, pliante, diverse 

documente.

COD FORMAT NUMĂR FOLII CULOARE
E-100206088 A4 20 transparent
E-100206232 A4 40 transparent

Pentru gama completăSTYLE 
consultați pagina 8-9
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38 1.10 Dosare de prezentare

COD FORMAT NUMĂR FOLII CULOARE
K-3010-68 A4 10 bleumarin
K-3010-0 A4 10 negru
K-3020-78 A4 20 bordeaux
K-3020-68 A4 20 bleumarin
K-3020-0 A4 20 negru
K-3040-78 A4 40 bordeaux
K-3040-68 A4 40 bleumarin
K-3040-0 A4 40 negru

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.

®

Dosar de prezentare personalizabil
• Cu buzunar transparent pe copertă și cotor
• Copertă rigidă neagră
• Cu buzunar interior transparent pentru CD-uri și cărți de vizită

®

COD FORMAT NR. FOLII
K-3045-0 A4 40
K-3065-0 A4 60 (cu casetă)

COD FORMAT NR. FOLII
K-3015-0 A4 10
K-3025-0 A4 20
K-3035-0 A4 30

Dosar de prezentare cu folii
• Buzunar cu etichetă pe cotor pentru personalizare.
• Ideale pentru prezentarea de oferte, meniuri, cataloage, pliante, diverse 

documente.
• Buzunar pentru personalizare pe copertă.
• Folii din polipropilenă cristal, pentru protejarea documentelor.

Dosar de prezentare cu folii personalizabil
• Cu buzunar pe coperta si pe cotor pentru personalizare.
• Copertă rigidă color.
• Ideale pentru prezentarea de oferte, meniuri, cataloage, pliante, diverse 

documente.
• Folii din polipropilenă cristal, pentru protejarea documentelor.

COD FORMAT NUMĂR FOLII CULOARE
PK-6146-PFL A4 20 transparent mat
PK-6147-PFL A4 20 negru
PK-6162-PFL A4 20 transparent albastru
PK-6163-PFL A4 20 transparent violet
PK-6164-PFL A4 40 transparent mat
PK-6165-PFL A4 40 negru
PK-6166-PFL A4 40 transparent roz
PK-6167-PFL A4 40 transparent albastru
PK-6168-PFL A4 40 transparent violet

COD FORMAT NUMĂR FOLII CULOARE
PK-6172-PFL A4 20 transparent mat
PK-6173-PFL A4 20 negru
PK-6174-PFL A4 20 transparent roz
PK-6175-PFL A4 20 transparent albastru
PK-6176-PFL A4 20 transparent violet
PK-6177-PFL A4 40 transparent mat
PK-6178-PFL A4 40 negru
PK-6179-PFL A4 40 transparent roz
PK-6180-PFL A4 40 transparent albastru
PK-6181-PFL A4 40 transparent violet
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391.11 Dosare din plastic

Dosar din plastic cu clemă pivotantă 
• Sistem de prindere a documentelor fără perforare, cu clemă pivotantă.
• Capacitate 25 coli A4.
• Din plastic transparent.
• Buzunar pentru etichetă personalizare.
COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PK-6182-PFL transparentă A4 5 buc/set
PK-6183-PFL neagră A4 5 buc/set
PK-6184-PFL roz A4 5 buc/set
PK-6185-PFL albastră A4 5 buc/set
PK-6186-PFL violet A4 5 buc/set

® ®

Dosar plastic cu clemă pivotantă
• Fabricat din polipropilenă (PP). 
• Sistem de prindere a documentelor fără perforare, cu clemă pivotanta. 
• Capacitate: 30 coli de 80 gr/mp. 

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
K-279269 A4 Albastru 5 buc/set
K-279689 A4 Negru 5 buc/set

Dosar cu clemă metalică
• Din polipropilenă (PP).   
• Sistem de prindere a documentelor fără perforare (clemă).   
• Coperta din față transparentă, coperta din spate color.
COD FORMAT CULOARE AMBALARE
K-23051 A4 bleumarin 5 buc/set
K-23042 A4 negru 5 buc/set
K-23036 A4 roșu 5 buc/set
K-23037 A4 verde 5 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

COD CULOARE AMBALARE
ES-13586 albastru 10 buc./set
ES-13587 verde 10 buc./set
ES-13588 negru 10 buc./set

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.

COD CULOARE AMBALARE
OP-1043-080 roșu 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

COD CULOARE AMBALARE
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

COD CULOARE
L-41850023 Roz metalizat
L-41850036 albastru metalizat
L-41850044 Portocaliu metalizat

COD CULOARE
L-41850051 turcoaz metalizat
L-41850062 mov metalizat
L-41850064 verde metalizat

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: 260 x17 x320 mm

NOU

Pentru gama completăWOW consultați pagina  16-17
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40 1.12 Dosare suspendabile

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

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

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

Dosar suspendabil Vertic
• Din carton kraft eco 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.

Dosar suspendabil cu burduf Vertic
• Din carton kraft eco cu baghet[ metalică.
• Vizor vertical din plastic rigid de 6 cm cu efect de mărire.
• Etichetă albă inclusă.

Dosar suspendabil Vertic  
cu separatoare și buzunar

• Din carton kraft eco 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 BURDUF GRAMAJ
E-100552068 330 x 240 mm 20 mm 320 gr/mp
E-100552069 330 x 240 mm 30 mm 320 gr/mp
E-100552063 330 x 240 mm 40 mm 320 gr/mp
E-100552064 330 x 240 mm 60 mm 320 gr/mp
E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.

COD DIMENSIUNI (L X L) GRAMAJ

E-100330742 330 x 275 mm 220 gr/mp

COD DIMENSIUNI (L X L) GRAMAJ
E-100560121 318 x 245 mm 230 g/mp
E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.

COD DIMENSIUNI (L X L) GRAMAJ
E-100560119 318 x 245 mm 230 g/mp
E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.

COD DIMENSIUNI (L X L) GRAMAJ
E-100082310 330 x 248 x 5 mm 230 g/mp
E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.

COD DIMENSIUNI (L X L) GRAMAJ
E-100560118 340 x 245 mm 230 g/mp
E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.
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411.12 Dosare suspendabile

Dosar suspendabil Chic
• 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.

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

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

Port-etichetă din plastic pentru dosar 
suspendabil Verticflex

Port-etichetă din plastic pentru dosar 
suspendabil Verticflex

COD DIMENSIUNI CULOARE GRAMAJ
E-100552091 330 x 245 mm albastru 230 gr/mp
E-100552095 330 x 245 mm galben 230 gr/mp
E-100552096 330 x 245 mm verde 230 gr/mp
E-100552097 330 x 245 mm ro§u 230 gr/mp
E-100552070 - port-etichetă pentru dosar suspendabil. Ambalare 25 buc./set.

COD DIMENSIUNI CULOARE GRAMAJ
E-100331493 330 x 240 mm albastru 230 gr/mp
E-100331494 330 x 240 mm galben 230 gr/mp
E-100331495 330 x 240 mm verde 230 gr/mp
E-100331496 330 x 240 mm roșu 230 gr/mp

COD DIMENSIUNI CULOARE GRAMAJ
E-100331149 330 x 240 mm albastru 330 gr/mp
E-100331158 330 x 240 mm galben 330 gr/mp
E-100331150 330 x 240 mm verde 330 gr/mp
E-100331154 330 x 240 mm roșu 330 gr/mp

COD DIMENSIUNI DESCRIERE AMBALARE
E-100330217 50 x 15 mm port-eticheta transparentă 25 buc./set
E-100330218 50 x 14 mm etichetă albă 10 coli A4/set

COD DIMENSIUNI DESCRIERE AMBALARE
E-100330217 50 x 15 mm port-eticheta transparentă 25 buc./set
E-100330218 50 x 14 mm etichetă albă 10 coli A4/set
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42 1.13 Suporți pentru dosare suspendabile

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE DESCRIERE
HA-19072-14 359 x 269 x 320 mm albastru cu capac
HA-19072-11 359 x 269 x 320 mm gri deschis cu capac
HA-19072-13 359 x 269 x 320 mm negru cu capac
HA-19071-14 359 x 269 x 320 mm albastru fără 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 din plastic pentru 
dosare suspendabile X-Cross Top
• Suport cu design elegant, modern și stabil. 
• Livrat cu un capac detașabil - utilizat pentru arhivare, dar și 

protecție împotrivă 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. 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

Suport Karat din plastic 
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
HA-1906-63 360 x 264 x 320 mm transparent mat

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1902-63 390 x 260 x 150 mm transparent mat

Suport din plastic pentru dosare 
suspendabile Swing Comfort
• Suport din plastic, cu design inovator și construcție solidă. 
• Prevăzut cu suport pentru instrumente de scris și markere. 
• Potrivit pentru 20 dosare suspendabile. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

Suport Swing din plastic 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. 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

COD DIMENSIUNI CULOARE DESCRIERE
HA-1901-11 397 x 154 x 347 mm gri deschis cu capac
HA-1901-13 397 x 154 x 347 mm negru cu capac
HA-1901-14 397 x 154 x 347 mm albastru cu capac
HA-1901-17 397 x 154 x 347 mm roșu cu capac
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
HA-1900-17 390 x 150 x 260 mm roșu fără capac
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431.13 Suporți pentru dosare suspendabile

Cabinet Economy pentrudosare suspendabile
• Capacitate sertar: 65 dosare. • Culoare gri deschis.
• Dimensiune cabinet: 414 x 1320 x 630 mm. • Garanție 2 ani.

Suport metalic pentru dosare suspendabile
• Suport simplu, din metal, cu rotile, pentru dosare suspendabile.
• Se livrează fără dosare.

COD NUMĂR SERTARE

ES-94912 4

COD DIMENSIUNE (L X L X H) CAPACITATE CULOARE
ES-94962 670 x 300 x 600 mm 100 dosare alb
ES-94953* 610 x 370 x 540 mm 100 dosare alb

Cutie arhivare pentru 
dosare suspendabile, 
Click & Store
• Se poate monta și demonta cu ușurință, pentru a nu ocupa spațiu 
• Se poate transporta ușor, datorită mânerelor din metal.  
• Prevăzută cu suport de etichetă pentru indexare. 
• Suprafața exterioară laminată și colțurile metalice asigură o rezistență mai mare. 
• Design ultra-modern! Asamblare rapidă și ușoară, precum și stabilitate crescută. 

COD DIMENSIUNI CAPACITATE CULOARE
L-60460001 357 x 285 x 367 mm 15 dosare Alb
L-60460095 357 x 285 x 367 mm 15 dosare negru

Cutie arhivare Tric Maxi pentru dosare 
suspendabile
• Carton ondulat kraft
• Folosit pentru arhivare dosare suspendabile
• Dotată cu orificiu pentru o manevrare ușoară

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

COD DIMENSIUNI (L X L X H)

E-100421090 333 x 236 x 308 mm

COD CULOARE DIMENSIUNI (L X L X H)

ES-10965 albă 117 x 285 x 337 mm

*prevăzut cu capac
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CombiFile

Folie de protecție

MAPA CE A FOST CREATĂ DUPĂ NEVOILE TALE

Sistem unic pentru optimiza-
rea 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.

Etichetă pentru identificarea
ușoară a documentelor

Închiderea pe 1/6 din marginea 
dreaptă contribuie la prevenirea
pierderii documentelor.

Pentru 
150 coli

Cu 3 separatoare

INOVAȚIE
Organizare

perfectă în mișcare

200

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 AMBALARE

L-47260003 40 coli Alb 5 buc./set
L-47260035 40 coli Albastru 5 buc./set

Mapă CombiFile rigidă
COD CAPACITATE CULOARE AMBALARE

L-47280003 20 coli Alb 3 buc./set
L-47280035 20 coli Albastru 3 buc./set

Mapă CombiFile cu separatoare
COD CAPACITATE CULOARE AMBALARE

L-47290003 3 x 20 coli Alb 3 buc./set
L-47290035 3 x 20 coli Albastru 3 buc./set

Mapă CombiFile Jumbo
COD CAPACITATE CULOARE AMBALARE

L-47270003 150 coli Alb 3 buc./set
L-47270035 150 coli Albastru 3 buc./set

Folie de protecție Jumbo    
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.

Folie de protecție „proiect“    
Folie de protecție destinată depozitării, organiză-
rii documentelor printate și în format electronic, 
2 CD/ folie.

COD CAPACITATE AMBALARE

L-47561003 200 coli 5 buc./set

COD CAPACITATE AMBALARE

L-47613103 50 coli 5 buc./set

Copertă rigidă
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451.14 Folii protecție documente

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

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

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

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

COD GROSIME FORMAT AMBALARE
ES-56066 55 microni A4 100 buc./cutie
ES-56113 75 microni A4 100 buc./cutie
ES-56093 105 microni A4 100 buc./cutie

COD GROSIME FORMAT CULOARE AMBALARE

ES-56171 46 microni A4 transparent 100 buc./set

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

Dispenser folii de protecție Esselte At Hand 
• 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

A

B

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
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46 1.14 Folii protecție documente

Folie protecție cu margine color
• Asigură o organizare și căutare mai eficientă a documentelor.
• Cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere pe latura superioară și pe 2/3 din latura exterioară.
• Suprafața: cristal

Folie protecție cu fermoar
• Folie transparentă cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
• Suprafața cristal.
• Deschidere: partea laterală, prevăzută cu fermoar de plastic.

Folii protecție cu margine color
• Folie transparentă cristal de 90 microni cu perforații pentru îndosariere.
• Cu margine color pentru o organizare mai bună.
COD FORMAT CULOARE AMBALARE
E-100206873 A4 albastru 10 buc./set
E-100206876 A4 roșu 10 buc./set
E-100206877 A4 verde 10 buc./set

COD CULOARE FORMAT GROSIME AMBALARE
ES-55361 margini galbene A4 105 microni 100 buc./set
ES-55363 margini roșii A4 105 microni 100 buc./set
ES-55365 margini albastre A4 105 microni 100 buc./set
ES-55366 margini verzi A4 105 microni 100 buc./set

COD GROSIME FORMAT AMBALARE

ES-411200 200 microni A4 5 buc./set

Folie protecție documente cu index 
• Capacitate 25 coli A4.
• Cotor cu 11 perforații standard pentru îndosariere în bibliorafturi și caiete 

mecanice.
• Buzunar pentru carte de vizită.

Folie protecție documente cu clapă laterală
• Cotor cu 11 perforații standard pentru îndosariere în bibliorafturi și caiete 

mecanice.
• Buzunar pentru carte de vizită.
• Închidere cu capsă.

COD DESCRIERE FORMAT AMBALARE

PK-6125-PFL cu index lateral A4 5 buc./set

COD DESCRIERE FORMAT AMBALARE

PK-6126-PFL cu clapa laterala cu capsă A4 5 buc./set

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

COD GROSIME FORMAT CULOARE AMBALARE
ES-47201 55 microni A4 galben 10 buc./set
ES-47203 55 microni A4 roșu 10 buc./set
ES-47205 55 microni A4 albastru 10 buc./set
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471.14 Folii protecție documente

Folie de protecție documente
• Folie transparența cu perforații pentru îndosariere. 
• Deschidere în partea superioară. 

®

NOU

COD GROSIME CULOARE FORMAT AMBALARE
K-14017 120 microni cristal A4 10 buc/set
K-14016 80 microni cristal A4 100 buc/set

NOU

Folie protecție pentru 2 CD/DVD            
• Folie transparentă de 200 microni, cu perforații pentru îndosariere în biblioraft 

sau dosar.
• Formată din 2 buzunare cu clapă, cu închidere cu capsă.
COD FORMAT CAPACITATE AMBALARE

PK-7135-PFL A4 2 CD-DVD 5 buc/set

Folie protecție pentru 4 CD-uri
• Folie cristal transparentă pentru protecție CD-uri cu perforații standard pentru 

îndosariere.

COD FORMAT GROSIME AMBALARE

E-100206991 A4 110 microni 10 buc/set

Folie protecție cristal
• Folie transparentă cristal cu perforații pentru îndosariere.
COD FORMAT GROSIME AMBALARE

E-100206764 A4 90 microni 100 buc/cutie

®

Folie protecție documente, cu două deschideri
• Folie transparentă cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere: sus și stânga
COD GROSIME CULOARE FORMAT AMBALARE
K-14022 140 microni transparentă A4 100 buc./set
K-14015 45 microni transparentă A4 100 buc/set

Folie protecție pentru cărți de vizită
• Folie transparentă cristal cu perforații standard pentru îndosariere.
• Capacitate: 20 de cărți de vizită (față / verso).

COD GROSIME FORMAT AMBALARE

OP-52212040 120 microni A4 10 buc./set 
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48 1.14 Folii protecție documente

Folie de protecție documente
• Folie transparentă cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere: partea superioară.
• Format A4

Folie protectie documente Extra wide
• Folie transparentă cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere partea superioară.
• Mai lată cu 10 mm pentru o capacitate mai mare

Folie protecție documente cu clapă laterală
• Folie transparentă din polipropilenă (PP) cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere: lateral dreapta cu clapă

Folie protecție documente
• Folie transparentă cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere: partea superioară.

Folie protecție documente
• Folie transparentă cu perforații standard pentru îndosariere
• Deschidere: partea superioară.

Folie protecție documente cu burduf
• Folie protecție documente cu burduf pentru cataloage.
• Burduf de 20 mm si 11 perforații standard pentru îndosariere.

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

COD GROSIME CULOARE FORMAT AMBALARE

OP-50209051 80 microni transparentă A5 100 buc./set

COD FORMAT GROSIME AMBALARE

OP-502120431 A4 120 microni 10 buc./set

COD GROSIME CULOARE AMBALARE
OP-50203800 40 microni cristal 100 buc./set
OP-50204001 40 microni transparent 100 buc./set

COD GROSIME FORMAT AMBALARE
OP-502090321 80 microni A3-landscape 25 buc./set
OP-502090311 80 microni A3-portrait 25 buc./set

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



01Organizare, prezentare și arhivare 

491.14 Folii protecție documente

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.

Mapă protecție cu două deschideri
• Utilizate la depozitarea și organizarea documentelor.
• Mapă din PVC cu două deschideri lateral și sus.

Mapa protecție cu 2 deschideri
• Mapă din polipropilenă transparent color cu două deschideri lateral și sus.
• Format A4.

Mapă protecție cu două deschideri
• Mapă protecție cu două deschideri „L“

®

Pungi plastic cu fermoar
• Pungi din PP transparent de 55 microni. 
• Prevăzute cu fermoar pentru sigilare. 

®

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

COD FORMAT DESCRIERE CULOARE AMBALARE
K-30025 A4 PP 90 microni transparentă 25 buc/set
K-34022 A4 PVC 180 microni cristal 100 (4x25) buc/set

COD CULOARE GROSIME FORMAT AMBALARE

OP-51209041 transparent 90 microni A4 25 buc./set

COD GROSIME CULOARE AMBALARE
E-100206706 150 microni albastru transparent 10 buc./set
E-100206708 150 microni galben transparent 10 buc./set
E-100206709 150 microni roșu transparent 10 buc./set
E-100206710 150 microni verde transparent 10 buc./set
E-100206707 150 microni transparent 10 buc./set

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

®

NOU

Mapă protecție documente cu două deschideri
• Mapa din polipropilenă transparentă. 
• Deschidere lateral și sus. 

COD FORMAT GROSIME AMBALARE

K-34003 A3 120 microni 10 buc/set
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50 1.15 Mape din plastic

NOU NOU

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PK-7094-PFL transparent mat landscape A3 5 buc./set
PK-6132-PFL transparent mat landscape A4 5 buc./set
PK-6133-PFL transparent roz landscape A4 5 buc./set
PK-6134-PFL transparent albastru landscape A4 5 buc./set
PK-6135-PFL transparent violet landscape A4 5 buc./set

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PK-6142-PFL transparent mat DL 10 buc./set
PK-6143-PFL transparent roz DL 10 buc./set
PK-6144-PFL transparent albastru DL 10 buc./set
PK-6145-PFL transparent violet DL 10 buc./set

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PK-6128-PFL transparent mat landscape folio 5 buc./set
PK-6129-PFL transparent roz landscape folio 5 buc./set
PK-6130-PFL transparent albastru landscape folio 5 buc./set
PK-6131-PFL transparent violet landscape folio 5 buc./set

COD CULOARE FORMAT AMBALARE

PK-7093-PFL Transparent mat Landscape folio 5 buc/set

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PK-7098-PFL Transparent mat A4 portrait 5 buc/set
PK-7097-PFL Transparent mat A5 portrait 5 buc/set
PK-7099-PFL Transparent mat A6 portrait 5 buc/set

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PK-6136-PFL transparent mat landscape A5 10 buc./set
PK-6137-PFL transparent roz landscape A5 10 buc./set
PK-6138-PFL transparent albastru landscape A5 10 buc./set
PK-6139-PFL transparent violet landscape A5 10 buc./set

Mapă protecție cu capsă pentru documente A4
• Conține 2 compartimente  pentru documente.
• Cu clapă laterală și închidere cu capsă.
• Buzunar pentru carte de vizită.

Mapă protecție cu capsă pentru documente A5 
• Cu clapă laterală și închidere cu capsă.
• Dimensiune (Lxl): 250 x 180 mm.

Mapă protecție cu capsă pentru documente DL 
• Cu clapă laterală și închidere cu capsă.
• Dimensiune (Lxl): 125 x 225 mm.

Mapa protecție cu capsă pentru documente folio 
• Conține 2 compartimente  pentru documente.
• Cu clapă superioară și închidere cu capsă.
• Buzunar pentru carte de vizită.
• Dimensiune (Lxl): 240 x 360 mm.

Mapă protecție cu capsă pentru documente folio
• Cu clapă și închidere cu capsă.
• Conține buzunar pe spate pentru personalizare.
• Buzunar pentru carte de vizită.
• Dimensiune (Lxl): 240 x 360 mm
• Conține 3 separatoare cu index

Mapă protecție cu capsă pentru documente 
• Cu clapă care se închide cu capsă.
• Grosime 200 microni
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COD LĂȚIME COTOR CULOARE
PK-6197-PFL 30 mm transparent mat
PK-6198-PFL 30 mm transparent negru
PK-6199-PFL 30 mm transparent roz
PK-6216-PFL 30 mm transparent albastru
PK-6217-PFL 30 mm transparent violet

Mapă plastic cu capsă 
• Mapă din plastic rigid color. Format A4.
• Cu clapă și închidere cu capsă.
• Buzunar pentru etichetă personalizare.

NOU

Mapă plastic pentru documente                
• Mapă din polipropilenă cu închidere cu mecanism. 
• Suport pentru cărți de vizită și index. 
COD LĂȚIME COTOR CULOARE
PK-7132-PFL 25 mm Transparent mat
PK-7131-PFL 35 mm Transparent mat
PK-7133-PFL(BLU) 60 mm Albastru
PK-7134-PFL(CLR) 60 mm Transparent mat

Mapă plastic Memphis cu capsă
• Din polipropilenă cu 3 pliuri și închidere cu capsă. Mapă plastic Polyvision cu capsă

• Din polipropilenă color transparent, cu 3 pliuri și închidere cu capsă.
• Buzunar pentru personalizare

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE
E-100200132 A4 40 mm albastru
E-100200173 A4 80 mm albastru
E-100200175 A4 80 mm negru
E-100200133 A4 40 mm negru

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE
E-100200142 A4 40 mm transparenta
E-100200140 A4 40 mm transparent albastru

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

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE
E-100200559 A4 25 mm albastru
E-100200562 A4 25 mm verde
E-100200561 A4 25 mm roșu
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 AMBALARE
E-100201132 A4 albastru 20 buc/set
E-100201140 A4 verde 20 buc/set
E-100201139 A4 roșu 20 buc/set
E-100201137 A4 negru 20 buc/set
E-100201087 A3 asortate 20 buc/set
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COD FORMAT CULOARE
PK-6187-PFL A4 transparent mat
PK-6188-PFL A4 negru
PK-6189-PFL A4 transparent roz
PK-6190-PFL A4 transparent albastru
PK-6191-PFL A4 transparent violet

Mapă plastic cu elastic 
• Mapă plastic color cu elastic pe colțuri.
• Capacitate 100 coli A4.
• Buzunar pentru carte de vizită.

Mapă carton cu capsă
• Din carton de 1,4 mm grosime de culoare neagră.
• Închidere cu capsă metalică.

Mapă carton Clip’n’go
• Confecționată din carton 390 gr/mp. 
• Se poate extinde cu burduf de maxim 130 mm.

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

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-100200749 240 x 320 mm roșu 50 buc./set
E-100200739 240 x 320 mm galben 50 buc./set

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-100200430 250 x 330 mm 40 mm negru 10 buc./set
E-100200426 250 x 330 mm 40 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

COD DIMENSIUNI (L X L X H) CAPACITATE
E-400000985 315 x 240 x 60 mm 580 coli
E-400000989 315 x 240 x 80 mm 780 coli

COD FORMAT CULOARE AMBALARE

E-100201312 A4 albastru 10 buc./set

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
ES-13434 A4 bleumarin
ES-13435 A4 albastru
ES-13436 A4 roșu

COD FORMAT CULOARE
ES-13437 A4 verde
ES-13438 A4 galben
ES-13439 A4 negru
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Mapa cu elastic Style   
• 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

NOU

Mapa Jumbo Style  
• 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 g/mp 250 x37 x330 mm Alb arctic
L-39560028 A4 250 coli, 80 g/mp 250 x37 x330 mm grena
L-39560053 A4 250 coli, 80 g/mp 250 x37 x330 mm fistic
L-39560069 A4 250 coli, 80 g/mp 250 x37 x330 mm Albastru-violet
L-39560094 A4 250 coli, 80 g/mp 250 x37 x330 mm Negru satin

NOU

Mapa cu separatoare Style     
• Mapă cu separatoare, din polipropilenă, cu un design modern 

și ergonomic. Ideală pentru soratea 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 CULOARE
L-39950004 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm alb arctic
L-39950028 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm grena
L-39950053 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm fistic
L-39950069 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm albastru violet
L-39950094 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm negru satin
L-39960004 12 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm alb arctic
L-39960028 12 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm grena
L-39960053 12 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm fistic
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

NOU

Mapa tip Proiect Leitz   
• Mapă tip Proiect din polipropilenă, cu un design modern și ergonomic. 
• Ideală pentru organizarea documentelor, proiectelor, prezentărilor etc.
• Închidere cu elastic pentru transportul în siguranță al documentelor.
• Se poate utiliza alături de Caietele Leitz Style sau Mapele Leitz CombiFile.
• 6 compartimente extensibile cu index pentru identificarea rapidă a 

conținutului.
• Un compartiment frontal fix, pentru stocarea diverselor documente, acceso-

rii sau a caietului de notițe.

COD FORMAT CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
L-39570004 A4 250 coli, 80 g/mp 254 x38 x330 mm alb arctic
L-39570028 A4 250 coli, 80 g/mp 250 x37 x330 mm grena
L-39570053 A4 250 coli, 80 g/mp 250 x37 x330 mm fistic
L-39570069 A4 250 coli, 80 g/mp 250 x37 x330 mm albastru violet
L-39570094 A4 250 coli, 80 g/mp 250 x37 x330 mm negru satin

NOU

Pentru gama completăSTYLE 
consultați pagina 8-9

Pentru gama completăSTYLE 
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54 1.17 Mape și serviete

COD FORMAT CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
L-45990023 A4 150 coli (80 g/mp) 235 x 8 x 320 mm roz metalizat
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-45900064 A4 150 coli (80 g/mp) 235 x 8 x 320 mm verde metalizat

Mapa cu elastic Wow   
• 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.

NOU

COD FORMAT CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
L-39820001 A4 250 coli (80 g/mp) 241 x 5 x 210 mm Alb metalizat
L-39820023 A4 250 coli (80 g/mp) 241 x 5 x 210 mm roz metalizat
L-39820036 A4 250 coli (80 g/mp) 241 x 5 x 210 mm Albastru metalizat
L-39820044 A4 250 coli (80 g/mp) 241 x 5 x 210 mm Portocaliu metalizat
L-39820051 A4 250 coli (80 g/mp) 241 x 5 x 210 mm Turcoaz metalizat 
L-39820062 A4 250 coli (80 g/mp) 241 x 5 x 210 mm mov metalizat
L-39820064 A4 250 coli (80 g/mp) 241 x 5 x 210 mm Verde metalizat

Mapa din carton cu elastic Wow 
• 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.

NOU

COD NR. SEPARATOARE CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
L-46330023 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm Roz metalizat
L-46330036 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm Albastru metalizat
L-46330044 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm Portocaliu metalizat
L-46330051 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm Turcoaz metalizat
L-46330062 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm Mov metalizat
L-46330064 6 200 coli, 80 g/mp 260 x17 x320 mm Verde metalizat

Mapa cu separatoare Wow   
• Mapă cu separatoare, din polipropilenă, cu un design modern și ergonomic. 

Ideală pentru soratea 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.

NOU

COD FORMAT CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
L-45890023 A4 250 coli (80 g/mp) 254 x 38 x 330 mm roz metalizat
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 

Mapa tip Proiect Wow   
• Mapă din Polipropilenă (PP) de înaltă calitate, 

în 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

NOU

Pentru gama completăWOW consultați pagina 16-17
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551.17 Mape și serviete

NOU NOU

Mapă cu burduf Executive             
• Mapă din polipropilenă cu 6 compartimente. 
• Prevăzută cu mecanism cu 4 inele de 25 mm și blocnotes cu 80 file. 
• Buzunar pentru carte de vizită și suport instrument de scris. 
• Buzunar cu fermoar pentru documente. 
• Închidere cu buton de siguranță. 

Mapă plastic expandabilă              
• Mapă din plastic transparent cu închidere cu buton. 
• Interior expandabil cu separatoare colorate și cu etichete pentru index. 
• Buzunar pentru carte de vizită. 

COD FORMAT CULOARE NUMĂR COMPARTIMENTE

PK-7106-PFL A4 Negru 6

COD CULOARE NUMAR COMPARTIMENTE FORMAT
PK-7108-PFL Transparent mat 6 A4
PK-7109-PFL Transparent mat 13 A4

NOU

Organizer cu burduf               
• Mapă din polipropilenă cu interior expandabil. 
• Prevăzută cu etichete preprintate pentru indexare. 
• Mâner pentru transport și închidere cu buton cu mecanism. 

COD CULOARE NUMAR COMPARTIMENTE FORMAT
PK-7110-PFL Albastru/negru 13 A 4
PK-7111-PFL Albastru/negru 24 A4

Mapă plastic expandabilă 
• Mapă din plastic color cu închidere cu capsă.
• Interior expandabil cu 6 compartimente și etichete pentru index.
• Buzunar pentru carte de vizită.
• Buzunar interior pentru carduri, bilete, chitanțe.

COD CULOARE CAPACITATE FORMAT
PK-6192-PFL transparent mat 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6193-PFL transparent negru 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6194-PFL transparent roz 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6195-PFL transparent albastru 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6196-PFL transparent violet 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6218-PFL transparent mat 160 coli (80 g/mp) DL
PK-6219-PFL transparent negru 160 coli (80 g/mp) DL

Mapă plastic expandabilă
• Mapă din plastic color cu închidere cu arici. 
• Interior expandabil cu 13 compartimente și etichete pentru index.  

®

Servietă Glamour
• Practică și elegantă din carton color lucios.
• Interiorul din carton gri.
• Închidere cu clapă, dispune de mâner negru.
• Capacitate aproximativ 450 coli.

COD FORMAT CULOARE
K-2030-68 A4 bleumarin
K-2030-0 A4 negru
K-2030-78 A4 bordeaux

COD FORMAT CULOARE
ES-99333 A4 roșu
ES-99335 A4 albastru
ES-99336 A4 verde
ES-99337 A4 negru
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56 1.17 Mape și serviete

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

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

Mapă pentru semnături cu index 
• 24 compartimente
• Taste A-Z pentru organizare alfabetică a documentelor
• 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 (L X L) MODEL
ES-629997 272 x 25 x 355 mm A-Z

COD DIMENSIUNI NR. SEPARATOARE CULOARE
E-400001035 315 x 250 x 15 mm 12 albastru
E-400001993 315 x 250 x 15 mm 12 roșu

COD DIMENSIUNI NR. SEPARATOARE CULOARE
E-400002020 315 x 250 x 12 mm 7 albastru
E-400002024 315 x 250 x 12 mm 7 roșu

COD DIMENSIUNE

ES-621061 240 x 28 x 340 mm

COD DIMENSIUNE

ES-1114119 272 x 45 x 355 mm

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%.

Mapă pentru semnături cu index       
• Este soluția cea mai practică pentru managementul documentelor după dată.
• Se utilizează frecvent în hoteluri, restaurante, centre medicale, dar și alte locuri 

unde se fac înregistrări zilnice.
• Coperta din carton negru,rigid.
• 31 de compartimente cu index în tab-uri din plastic.
• Capacitate sporită datorită cotorului expandabil.

NOU

NOUNOU
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571.18 Clipoarduri pentru documente

Clipboard dublu Bebop
• Mecanism de prindere metalic.
• Cu sistem de agățare în perete.
• Fabricate din polistiren.

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

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.

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

COD FORMAT CULOARE
ES-27353 A4 roșu
ES-27355 A4 albastru

COD FORMAT CULOARE
ES-56053 A4 roșu
ES-56055 A4 albastru
ES-56057 A4 negru

COD FORMAT CAPACITATE CULOARE
L-39620001 A4 80 coli (80gr/mp) alb
L-39620095 A4 80 coli (80gr/mp) negru

COD FORMAT CAPACITATE CULOARE
ES-56043 A4 200 coli (80gr/mp) roșu
ES-56045 A4 200 coli (80gr/mp) albastru
ES-56047 A4 200 coli (80gr/mp) negru

COD FORMAT CAPACITATE CULOARE
L-39710023 A4 80 coli (80 g/mp) Roz metalizat
L-39710036 A4 80 coli (80 g/mp) Albastru metalizat
L-39710044 A4 80 coli (80 g/mp) Portocaliu metalizat
L-39710051 A4 80 coli (80 g/mp) Turcoaz metalizat
L-39710062 A4 80 coli (80 g/mp) Mov metalizat
L-39710064 A4 80 coli (80 g/mp) Verde metalizat

COD CULOARE
L-41990023 Roz metalizat
L-41990036 Albastru metalizat
L-41990044 Portocaliu metalizat

COD CULOARE
L-41990051 Turcoaz metalizat
L-41990062 Mov metalizat
L-41990064 Verde metalizat

Clipboard simplu Wow     
• Clipboard dur din Polistiren de înaltă calitate, în culori WOW. 
• Ideal pentru păstrarea în siguranță a documentelor.
• Cu cârlig pentru agățare
• Clemă metalică cu forță mare de prindere, pentru siguranța documentelor

Clipboard dublu 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)

NOU

NOU
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58 1.18 Clipoarduri pentru documente

Clipboard din plastic dublu  
• Clipboard din plastic rigid color.
• Buzunar interior pentru documente.
• Buzunar pentru carte de vizită.

Clipboard dublu plastifiat
• Din carton rigid plastifiat cu PVC.
• Mecanism metalic cu arc ce permite prinderea documentelor.
• Cu buzunar interior pe copertă față.

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

Clipboard simplu plastifiat
• Din carton rigid plastifiat cu PVC.
• Mecanism metalic cu arc ce permite prinderea documentelor.

COD FORMAT CULOARE
19002/B A4 albastru
19002/Z A4 negru

COD FORMAT CULOARE
19001/B A4 albastru
19001/Z A4 negru

COD FORMAT CULOARE
AL-5518-15 A4 albastru
AL-5518-11 A4 negru

COD FORMAT CULOARE
PK-6220-PFL A4 transparent mat
PK-6221-PFL A4 transparent roz
PK-6222-PFL A4 transparent albastru
PK-6223-PFL A4 transparent violet

®

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 CULOARE
K-37306-23 A4 albastru
K-37306-21 A4 gri
K-37306-29 A4 gri inchis
K-37306-33 A4 roșu

NOU

Clipboard simplu plastifiat 
• Confecționat din carton rigid plasifiat cu PVC. 
• Mecanism metalic ce permite prinderea documentelor.
COD FORMAT CULOARE
AL-5521-15 A3 landscape albastru
AL-5521-11 A3 landscape negru
AL-5520-15 A3 portrait albastru
AL-5520-11 A3 portrait negru

COD FORMAT CULOARE
AL-5514-15 A5 albastru
AL-5514-11 A5 negru
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591.19 Mape și suporți pentru cărți de vizită, agende telefonice

Fișier liniar cu capac VIP V – pentru 500 adrese
• Se folosește pentru organizarea și păstrarea cardurilor cu nume, adrese,  

numere de telefon și liste clienți.
• Conține carduri Rolodex și index A-Z.
• Fabricat din polistiren rigid.

Fișier liniar pentru cărți de vizită din lemn natural 
maro închis
• Se folosește pentru păstrarea și organizarea cărților de vizită 
• Index separator A-Z din carton superlucios 

Fișier rotativ pentru cărți de vizită din lemn natural
• Se folosește pentru păstrarea cărților de vizită 
• Index separator A-Z din carton superlucios 

Fișier rotativ pentru cărți de vizită și adrese
• Index separator A-Z din carton superlucios.

Fișier rotativ metalic pentru cărți de vizită
• Se folosește pentru păstrarea și organizarea cărților de vizită.
• Index separator A-Z din carton superlucios.

Suport rotativ pentru carti de vizita
• Fisier rotativ ideal pentru organizarea si pastrarea datelor importante a persoane-

lor dumneavoastra de contact
• Prevazut cu 500 cartonase tiparite pe ambele fete cu rubrici pentru nume, com-

panie, adresa, telefon, fax, etc. 
• 25 de separatoare alfabetice de la A la Z
• Sistem rapid de detasare si reintroducere a cartonaselor

COD DIMENSIUNI (L X L) CAPACITATE CULOARE

S0793840 57 x 102 mm 500 negru

COD DIMENSIUNI(LXL) CAPACITATE

1734241 57x102 mm 600

COD DIMENSIUNI(LXL) CAPACITATE

1734242 67x102 mm 400

COD DIMENSIUNI (L X L) CAPACITATE MODEL DESCRIERE
S0793780 67 x 102 mm 400 fără capac pentru cărți de vizită
S0793810 67 x 102 mm 400 cu capac pentru cărți de vizită
S0793600 57 x 102 mm 500 fără capac pentru adrese
S0793540 - rezerve pentru cărți de vizită 40 buc./blister
S0793490 - rezerve carduri pentru adrese 100 buc./blister

COD DIMENSIUNI CAPACITATE CULOARE
YP-500 215x120x185 500 negru

COD DIMENSIUNI (L X L) CAPACITATE CULOARE

S0801740 57 x 102 mm 400 negru

NOU

NOU

1

1

2

2
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60 1.19 Mape și suporți pentru cărți de vizită, agende telefonice

Mape din piele pentru carți de vizita/carduri 
Torino
• Suport de lux din piele pentru cărți de vizită/carduri. 
• Format landscape cu buzunare transparente pentru 40 carduri cu dimensiunea 

90x58 mm.

Mapă pentru cărți de vizită
• Mapă elegantă cu inele de caiet mecanic și coperți cu textură de catifea
• Prevăzută cu index alfabetic. 
• Format portrait pentru carduri cu dimensiunea 90x58 mm.

Mapă pentru cărți de vizită
• Suport elegant din imitație de piele mată. 
• Pentru cărți de vizită/carduri cu dimensiune max. de 90 x 58 mm.

Rezerve pentru mape de cărți de vizită

COD CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
SI-VZ170 40 cărți de vizită 75 x 110 x 12 mm neagră
SI-VZ171 120 cărți de vizită 192 x 110 x 12 mm neagră
SI-VZ175 288 cărți de vizită 300 x 180 x 16 mm neagră

COD CAPACITATE FORMAT DIMENSIUNI CULOARE
SI-VZ300 200 cărți de vizită A5 265 x 147 x 44 mm neagră
SI-VZ301 400 cărți de vizită A4 325 x 270 x 53 mm neagră

COD CAPACITATE FORMAT AMBALARE UTILIZARE
SI-VZ351 80 cărți de vizită A4 - 2 rânduri buzunare 10 folii/set pentru mapa VZ-301
SI-VZ350 40 cărți de vizită A5 - 1 rând buzunare 10 folii/set pentru mapa VZ-300

COD CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
SI-VZ201 40 cărți de vizită 75 x 110 x 16 mm neagră
SI-VZ202 120 cărți de vizită 195 x 115 x 14 mm neagră
SI-VZ204* 160 cărți de vizită (p]nă la 240) 275 x 160 x 35 mm neagră

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

Rezervă pentru mapă cărti de vizită

COD FORMAT CAPACITATE
9287.760 A5 120 cărți de vizita
9287.012 A4 192 cărți de vizita

COD FORMAT CAPACITATE AMBALARE
9287.770 A5 6 cărți de vizită/folie 10 buc/set
9287.010 A4 12 cărți de vizită/folie 10 buc/set

Mapă cu inele de Luxe pentru cărți de vizită
• Coperți din PVC, interior cu folii din plastic transparent și index (A - Z).
• Dimensiuni cărți de vizită: 110 x 70 mm.
• Mecanism metalic interior cu 4 inele (profil “D”).

®

Mapă de Luxe pentru cărți de vizită
• Coperți din PVC, interior cu folii din plastic transparent.
• Dimensiuni cărți de vizită: 110 x 70 mm.

®

COD DIMENSIUNI (L X L) CAPACITATE CULOARE

K-37323-31 310 x 135 mm 120 buc negru

COD ACCESORII DENUMIRE DIMENSIUNI AMBALARE
K-37326 folii transparente 300 x 115 mm 10 file/set
K-37327 index A - Z 300 x 115 mm 22 file/set

COD DIMENSIUNI (L X L) CAPACITATE CULOARE

K-37325-31 310 x 135 mm 128 buc. Negru
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611.19 Mape și suporți pentru cărți de vizită, agende telefonice

Port cărți de vizită metalic
• Util pentru păstrarea cărților de vizită.
• Individual, elegant, comod și practic

Suport de cărți de vizită pentru birou
• Suport din plastic transparent de birou pentru cărți de vizită. 

Port cărți de vizită
• Suport din plastic transparent pentru cărți de vizită. Formă plată. 
• Se poate plia și folosi și ca suport pentru birou. 

Agendă telefonică
• Copertă din imitație piele COVERPEL.
• Prevăzută cu semn de carte și index alfabetic.
• În interior hârtie chamois de 90 gr/mp, cu margini aurite.

Agendă telefonică cu inele
• Prevăzută cu 4 inele și index alfabetic.
• Culori asortate: negru, roșu, albastru, argintiu/gri.

®

COD CULOARE DESCRIERE
FK-J861 transparent 1 compartiment
KJ-K-052 transparent 1 compartiment
KJ-K-053 transparent 2 compartimente
KJ-K-054 transparent 3 compartimente
KJ-K-055 transparent 6 compartimente

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE
K-6204 140 x 90 mm asortate
K-6200 217 x 128 mm negru
K-6202 220 x 165 mm asortate
K-6203 rezervă pentru modelul K-6202

COD CULOARE DIMENSIUNI (L X L)

KJ-K-039 transparent 108 x  65 mm

COD CAPACITATE TIP MATERIAL
KC-2225-17 10 cărți de vizită aluminiu
KC-2206-16 10 cărți de vizită inox mat

COD CAPACITATE NUMĂR FILE CULOARE COPERTĂ

R16218 217 x 162 mm 96 bleumarin

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 

KC-2225-17

KC-2206-16
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62 2.1 Tavițe, suporți pentru documente și accesorii de birou

Cod DIMENSIUNI (LxHxl) DIMENSIUNE SERTAR CULOARE
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
HA-1551-32 295 x 247 x 355 mm 40 mm alb lucios/negru lucios
HA-1551-33 295 x 247 x 355 mm 40 mm negru lucios/alb lucios

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

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Cod DIMENSIUNI (LxHxl) CULOARE
HA-16501-12 76 x 248 x 315 mm alb lucios
HA-16501-14 76 x 248 x 315 mm albastru lucios
HA-16501-95 76 x 248 x 315 mm galben lucios
HA-16501-94 76 x 248 x 315 mm albastru lucios
HA-16501-13 76 x 248 x 315 mm negru lucios
HA-16501-96 76 x 248 x 315 mm roz lucios
HA-16501-23 76 x 248 x 315 mm transparent cristal
HA-16501-73 76 x 248 x 315 mm transparent cristal cu margini albastre
HA-16501-90 76 x 248 x 315 mm verde lucios

Suport vertical pentru cataloage iLine
• Potrivit pentru arhivare cataloage și documente cu format până la C4. 
• Design elegant – stilat și lucios, pentru birouri moderne. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU



02Articole și accesorii generale de birou

632.1 Tavițe, suporți pentru documente și accesorii de birou

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-17651-32 65 x 153 x 65 mm alb lucios/negru lucios
HA-17651-34 65 x 153 x 65 mm albastru lucios/negru lucios
HA-27651-88 65 x 153 x 65 mm crom/negru lucios
HA-17651-13 65 x 153 x 65 mm negru lucios

Pix cu suport și lănțișor iLine
• Cu un design elegant și accesorii de calitate, pixul cu suport și lănțișor este 

perfect deopotrivă pentru recepții și birouri. 
• Gama iLine îmbină într-o armonie perfectă design-ul cu funcționalitatea. 
• Prevăzut cu suporți din cauciuc care previn alunecarea și protejează mobilierul. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-27652-88 70 x 70 x 70 mm crom/negru lucios
HA-17652-13 70 x 70 x 70 mm alb lucios
HA-17652-32 70 x 70 x 70 mm transparent cristal

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-17653-13 79 x 95 x 79 mm negru lucios
HA-27653-88 79 x 95 x 79 mm crom/negru lucios
HA-17653-32 79 x 95 x 79 mm alb lucios/negru lucios

Dispenser pentru agrafe iLine
• Suport elegant, un accesoriu bine proporționat pentru recepții. 
• Elegant și cu finisaj lucios pentru birouri de lux. 
• Design stabil cu suprafața magnetică pentru agrafe de birou. 
• Gama iLine îmbină într-o armonie perfectă design-ul cu funcționalitatea. 
• Echipat cu suporți cauciuc anti-alunecare pentru a nu zgâria mobilierul.  

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Suport instrumente de scris iLine
• Suport cu design elegant, util pentru birouri și recepții. 
• Prevăzut cu suporți din cauciuc care previn alunecarea. 
• Din material plastic de calitate.

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-17650-32 280 x 95 x 18 mm alb lucios/negru lucios
HA-17650-13 280 x 95 x 18 mm negru lucios
HA-27650-88 280 x 95 x 18 mm crom/negru lucios

Suport pentru instrumente de scris iLine
• Suport elegant, un accesoriu bine proporționat pentru recepții. 
• Elegant și cu finisaj lucios pentru birouri de lux. 
• Design stabil cu suprafața magnetică pentru agrafe de birou. 
• Gama iLine îmbină într-o armonie perfectă design-ul cu funcționalitatea. 
• Echipat cu suporți cauciuc anti-alunecare pentru a nu zgâria mobilierul. 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

COD DIMENSIUNI (LXLXH) CAPACITATE CULOARE
HA-18132-95 240/219 x 300 mm 13 litri galben lucios
HA-18132-94 240/219 x 300 mm 13 litri albastru lucios
HA-18132-96 240/219 x 300 mm 13 litri roz lucios
HA-18132-90 240/219 x 300 mm 13 litri verde lucios
HA-18130-12 240/219 x 300 mm 13 litri alb lucios
HA-18130-13 240/219 x 300 mm 13 litri negru lucios
HA-18200-12 283/257 x 340 mm 20 litri alb lucios
HA-18200-13 283/257 x 340 mm 20 litri negru lucios

Coș de birou pentru hârtii iLine
 • Curat, simplu, modern: aceste atribute sunt transmise prin design-ul modern 

al coșurilor de birou iLine. 
 • Culorile motivează și oferă o notă individuală biroului. 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e



02 Articole și accesorii generale de birou

64 2.1 Tavițe, suporți pentru documente și accesorii de birou

Set tăvi documente Jumbo
• Din material plastic cu proprietăți antistatice.
• Tăvițele se pot suprapune.
• Se livrează la set de 3 tăvi și distanțiere.
COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE

AC94TAV3-F 350 x 256 x 68 mm transparent fumuriu

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-10290-12 259 x 63 x 351 mm alb
HA-10290-40 259 x 63 x 351 mm verde
HA-10290-44 259  x 63 x 351 mm bleu
HA-10290-45 259 x 63 x 351 mm galben
HA-10290-47 259 x 63 x 351 mm roz

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-10275-95 252 x 65 x 340 mm galben lucios
HA-10275-94 252 x 65 x 340 mm albastru lucios
HA-10275-96 252 x 65 x 340 mm roz lucios
HA-10275-90 252 x 65 x 340 mm verde lucios

Tava documente Loop i-Colours 
• Tăvile pentru documente Loop din plastic de calitate superioară nu sunt numai 

atractive, dar și rezistente la șocuri, nu se sparg.

Tava documente Viva 
• Stilul elegant este dovada unui aspect estetic deosebit. 
• Potrivită pentru documente cu format până la C4.
• Pot fi stivuite și combinate mai multe culori.

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

NOU

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

COD NR TĂVITE DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1042-23 2+1 277 x 175 x 350 mm Transparent cristal
HA-1043-23 3+1 277 x 175 x 350 mm Transparent cristal

Set tăvi documente Wave 
• 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.
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Tavă documente
• Din material plastic cu proprietăți antistatice.
• Tăvițele se pot suprapune și pot culisa între ele.

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

Tavă documente Junior
• 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. 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1027-X-05 348 x 255 x 66 mm verde
HA-1027-X-11 348 x 255 x 66 mm gri deschis
HA-1027-X-12 348 x 255 x 66 mm alb
HA-1027-X-13 348 x 255 x 66 mm negru
HA-1027-X-14 348 x 255 x 66 mm albastru
HA-1027-X-15 348 x 255 x 66 mm galben
HA-1027-X-17 348 x 255 x 66 mm roșu
HA-1026-X-23 348 x 255 x 66 mm transparent cristal
HA-1026-X-09 348 x 255 x 66 mm transparent fumuriu
HA-10260-73 76 x 239 x 257 mm transparent cristal cu margini albastre

COD DIMENSIUNI (LXLXH) CULOARE
HA-1047-14 255 x 348 x 105 mm albastru
HA-1047-11 255 x 348 x 105 mm gri deschis
HA-1047-13 255 x 348 x 105 mm negru
HA-1047-17 255 x 348 x 105 mm roșu
HA-1046-23 255 x 348 x 105 mm transparent cristal
HA-1046-73 255 x 348 x 105 mm transparent cristal cu margini albastre

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1025-14 245 x 38 x 348 mm albastru
HA-1025-13 245 x 38 x 348 mm negru
HA-1025-17 245 x 38 x 348 mm roșu
HA-1024-23 245 x 38 x 348 mm transparent cristal
HA-1024-73 245 x 38 x 348 mm transparent cristal cu margini albastre

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU NOU

Tăvițe sortare corespondență
• Metalice, dimensiuni (L x l): 37 x 27 cm.
COD NUMĂR TĂVIȚE CULOARE
VB122300-Black 3 negru
VB122500-Black 5 negru
VB122800-Grey 8 gri
VB122800-Black 8 negru

COD FORMAT DIMENSIUNI (L X L X H) CULOARE
L-52180035 A4 363 x 70 x 273 mm albastru
L-52180095 A4 363 x 70 x 273 mm negru

Tavă documente landscape Plus
• Tăviță clasică pentru documente, cu deschidere pe latura mare.
• Pentru documente A4 de dimensiuni mari, cataloage, dosare suspendabile.
• Concepută pentru a se potrivi în dulapioare și pe rafturi, precum și pe birou.
• Ideală pentru pentru utilizarea împreuna cu etichetele Leitz - 55mm și 75 mm.
• Se pot suprapune în coloană sau trepte
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COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1010-X-11 294 x 368 x 235 mm Gri deschis
HA-1010-X-14 294 x 368 x 235 mm Gri deschis/albastru
HA-1010-X-17 294 x 368 x 235 mm Gri deschis/roșu
HA-1010-X-63 294 x 368 x 235 mm Gri deschis/transparent mat

COD DIMENSIUNI (LXHXL) TIP SERTARE CULOARE
HA-1001-D-11 294 x 368 x 235 mm închis Gri deschis
HA-1001-D-14 294 x 368 x 235 mm închis Gri deschis/albastru
HA-1000-D-11 294 x 368 x 235 mm deschis Gri deschis
HA-1000-D-14 294 x 368 x 235 mm deschis Gri deschis/albastru

Suport cu sertare pentru documente Impuls 
• 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. 

Suport cu sertare pentru documente Monitor 
• Suport atractiv cu design inovativ. 
• Conține 4 sertare cu închidere soft prin alunecare 
• Prevăzut cu etichete adezive și  suporți din cauciuc. 
• Fabricat dintr-o singură bucată, oferă stabilitate și se pot suprapune pentru a fi 

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

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU NOU

 DIMENSIUNI: (L X H X L) NUMĂR SERTARE TIP SERTAR
HA-1505-19 384 x 300 x 307 mm 5 închis
HA-1510-19 300 x 307 x 382 mm 10 închis

Suport modular cu sertare pentru documente Contur
• Suport cu 10 sertare  pentru documente format până la B4. 
• Sertarele rulează pe șine prin alunecare și sunt dotate cu etichete pentru  

personalizare. 
• Multe elemente din gama Contur pot fi combinate și conectate încât pot forma 

o unitate întreagă pentru perete. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

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. 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

COD DIMENSIUNI: (L X H X L) ÎNĂLȚIME SERTAR TIP SERTAR CULOARE
HA-1401-11 275 x 330 x 320 mm 45 mm deschis gri deschis
HA-1401-13 275 x 330 x 320 mm 45 mm deschis negru
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

Suport Plano Plus cu sertare pentru documente
• Din material plastic cu proprietăți antistatice.
• Util pentru păstrarea documentelor.
• Prevăzut cu sertare ce culisează ușor.
• Cu etichete, fereastră și set de accesorii.
• Culoare gri-deschis
COD DIMENSIUNI: (L X H X L) NUMĂR SERTARE ÎNĂLȚIME SERTAR

H-61382-82 324 x 396 x 324 mm 3 90 mm

COD
DIMENSIUNI 
INTERIOARE

DIMENSIUNI
EXTERIOARE

NUMĂR 
SERTARE GREUTATE CULOARE

L-60480001 330 x 59 x 251 mm 286 x 282 x 358 mm 3 2210 gr alb
L-60480095 330 x 59 x 251 mm 286 x 282 x 358 mm 3 2210 gr negru
L-60490001 330 x 59 x 251 mm 286 x 282 x 358 mm 4 2350 gr alb
L-60490095 330 x 59 x 251 mm 286 x 282 x 358 mm 4 2350 gr negru

Suport cu sertare Click & Store 
• Se poate monta și demonta cu ușurință, pentru a nu ocupa spațiu atunci când 

nu este folosit, stabilitate crescută, datorită tehnicii îmbunătățite. 
• Prevăzut cu orificiu metalic, pentru acces facil la documente și suport de 

etichetă pentru indexare. 
• Suprafața exterioară este laminată, pentru o rezistentă mai bună la uzură. 
• Carton laminat cu polipropilenă 1.500 g/mp. 
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d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-16200-12 209 x 224 x 163 mm alb lucios
HA-16200-13 209 x 224 x 163 mm negru lucios
HA-16200-23 209 x 224 x 163 mm transparent cristal

Separator pentru cataloage Sorter 
• 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) 

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

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

COD DIMENSIUNI (L X L X H) CULOARE
HA-1603-12 320 x 115 x 248 mm alb
HA-1603-14 320 x 115 x 248 mm albastru
HA-1603-11 320 x 115 x 248 mm gri deschis
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

COD CULOARE
HA-1610-14 albastru
HA-1610-11 gri deschis
HA-1610-13 negru
HA-1610-17 roșu
HA-1611-23 transparent cristal
HA-1611-69 translucent gri
HA-16110-73 transparent cristal cu margini albastre

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-16210-44 76 x 239 x 257 mm bleu
HA-16210-45 76 x 239 x 257 mm galben
HA-16210-47 76 x 239 x 257 mm roz
HA-16210-40 76 x 239 x 257 mm verde

Suport vertical pentru cataloage Twin 
• 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. 
• Dimensiuni: 76 x 239 x 257 mm

Suport vertical pentru cataloage Twin i-Colours 
• 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.   

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s ed e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOUNOU

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1601-13 320 x 76 x 248 mm negru
HA-1601-14 320 x 76 x 248 mm albastru
HA-1601-17 320 x 76 x 248 mm roșu
HA-1602-63 320 x 76 x 248 mm translucent cristal
HA-1602-69 320 x 76 x 248 mm translucent gri
HA-1601-12 76 x 248 x 315 mm alb
HA-1601-11 76 x 248 x 315 mm Gri deschis

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

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1612-14 120 x 285 x 308 mm albastru
HA-1612-11 120 x 285 x 308 mm Gri deschis
HA-1612-13 120 x 285 x 308 mm negru
HA-1613-69 120 x 285 x 308 mm Transparent gri
HA-1613-63 120 x 285 x 308 mm Transparent mat

Suport vertical pentru cataloage Galaxy
• Suport deosebit pentru cataloage, cu spațiu de depozitare foarte generos.  
• Util pentru păstrarea de reviste, cataloage și broșuri. 
• Dispune de un separator adaptabil, este dotat cu mâner și clip cu spațiu mare 

pentru etichetă, este realizat din material plastic de calitate superioară. 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU
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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 CULOARE
ES-493222 80 mm A4 alb/roșu
ES-10025 80 mm A4 albastru/alb

Suport vertical pentru cataloage
• Metalic, cu 4 separatoare.
• Dimensiuni (L x l x h) cm: 37 x 21,5 x 23,5.
COD CULOARE

VB122100-GREY gri

COD
DIMENSIUNI 
INTERIOARE

DIMENSIUNI
EXTERIOARE GREUTATE CULOARE

L-60470001 95 x 310 x 24 mm 103 x 330 x 253 mm 320 gr. alb
L-60470023 95 x 310 x 24 mm 103 x 330 x 253 mm 320 gr. roz
L-60470036 95 x 310 x 24 mm 103 x 330 x 253 mm 320 gr. albastru
L-60470095 95 x 310 x 24 mm 103 x 330 x 253 mm 320 gr. portocaliu
L-60470044 95 x 310 x 24 mm 103 x 330 x 253 mm 320 gr. turcoaz
L-60470064 95 x 310 x 24 mm 103 x 330 x 253 mm 320 gr. mov
L-60470051 95 x 310 x 24 mm 369 x 200 x 482 mm 320 gr. verde
L-60470062 95 x 310 x 24 mm 369 x 200 x 482 mm 320 gr. negru

Suport vertical Click & Store pentru cataloage 
• Se poate monta și demonta cu ușurință, pentru a nu ocupa spațiu. 
• Suprafața exterioară este laminată, pentru o rezistență mai bună. 
• Prevăzut cu suport pentru etichetă pe ambele fețe pentru index. 
• Carton laminat cu polipropilenă 1.200 g/mp.  
•  Prevăzut cu orificiu de prindere pe cotor.

Suport vertical pentru reviste  
• Fabricat din carton plastifiat pliabil.
• Prevăzut cu buzunar transparent pentru etichetă pe cotor.

COD DIMENSIUNE COTOR CULOARE
K-2029 70 mm bordeaux
K-2030 70 mm negru
K-2028 70 mm verde
K-2031 80 mm alb
K-2033 80 mm albastru
K-2032 80 mm roșu

®

NOU

Suport vertical pentru cataloage    
• Fabricat din material plastic.
• Util pentru păstrarea de cataloage, reviste, broșuri, etc.

COD DIMENSIUNI (LXLXH) CULOARE
KJ-K-100-BL 248x75x320 mm albastru
KJ-K-100-BK 248x75x320 mm Negru
KJ-K-100-TR 248x75x320 mm Transparent cristal

Pentru gama completăWOW consultați pagina  16-17
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COD CAPACITATE CULOARE
HA-18190-14 18 litri albastru
HA-18190-15 18 litri Galben
HA-18190-11 18 litri gri
HA-18190-08 18 litri maro

COD CAPACITATE CULOARE

HA-18190-13 18 litri negru
HA-18190-17 18 litri roșu
HA-18190-05 18 litri verde

COD CAPACITATE CULOARE
HA-1834-14 30 litri albastru
HA-1834-15 30 litri galben
HA-1834-11 30 litri Gri

COD CAPACITATE CULOARE
HA-1834-08 30 litri maro
HA-1834-13 30 litri negru
HA-1834-05 30 litri verde

Coș de birou pentru hârtii Grip
• 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

Coș de birou pentru hârtii Grip  
• 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

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

NOU

NOU

COD CULOARE
HA-1839-14 negru/albastru
HA-1839-15 negru/galben
HA-1839-05 negru/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 CAPACITATE CULOARE
HA-1836-14 50 litri albastru
HA-1836-11 50 litri Gri deschis

COD CAPACITATE CULOARE
HA-1836-13 50 litri negru
HA-1836-17 50 litri roșu

Coș de birou mobil pentru hârtii Mobil XXL 
• 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

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

COD CAPACITATE CULOARE
HA-1837-11 6 l Gri deschis
HA-1837-13 6 l negru

Separator Moon pentru coș de hârtii    

COD CAPACITATE CULOARE
HA-1837-11 6 l Gri deschis
HA-1837-13 6 l negru

Separator Moon pentru coș de hârtii    
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d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

COD CAPACITATE CULOARE
HA-18140-14 13 litri albastru
HA-18140-13 13 litri negru
HA-18140-44 13 litri bleu

COD CAPACITATE CULOARE
HA-18140-45 13 litri galben
HA-18140-47 13 litri roșu
HA-18140-40 13 litri verde

Coș metalic cu capac antifoc pentru hârtii
• Metalic.
• Certificare TUV.
COD CAPACITATE DIMENSIUNI (Ø X H) CULOARE
VB105000-RED/BLACK 50 litri 33,5 x 62,5 cm roșu/negru

COD DIMENSIUNI (IXD) CAPACITATE CULOARE
AL-2980-36 59x27 cm 28.5 l argintiu
AL-2980-11 59x27 cm 28.5 l negru
AL-2981-36 40x24 cm 15 l argintiu
AL-2981-11 40x24 cm 15 l negru

Coș metalic cu perforații   
• Din metal, cu perforații și formă rotundă

NOU

Coș metalic cu perforații pentru hârtii  
• Metalic, cu perforații.

COD CAPACITATE DIMENSIUNI (Ø X H) CULOARE

VB270520-Black 15 litri 25,5 x 31 cm negru

Coș de birou pentru hârtii Loop 
• 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

Coș de birou pentru hârtii Mondo  
• Coș elegant și ergonomic pentru hârtii, cu o formă ce salvează spațiu sub birou. 
• Confecționat din polipropilenă rezistentă, fără metale grele, cu margine de 

prindere. 
• Inserțiile pentru separarea deșeurilor se achiziționează separat, și fac posibilă 

împărțirea coșului în 2 sau 3 compartimente. 
• Capacele colorate ale inserțiilor previn răspândirea mirosurilor neplăcute. 

*insert cu capac pentru coș de hârtii Mondo. Include 50 saci de gunoi.

COD CAPACITATE DIMENSIUNI  CULOARE
HA-1840-11 18 l 194 x 450 x 345 mm gri
HA-1840-13 18 l 194 x 450 x 345 mm negru
HA-1840-14 18 l 194 x 450 x 345 mm albastru
HA-1843-05* 3 l 58 x 124 x 284 mm negru/verde
HA-1843-14* 3 l 58 x 124 x 284 mm negru/albastru

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

Coș antifoc pentru hârtii 
• Coșul este fabricat din polistiren rezistent la flacără, iar în caz de foc cade spre interior. 
• Forma conică și marginea de stingere sunt speciale pentru prevenirea focului mocnit. 
• Inserția de aluminiu oferă un plus de siguranță. 

COD CAPACITATE DIMENSIUNI  CULOARE
HA-1814-S-11 13 l 240 x 219 x 300 mm gri
HA-1814-S-13 13 l 240 x 219 x 300 mm negru
HA-1818-S-11 20 l 283 x 257 x 340 mm gri
HA-1818-S-13 20 l 283 x 257 x 340 mm negru

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU
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712.4 Suporți pentru articole de birou

COD CULOARE
HA-17450-12 alb lucios
HA-17450-13 negru lucios
HA-17450-14 albastru lucios

COD CULOARE
HA-17450-23 transparent cristal
HA-17450-73 transparent cristal

cu margine albastră

COD CULOARE
HA-17460-12 alb lucios
HA-17460-13 negru lucios
HA-17460-23 transparent cristal
HA-17460-73 transparent cristal cu 

margine albastră

COD CULOARE
HA-17460-14 abastru lucios
HA-17460-90 verde lucios
HA-17460-94 bleu lucios
HA-17460-95 galben lucios
HA-17460-96 roz lucios

NOU

COD CULOARE
HA-17455-12 alb lucios
HA-17455-14 albastru lucios
HA-17455-13 negru lucios

COD CULOARE
HA-17456-23 Transparent cristal

HA-17456-73 Transparent cristal cu 
margine albastra

Suport pentru articole de birou Bravo 
• Un suport atractiv, durabil și distinctiv.
• 4 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.
• Dimensiuni: 109 x 90 x 109 mm

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

COD CULOARE
HA-17220-12 Alb
HA-17220-14 albastru
HA-17220-13 negru
HA-17220-44 bleu

COD CULOARE
HA-17220-45 galben
HA-17220-47 roșu
HA-17220-40 verde

Suport conectabil pentru articole de birou Loop 
• 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 mulți-tub în mai multe culori.   
• Dimensiuni: 104 x 71 mm

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Suport pentru articole de birou Rondo 
• 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

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Suport pentru articole de birou Scala 
• Datorită formei și calității superioare, suportul poate fi pus în evidența pe birou 

sau la recepție. 
• Conține 4 compartimente plus compartiment pentru scrisori sau card-uri. 
• Poate fi extins până la 8 compartimente. 
• Este stabil și prevăzut cu suporți pentru protejarea mobilei 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
• Dimensiuni: 125 x 125 x 100 mm

Dispenser pentru agrafe Delta  
• Dispenser solid și stabil pentru birou. 
• Prevăzut cu suporți din cauciuc anti-alunecare. 
• Echipat cu magnet pentru a păstra agrafele într-un loc. 
• Confecționat din material plastic de calitate, fără metale grele. 

Suport instrumente de scris Delta   
• Suport cu design deosebit, ce poate fi un accesoriu de calitate pentru birouri și 

recepții. 
• Prevăzut cu suporți din cauciuc pentru stabilitate și protecție pe birou. 
• Confecționat din material plastic de calitate, fără metale grele. 

COD DIMENSIUNI CULOARE
HA-1752-32 95 x 95 x 88 mm negru/alb
HA-1752-34 95 x 95 x 88 mm negru/albastru

COD DIMENSIUNI CULOARE
HA-1753-32 95 x 95 x 88 mm negru/alb
HA-1753-34 95 x 95 x 88 mm negru/albastru

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU NOU
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72 2.4 Suporți pentru articole de birou

COD NUMĂR COMPARTIMENTE
KJ-K-089 5
KJ-K-090 6

NOU

COD NUMĂR COMPARTIMENTE CULOARE
KJ-K-086-BR 10 fumuriu
KJ-K-086-TR 10 transparent
KJ-K-087-BR 7 fumuriu
KJ-K-087-TR 7 transparent
KJ-K-085-BR 7 fumuriu
KJ-K-085-TR 7 transparent

Suport rotativ pentru articole de birou  
• Suport rotativ din plastic pentru articole de birou. 
• Compartimente în care e simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, 

astfel încât să poată fi găsite ușor. 

Suport pentru articole de birou   
• Suport din plastic transparent pentru articole de birou. 
• Cu 8 compartimente în care e simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, 

astfel încât să poată fi găsite ușor. 
  

NOUNOU

COD NUMĂR COMPARTIMENTE
KJ-K-957-TR 7
KJ-K-958-TR 8

COD CULOARE

KJ-K-960-TR Transparent

Suport pentru instrumente de scris 
• Suport din plastic transparent cristal pentru instrumente de scris.

Suport rotativ pentru articole de birou
• Elegant, rotativ.
• Prevăzut cu compartimente pentru articole și accesorii de birou. 
• Se livrează cu 1 rolă bandă adezivă, 1 bloc de notițe 76 x 76 mm, 2 seturi de 

post-it index.

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic color pentru instrumente de scris, foi de notițe și accesorii de 

birou.

1

2

COD CULOARE

3M-C91 negru

COD NUMĂR COMPARTIMENTE CULOARE

1 ACSPC-N 5 negru
ACSPC-A 5 albastru

2 FL69-N 6 negru
FL69-A 6 albastru

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. 
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732.4 Suporți pentru articole de birou

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou. 
• Cu 7 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel 

încât să poată fi ușor găsite. 

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.

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.

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. 

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.

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

COD DIMENSIUNI CULOARE
KJ-K-099-TR 148 x 87 mm transparent
KJ-K-099-BR 148 x 87 mm fumuriu

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE
KJ-K-098-TR 168 x 78 mm transparent
KJ-K-098-BR 168 x 78 mm fumuriu

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE
KJ-K-097-TR 105 x 85 mm transparent
KJ-K-097-BR 105 x 85 mm fumuriu

COD CULOARE
KJ-K-080-BR fumuriu
KJ-K-080-TR transparent

COD CULOARE
KJ-K-079-BR fumuriu
KJ-K-079-TR transparent
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74 2.5 Seturi pentru birou

Suport   pentru instrumente de scris
• Suport din plastic-acrilic, cu design elegant.
• Prevăzut cu suporți de cauciuc care previn alunecarea.
COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE

SI-SA100 70 x135x70 mm alb

Dispenser magnetic   pentru agrafe
• Dispenser din plastic-acrilic, cu design elegant.
• Capacitate: pana la 100 de agrafe
• Include 50 de agrafe.
COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE

SI-SA101 95x55x95 mm alb

Suport   pentru notes autoadeziv
• Suport din plastic-acrilic, cu design elegant.
• Include notes autoadeziv 76x76mm, cu 200 file.
• Suport instrument de scris inclus.
COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE

SI-SA102 110x40x110 mm alb/negru

Perforator 
• Corp din plastic-acrilic de culoare albă.
• Dimensiuni: 137x66x70 mm
• Indicator gradat de hârtie (ajustabil).
COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE

SI-SA103 10 coli alb/negru

Mapă de birou 
• Mapă de birou fabricată din imitație de piele de înaltă calitate, căptușită 

pe spate cu catifea antiderapantă. Formă elegantă cu colțuri rotunjite 
• Dimensiuni: 60 x 0,6 x 45 cm
COD CULOARE

SI-SA126 negru/violet

Capsator   
• Corp din plastic-acrilic de culoare albă.
• Dimensiuni: 120x55x40 mm
• Capsarea poate fi închisă sau deschisă.
COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE

SI-SA104 15 coli 24/6 sau 26/6 alb

COD DESCRIERE DIMENSIUNI
1 ES-50867 suport articole de birou D = 95, H = 105 mm
2 ES-50870 suport cărți de vizită 52 x   66 x 114 mm
3 ES-50876 suport agrafe D = 75, H = 30 mm
4 ES-50868 suport scrisori 179 x 130 x   77 mm
5 ES-50875 suport cub notițe 110 x 110 mm
6 ES-50874 set 3 tăvi suprapozabile 360 x 280 x 290 mm
7 ES-50871 suport reviste 250 x   72 x 304 mm
8 ES-50873 coș pentru hârtie D = 292, H = 357 mm
9 ES-50877 suport umbrele D =140, H = 530 mm

Set metalic de birou Mesh
• Produse cu design special realizate din plasă metalică de culoare neagră, ce 

oferă eleganță biroului dumneavoastră.

* produsele se pot achiziționa și separat

3

4

5

6

7

1

2

9

8
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752.6 Mape de birou

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Mapă pentru birou cu harta lumii
• Suprafața centrală imprimată este acoperită cu folie transparentă.

Mapă de birou Smart-Line 
• Mapă de birou cu design modern oferă confort la scriere datorită suprafeței 

elastice.
• Suprafața este acoperită cu o paslă de înaltă calitate, fiind asfel 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.

Mapă pentru birou
• Mapă pentru protecția biroului.

Mapă pentru birou
• Mapă pentru birou de culoare neagră cu folie transparentă.

Mapă pentru birou cu imagini
• Mapă din  PVC flexibil pentru birou, cu design atractiv. 

®

COD MODEL DESCRIERE DIMENSIUNI (L X L)
LA-50401-07 buretată scara 1-65 mil, format rotund 62,5 x 41 cm
LA-50501-07 simplă scara 1-60 mil, format pătrat 62,5 x 41 cm

COD DIMENSIUNE CULOARE

HA-92110-13 600 x 395 mm neagra

COD MODEL CULOARE DIMENSIUNI (L X L)
LA-50800-07 cu buzunare laterale neagră 68 x 44 cm
LA-50200-07 buretată neagră 53 x 40 cm

COD FORMAT IMAGINE
K-0014D101 44 x 68 cm cal
K-0014D100 44 x 68 cm cățel
K-0014D103 44 x 68 cm creioane
K-0014D102 44 x 68 cm mașină
K-0014K231 40 x 50 mm bleumarin
K-0114K111 48 x 65 mm roșu

COD MODEL DIMENSIUNI (L X L X H)

LA-50101-07 dublată cu folie transparentă  40 x 53  cm

NOU
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76 2.7 Capsatoare, capse și decapsatoare

Capsator metalic NEXXT Series 5562 Style
• Capsator metalic pentru utilizare zilnică, cu un design modern, mecanism din 

metal și carcasă de plastic.
• Tehnologia patentată Direct Impact asigură o capsare fără efort și precisă, de 

fiecare dată.
• Nicovala rotativă permite capsarea închisă și deschisă, iar deschiderea 180° 

permite capsarea tip cui.
• Decapsator încorporat.
• Robust și fiabil. 
• Capse Leitz Power Performance P3 24/6 și 26/6, pachet de capse inclus.
• 10 ani garanție cu condiția utilizării capselor Leitz.

COD CAPACITATE DE CAPSARE CULOARE
L-55620004 30 coli (80 g/mp) alb arctic
L-55620028 30 coli (80 g/mp) grena
L-55620053 30 coli (80 g/mp) fistic
L-55620069 30 coli (80 g/mp) albastru violet
L-55620094 30 coli (80 g/mp) negru satin
Capse utilizate: Power Performance 24/6: L-55700000; L-55540000 (albe) 26/6: L-55720000

NOU

COD CAPACITATE DE CAPSARE CULOARE
L-55281001 10 coli (80 g/mp) alb perla
L-55281023 10 coli (80 g/mp) roz metalizat
L-55281036 10 coli (80 g/mp) albastru metalizat
L-55281044 10 coli (80 g/mp) portocaliu metalizat
L-55281051 10 coli (80 g/mp) turcoaz metalizat
L-55281062 10 coli (80 g/mp) mov metalizat
L-55281064 10 coli (80 g/mp) verde metalizat
Capse utilizate: Power Performance P2 nr 10

Capsator mini NEXXT Series 5528 Wow 
• Mini capsator din metal, în culori moderne, ideal pentru uz zilnic. 
• Mic și compact. Beneficiază de Tehnologia Direct Impact, ce asigură o capsare 

perfectă de fiecare dată. Pentru utilizare la birou sau în mișcare.
• Deschidere 180° pentru încărcarea magaziei de capse
• Se folosește alături de capsele Leitz Power Performance P2, nr. 10. Se livrează 

cu un pachet de capse inclus.
• Decapsator integrat
• 10 ani garanție, cu condiția utilizării alături de capsele Leitz.

NOU

COD CAPACITATE DE CAPSARE CULOARE
L-55021001 30 coli (80 g/mp) alb perlă
L-55021023 30 coli (80 g/mp) roz metalizat
L-55021036 30 coli (80 g/mp) albastru metalizat
L-55021044 30 coli (80 g/mp) portocaliu metalizat
L-55021064 30 coli (80 g/mp) verde metalizat
L-55021051 30 coli (80 g/mp) turcoaz metalizat
L-55021062 30 coli (80 g/mp) mov metalizat
Capse utilizate: Power Performance 24/6: L-55700000; L-55540000 (albe) 26/6: L-55720000

Capsator metalic NEXXT Series 5502 Wow
• Corp din metal, cu bază non alunecare
• Deschidere 180° pentru încărcare facilă
• Capsarea poate fi închisă, deschisă sau tip cui
• Pachetul include 200 x 24/6 capse

30

30

10

Pentru gama completăSTYLE 
consultați pagina 8-9

Pentru gama completăWOW consultați pagina  16-17

Pentru gama completăWOW consultați pagina  16-17
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772.7 Capsatoare, capse și decapsatoare

Capsator cu capsare plată 5505
• Capsator cu capsare plată, care datorită tehnicii sale  

de capsare asigură o economie de spațiu de 30% în  
bibliorafturi și caiete mecanice.

• Corp din metal.
• Încărcare în partea superioară.
• Distanța maximă de la marginea colii: 60 mm.

COD CAPACITATE DE CAPSARE CULOARE
L-55020025 30 coli (80 g/mp) roșu
L-55020035 30 coli (80 g/mp) albastru
L-55020085 30 coli (80 g/mp) gri
L-55020095 30 coli (80 g/mp) negru
Capse utilizate: power performance 24/6: L-55700000; L-55540000 (albe) 26/6: L-55720000

Capsator metalic NEXXT  
Series 5502
• Corp din metal, cu bază non alunecare
• Deschidere 180° pentru încărcare facilă
• Capsarea poate fi închisă, deschisă sau tip cui
• Pachetul include 200 x 24/6 capse

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
L-55040025 40 coli (80 g/mp) 24/8 roșu
L-55040035 40 coli (80 g/mp) 24/8 albastru
L-55040085 40 coli (80 g/mp) 24/8 gri
L-55040095 40 coli (80 g/mp) 24/8 negru

Capsator metalic NEXXT
Series 5504
• Corp din metal, design ergonomic.
• Decapsator încorporat.
• Distanță maximă de la marginea colii: 70 mm.

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
L-55220035 40 coli (80 g/mp) 24/8 albastru
L-55220095 40 coli (80 g/mp) 24/8 negru

Capsator metalic 5522 
NEXXT Series
• Corp din metal, cu bază non alunecare.
• Încărcare frontală, pe arc.
• Capsarea poate fi închisă, deschisă sau tip cui.
• Pachetul include 50 x 24/8 capse.

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
L-55050035 30 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 albastru
L-55050095 30 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 negru

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
L-55230035 40 coli (80 g/mp) 24/8 albastru
L-55230095 40 coli (80 g/mp) 24/8 negru

Capsator cu capsare plată 5523
• Corp din metal.                       
• Încărcare frontală.
• Distanța maximă de la marginea colii: 65 mm.

Capsare plată
Sistemul inovativ de capsare plată ce 
reduce spațiul ocupat de documentul 
capsat cu până la 30%.

30% economie de 
spațiu

40

30

30

40

40
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Capsator Mini 5517
• Corp din material plastic, design ergonomic
• Încărcare din partea superioară (cu deschidere de 180°)
• Distanța maximă de la marginea colii: 50 mm

Capsator 5501
• Corp din material plastic
• Încărcare din partea superioară (cu deschidere de 180°)
• Decapsator încorporat
• Distanța maximă de la marginea colii: 55 mm

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
L-55170035 10 coli (80 g/mp) nr. 10 albastru
L-55170095 10 coli (80 g/mp) nr. 10 negru

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
L-55010025 25 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 roșu
L-55010035 25 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 albastru
L-55010095 25 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 negru

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
L-55000025 30 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 roșu
L-55000035 30 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 albastru
L-55000085 30 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 gri
L-55000095 30 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 negru

Capsator 5500
• Corp din material plastic.
• Pachetul include 200 x 24/6 capse.
• Încărcare din partea superioară (cu deschidere de 180°).
• Decapsator încorporat.
• Capsare închisă, deschisă sau tip cui.

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
L-55330035 20 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 albastru
L-55330095 20 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 negru

Capsator electric 5533
• Dispozitiv electric din material plastic cu design deosebit
• Partea inferioară prevăzută cu cauciuc pentru a preveni alunecarea pe birou
• Prevăzut cu Adaptor pentru priză și 200 capse E2 incluse
• Distanța de capsare de la marginea colii reglabilă: 10-20 mm
• Accesorii: adaptor

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
L-55266035 30 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 albastru
L-55266095 30 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 negru

Capsator Stand Up NEXXT Series 5526
• Mecanism din metal, cu carcasă ergonomică din plastic.
• Deschidere 180° pentru încărcare facilă.
• Posibilitate capsare tip cui.
• Pachetul include 200 x 24/6 capse.

30

25

30

10

2.7 Capsatoare, capse și decapsatoare
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Capsator cu capsare plată 5552
• Capsator cu capsare plată, care datorită tehnicii de capsare asigură 

o economie de spațiu de 30% în bibliorafturi și caiete mecanice.
• Corp din material plastic.
• Cu încărcare în partea frontală.
• Distanța maximă de la marginea colii: 60 mm.

Capsare plată
Sistemul inovativ de capsare plată ce 
reduce spațiul ocupat de documentul 
capsat cu până la 30%.

Mare capacitate
Capsează documente ce conțin până la 60 
coli fără un efort suplimentar. Mânerele 
ergonomice realizate dintr-un material 
moale reprezintă soluția maximă de secu-
ritate și confort.

Tipuri de capse
Leitz 25/10, cod L-55740000

30% economie de 
spațiu

Indicator pentru magazia de capse
Informații detaliate ce ajută la alegerea 
cartușului potrivit pentru numărul de coli ce 
vor fi capsate

Bypass - una se potrivește tuturor!
Un singur tip de capsă este suficient pentru 
capsarea documentelor de până la 120 
coli, indiferent de dimensiune. Piciorușele 
capselor sunt îndoite paralel după trecerea 
prin hârtie.

Spațiu pentru capse de rezervă.
Capacitate 400 capse 23/15XL.

Tipuri de capse
Leitz 23/15XL, cod L-55790000

Capsator de mare capacitate 5553
• Capsator cu capsare plată, sistem ce asigură o economie de spațiu de 30% 

în bibliorafturi și caiete mecanice.
• Corp din plastic.
• Încărcare frontală.
• Distanța maximă de la marginea colii: 56 mm.

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE

L-55520084 60 coli (80 g/mp) 24/6, 26/6 și 25/10 Gri

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE

L-55530084 120 coli (80 g/mp) 23/15XL Gri

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE

L-55450033 15 coli (80 g/mp) nr. 10 metalizat/albastru

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE

L-55480033 30 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 metalizat/albastru

Capsator de mână 5545
• Metalic tip clește
• Încărcare din partea superioară
• Capsare închisă, deschisă
• Îmbrăcat în cauciuc moale

Capsator de mână 5548
• Metalic tip clește
• Încărcare din partea superioară, 2 tipuri de capsare
• Îmbrăcat în cauciuc moale
• Capsare închisă, deschisă.

15 30

60

120
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COD DESCRIERE CULOARE
RA-5000553 Capsator S060 Fullstrip cu încărcare superioară  negru/roșu
RA-5000561 Capse Omnipress 50 coli, 1.00 buc./cutie

COD DESCRIERE CULOARE
RA-5000549 Capsator S030c Halfstrip cu încărcare superioară  negru
RA-5000550 Capsator S030c Halfstrip cu încărcare superioară  negru/roșu
RA-5000551 Capsator S030c Halfstrip cu încărcare superioară  alb/roz
RA-5000559 Capse Omnipress 30 coli, 1.00 buc./cutie

Capsator de mare capacitate S060

Capsator de birou S030c

COD DESCRIERE CULOARE
RA-5000547 Capsator S030 Fullstrip cu încărcare superioră  negru/roșu
RA-5000559 Capse Omnipress 30 coli, 1.000 buc./cutie

Capsator de birou S030

2.7 Capsatoare, capse și decapsatoare



02Articole și accesorii generale de birou

81

Capsator cu capsare plata 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.

COD CAPACITATE DE PERFORARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
RA-23256500 30 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 negru
RA-5000354 30 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 albastru deschis
RA-5000355 30 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 roșu deschis
RA-5000356 30 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 verde deschis
RA-5000357 30 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 galben 
RA-5000358 30 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 alb

NOU

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 CULOARE
RA-5000268 20 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 negru
RA-5000269 20 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 albastru
RA-5000270 20 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 roșu

COD CAPACITATE DE CAPSARE ADÂNCIME DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
RA-23810502 30 coli (80g/mp) 55 mm 24/6 și26/6 negru
RA-23810501 30 coli (80g/mp) 55 mm 24/6 și26/6 albastru
RA-23810503 30 coli (80g/mp) 55 mm 24/6 și26/6 roșu

Capsator F16
• Capsator half-strip cu mecanism din oțel, învelit în plastic ABS și cauciuc TPE.
• Capsare deschisă ș tip cui.
• Capse Rapid Strong 24/6 si 26/6.

NOU

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.

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
RA-5000273 25 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 negru
RA-5000274 25 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 argintiu
RA-5000275 25 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 albastru
RA-5000276 25 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 roșu

NOU

Capsator tip cleste 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 CULOARE
RA-5000289 15 coli (80g/mp) 50 mm 10/4 negru
RA-5000290 15 coli (80g/mp) 50 mm 10/4 albastru

NOU

55 mm

55 mm

55 mm
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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.

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
CAPACITATE 
DE CAPSARE

ADÂNCIME 
DE CAPSARE DIMENSIUNI CAPSE UTILIZATE

RA-10510601 50 coli (80 g/mp) 56 mm 85 x 25 x 182 mm 24/6-8+

COD ADÂNCIME DE CAPSARE DIMENSIUNI CAPSE UTILIZATE
RA-10520501 56 mm 85 x 25 x 182 mm 43/8
RA-24872200 - Capse 43/6 G textile
RA-24872300 - Capse 43/8 G textile

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

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 RapidCOD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE

RA-5000294 10 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 negru
RA-5000295 10 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 albastru
RA-5000296 10 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 roșu

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE

RA-5000297 20 coli (80g/mp) 24/6 si 26/6 negru

NOUNOU

COD CULOARE AMBALARE
RA-5000370 albastru/verde blister
RA-5000371 roz/galben blister
RA-5000372 mov/culoarea piersicii blister

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

NOU

10

50

10

10
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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 CAPSE UTILIZATE

RA-21281405 70 coli (80g/mp) 53 mm 23/8-10

NOU

COD
CAPACITATE 
DE CAPSARE

ADÂNCIME 
DE CAPSARE DIMENSIUNI CAPSE UTILIZATE

RA-21698301 170 coli (80 g/mp) 66 mm 100 x 154 x 325 mm duax

COD MODEL
CAPACITATE 
DE CAPSARE DIMENSIUNI CAPSE UTILIZATE

RA-21080815 HD110 110 coli (80 g/mp) 100 x 154 x 325 mm 23/8-14
RA-23633700 HD210 210 coli (80 g/mp) 117 x 210 x 387 mm 23/8-24

COD AMBALARE
RA-21808300 1000 buc./cutie

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

1 capsator,
o capsă,

2-170 coli

Capse pentru capsator Duax, 1000 buc/cutie
• Singurele capse potrivite pentru Capsatorul Rapid DUAX.

24/8+

300/400mm2-40

CLASSIC
HD12 - Long arm heavy duty stapler
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––

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 EAN Code Packaging Colour Type
10290517  7313462905176  Box Black  300mm/12”
10300218  7313463002188  Box Black  400mm/16”

10-70 66mm

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 EAN Code Packaging Colour Units/Carton
21281405  7313462814058  Box Silver/Orange  9
21281406  7313462814065  Box Black/Grey  9

STRONG

23/8-10

DUAX 2-170

SUPREME
DUAX ®  - Heavy duty stapler
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––

The revolutionary, patented Duax®  heavy duty stapler uses new technology. The Duax ®  stapler 
needs only one staple when stapling 2–170 sheets!

Art. No EAN Code Packaging Colour
21698301  7313466983019  Box Silver/Orange

60mm

HEAVY DUTY  |  FASHION

HEAVY DUTY  |  SUPREME

CLASSIC
HD12 L h d t t l

STAPLING  |  31

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

53 mm 10-70

2.7 Capsatoare, capse și decapsatoare
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CAPSE

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 pent-

ru capsă. Cu cât este mai mic numărul, cu atât 
mai gros este firul de sârmă folosit. Iar 6 re-
prezintă lungimea piciorului în mm. Există și 
dimensiuni speciale, cum ar fi capsele nr. 10 
pentru mini-capsatoare, dar și altele.

Indiferent de capsator, indiferent de tipul de capsare, 
noi avem capsele potrivite pentru tine!

Coroană
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1 LEITZ 5574-00-00

4   002432  364060

 Esselte Leitz GmbH & Co KG 
70477 Stuttgart · Germany

www.leitz.com

1000x
25/10 60

Dystrybutor: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. 
Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice
Dovozce: Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 
00 Praha 4
Výrobca: Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  
Praha 4, Česká republika
ООО „Эссельте“, Россия, 125040 Москва, 
3-я улица Ямского поля, д.18
Товар не подлежит обязательной 
сертификации
Срок годности не ограничен
Постачальник ТОВ „Ессельте Україна“, 
02098, Київ, Дніпровська набережна 3
Товар не підлягає обов‘язковій сертифікації
Термін придатності необмежений
„θндіруші:  “Esselte Polska Sp. z o.o. ”, ul. 
Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice
Импорттаушы: “АБДИ Компани” АÊ, Алматы 
Ë., Сейфуллин данÌ. 465/191“
Тауар міндетті сертификаттауды Ëажет 
етпейді
ЖарамдылыË мерзімі шектелмеген
Forgalmazza: Esselte Kft, Váci út 76. V. torony 
I. emelet, 1133 Budapest, Magyarország
Importator: Esselte Sales SRL, Gheorghe 
Ţiţeica 121C, Sector 2, Bucureşti, România

Made in China
Сделано в Китае
Зроблено в Китаї
Êытайда Üндірілген 

Származási ország Kína
Fabricat în China
Fabricado em China

F  Agrafes
�  Nietjes
E Grapas
I Punti metallici
P Agrafes
�  Hæfteklammer  
N Heftestift
S Häftklammer

�   Nitomanasta
 �   Klambrid
�  Cinkotas
�  Sąsagėlės
�   Zszywki
�  Drátky
�  Spinky
H Tűzőkapocs

�    Capse
�   Скобы 
�  Скоби
�  ТоÌындар
�     Zımba teli
�  Σύρµατα

5552

Staples
Heftklammern

P5

Leitz – Power Performance 
• 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

 Esselte Leitz GmbH & Co KG 
70477 Stuttgart · Germany

www.leitz.com

1 LEITZ 5571-00-00

4   002432  325108

1000x
24/8 40

Dystrybutor: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. 
Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice
Dovozce: Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 
00 Praha 4
Výrobca: Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  
Praha 4, Česká republika
ООО „Эссельте“, Россия, 125040 Москва, 3-я 
улица Ямского поля, д.18
Товар не подлежит обязательной 
сертификации
Срок годности не ограничен
Постачальник ТОВ „Ессельте Україна“, 02098, 
Київ, Дніпровська набережна 3
Товар не підлягає обов‘язковій сертифікації
Термін придатності необмежений
„θндіруші:  “Esselte Polska Sp. z o.o. ”, ul. 
Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice
Импорттаушы: “АБДИ Компани” АÊ, Алматы Ë., 
Сейфуллин данÌ. 465/191“
Тауар міндетті сертификаттауды Ëажет етпейді
ЖарамдылыË мерзімі шектелмеген
Forgalmazza: Esselte Kft, Váci út 76. V. torony I. 
emelet, 1133 Budapest, Magyarország
Importator: Esselte Sales SRL, Gheorghe Ţiţeica 
121C, Sector 2, Bucureşti, România

Made in China
Сделано в Китае
Зроблено в Китаї
Êытайда Üндірілген 
Származási ország Kína
Fabricat în China
Fabricado em China

F  Agrafes
�  Nietjes
E  Grapas
I  Punti metallici
P  Agrafes
�  Hæfteklammer

N Heftestift
S Häftklammer
�   Nitomanasta
 �   Klambrid
�  Skavas
�  Sąsagėlės

�  Zszywki
�  Drátky
�  Spinky
H Tűzőkapocs
�    Capse
�     Скобы

�  Скоби
�  ТоÌындар
�   Zımba Teli 
�  Σύρµατα

5504, 5522, 5523, 5549, 5560

Staples
Heftklammern

P4

  Nou: Capse Leitz pentru capsatoare electrice
• 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

Dystrybutor: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11A, 26-900 
Kozienice · Dovozce: Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00 Praha 4 
Výrobca: Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4, Česká republika 
ООО „Эссельте“, Россия, 125040 Москва, 3-я улица Ямского поля, 
д.18 · Товар не подлежит обязательной сертификации · Срок годности 
не ограничен · Постачальник ТОВ „Ессельте Україна“, 02098, Київ, 
Дніпровська набережна 3 · Товар не підлягає обов‘язковій сертифікації 
Термін придатності необмежений · „θндіруші:  “Esselte Polska Sp. z 
o.o. ”, ul. Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice · Импорттаушы: “АБДИ 
Компани” АÄ, Алматы Å., Сейфуллин данÆ. 465/191“· Тауар міндетті 
сертификаттауды Åажет етпейді · ЖарамдылыÅ мерзімі шектелмеген 
Forgalmazza: Esselte Kft, Váci út 76. V. torony I. emelet, 1133 Budapest, 
Magyarország · Importator: Esselte Sales SRL, Gheorghe Ţiţeica 121C, 
Sector 2, Bucureşti, România

F  Agrafes
�  Nietjes
E  Grapas
I  Punti metallici
P  Agrafes
�  Hæfteklammer
N Heftestift
S Häftklammer
�   Nitomanasta
 �   Klambrid
�  Skavas

�  Sąsagėlės
�  Zszywki
�  Drátky
 �  Spinky
H  Tűzőkapocs
�    Capse
�     Скобы
�  Скоби
�  ТоÆындар
�   Zımba Teli 
�  Σύρµατα

5533
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 Esselte Leitz
 GmbH & Co KG 
70477 Stuttgart
Germany 
www.leitz.com

Made in China
Сделано в Китае
Зроблено в Китаї
Äытайда íндірілген 
Származási ország Kína
Fabricat în China
Fabricado em China
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  Nou: Capse Leitz Power Performance Alb 
• Asigură un efect deosebit pe hârtia colorată și sunt 

aproape invizibile pe hârtia albă sau pe fotocopii.
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 1 LEITZ        5554-00-00

4002432399178

1000x
24/6
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White Staples
Weiße Heftklammern

3P

 Esselte Leitz GmbH & Co KG 
70477 Stuttgart · Germany
www.leitz.com

Made in China
Сделано в Китае
Зроблено в Китаї
�ытайда ¡ндірілген  

Származási ország Kína
Fabricat în China
Fabricado em China

Dystrybutor: Esselte Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice · Dovozce: Esselte, s.r.o., 
V Lužích 818, 142 00 Praha 4 · Výrobca: Esselte, s.r.o., V Lužích 818, 142 00  Praha 4, Česká republika 
· ООО „Эссельте“, Россия, 125040 Москва, 3-я улица Ямского поля, д.18 · Товар не подлежит 
обязательной сертификации · Срок годности не ограничен · Постачальник ТОВ „Ессельте Україна“, 
02098, Київ, Дніпровська набережна 3 · Товар не підлягає обов‘язковій сертифікації · Термін 
придатності необмежений · „θндіруші:  “Esselte Polska Sp. z o.o. ”, ul. Przemysłowa 11A, 26-900 
Kozienice · Импорттаушы: “АБДИ Компани” А�, Алматы Ô., Сейфуллин данÕ. 465/191“· Тауар міндетті 
сертификаттауды Ôажет етпейді · ЖарамдылыÔ мерзімі шектелмеген · Forgalmazza: Esselte Kft, Váci 
út 76. V. torony I. emelet, 1133 Budapest, Magyarország · Importator: Esselte Sales SRL, Gheorghe Ţiţeica 
121C, Sector 2, Bucureşti, România

F  Agrafes 
 couleur acier
�  Witte nietjes
E  Grapas blancas
I  Punti bianchi
P  Agrafes brancos

�  Hvide 
 hæfteklammer
N Hvite heftestifter
S Vit häftklammer
�   Valkoinen   
 nitomanasta
 �   Valged klambrid

�  Baltas skavas
�  Baltos sąsagėlės
�  Białe Zszywki
�  Bílé drátky
�  Biele spinky
H  Fehér tűzőkapocs
�    Capse albe

�     белые скобы
�  Скоби білого   
 кольору
�  аÔ тéсті тоÕындар
�   Beyaz Zımba 
�  Σύρµατα λευκά

NOU

NOU

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 AMBALARE
RA-24855600 24/6 2-20 coli 1000 buc./cutie
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 Standard

COD TIP CAPACITATE 
DE CAPSARE AMBALARE

L-55700000 P
 
 24/6 30 coli 1000 buc./cutie

L-55720000 P 26/6 30 coli 1000 buc./cutie

L-55710000 P 24/8 40 coli 1000 buc./cutie

L-55770000 P Nr. 10 15 coli 1000 buc./cutie

L-55780000 P Nr. 8 15 coli 1000 buc./cutie

L-55790000 P 23/15 XL 120 coli 1000 buc./cutie

L-55740000 P 25/10 60 coli 1000 buc./cutie

COD TIP CAPACITATE 
DE CAPSARE AMBALARE

L-55680000 24/6 10 coli 2500 buc./cutie

L-55690000 26/6 20 coli 2500 buc./cutie

COD TIP CAPACITATE 
DE CAPSARE AMBALARE

L-55540000 P
 
 24/6 30 coli 1000 buc./cutie

Capse Leitz Power Performance 

Capse Leitz Electric

Capse Leitz Power Performance Alb

COD TIP CAPACITATE DE CAPSARE AMBALARE
RA-24855800 24/6 2-30 coli 1000 buc./cutie
RA-24861400 26/6 2-30 coli 1000 buc./cutie
RA-24870800 Nr.10 2-10 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-24870100 23/14 80-110 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

STRONG  Capse Rapid Strong

COD TIP CAPACITATE DE CAPSARE AMBALARE
RA-24858500 24/8 2-40 coli 1000 buc./cutie
RA-24861600 26/8 2-50 coli 1000 buc./cutie
RA-21808300 DUAX 2-170 coli 1000 buc./cutie

  Capse Rapid Super Strong

2.7 Capsatoare, capse și decapsatoare
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Tacker R13E T&F
• Ideal pentru aplicații hobby, bricolaj, decorațiuni și reparații ușoare.
• Cu sistem de blocare și amortizor de zgomot.
• Capse utilizate: nr 13 de 4-10 mm.

COD CAPSE UTILIZATE DESCRIERE
RA-20443950 13/4-10 tacker
RA-11825700 capse 13/4
RA-11830700  capse 13/6
RA-11835600 capse 13/8
RA-11840600  capse 13/10

COD CAPSE UTILIZATE DESCRIERE
RA-23317600 13/4-8 tacker
RA-11825700 capse 13/4
RA-11830700 capse 13/6
RA-11835600  capse 13/8

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

NOU

COD

RA-40108730

COD

RA-22876000

COD

RA-20511550

Cuie 8-300/15 
•  Tăiate cu precizie, performanță înaltă, realizate din oțel.  
•  Ideale pentru tâmplărie, panouri, placaje și mobilă ușoară.  
•  15 mm lungime picior 
•  Pentru R453, MS4.1, MS853, Alu 753, ESN530, R553, R83, MS813, 

ESN113, R213, R64, MS840, E-TAC, CSN140, ESN114, R214, EN50  
•  Sârmă galvanizata rezistentă, tăiată cu precizie, pentru cea mai bună pene-

trare.  
•  Fixare puternică și cap mic pentru un rezultat aproape invizibil  
•  Ambalaj: blister, 900 buc. 

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. 

Pistol de capsat MS840 
• Tacker ușor, puternic și durabil, cu carcasă din aluminiu turnat și mecanism din oțel.  
• Mâner ergonomic, acoperit cu material moale, anti alunecare.  
• Un instrument profesional, pentru acele 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, control patentat pentru cuie 
• Aplicații: izolații, laminate, plăci tavan, foi de plastic, mochete, carton, etc 

Pistol de capsat R34 
• Taker durabil, fabricat integral din oțel rezistent, ce satisface exigențele orică-

rui 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 

NOU NOU

NOUNOU

COD MODEL AMBALARE
RA-11905731 Capse 140/6 2000 buc./cutie
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

2.7 Capsatoare, capse și decapsatoare
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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 CAPSE UTILIZATE

IT-0321 256 x 60 x 121 mm 0,620 kg 23/6, 23/8, 23/10, 23/13

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.

Capsatoare profesionale 23S-13/24
• Se folosesc pentru registraturi, bănci, notariate, arhivare.
• Capse utilizate: 23/6 – 23/13.
• Adâncime de pătrundere în pagină: 80 mm. 
• Culori: negru, gri.

COD MODEL
CAPACITATE
DE CAPSARE

CAPSE
UTILIZATE GREUTATE DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-0312 23S-13 100 coli 23/6 – 23/13 780 gr. 270 x 65 x 180 mm
IT-0310 23S-24 240 coli 23/6 – 23/24 1,45 kg 300 x 90 x 230 mm

COD CAPSE UTILIZATE GREUTATE DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-0610 23/6 – 23/17 4,10 kg 520 x 120 x 291 mm

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 DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-6000 650 gr. 182 x 36 x 157 mm

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 DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-6001 galben 335 gr. 185 x 27 x 122 mm

Capse pentru tackere T-13/T-10
• Capse de calitate superioară, zincate.
COD MODEL CAPACITATE DE CAPSARE AMBALARE
IT-6010 TS-10TY2 10 mm 1000 buc./cutie
IT-6011 TS-13H/TP-10/Y2 13 mm 1000 buc./cutie

2.7 Capsatoare, capse și decapsatoare
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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.

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.

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 CULOARE

IT-0151 24/6 și 26/6 Argintiu

COD CAPSE UTILIZATE CULOARE

IT-0600 24/6 și 26/6 negru

COD CAPSE UTILIZATE CULOARE

IT-0111 nr. 10 Argintiu

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE

L-55600095 40 coli (80 g/mp) 24/6 și 26/6 negru

Capsator cu braț lung 5560
• Corp din material plastic
• Mecanism de încărcare Slip‘n‘ slide
• Capsare închisă, deschisă.
• Distanța maximă de la marginea colii: 300 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.

Capsator de birou
Culori asortate : albastru, negru, roșu, alb, gri.

COD CAPSE UTILIZATE DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-0421 24/6 și 26/6 140 x 40 x 60 mm

COD CAPACITATE DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE

FK-ST0507 20 coli 24/6 ; 26/6
FK-ST0960 25 coli 24/6 ; 26/6

COD TIP AMBALARE

FK-SL013(23/15) 23/15 1000 buc/cutie
FK-SL013(23/17) 23/17 1000 buc/cutie
FK-SL013(23/20) 23/20 1000 buc/cutie
FK-SL013(23/24) 23/24 1000 buc/cutie
FK-SL002 10 1000 buc/cutie
EP32-0002 24/6 1000 buc/cutie

2.7 Capsatoare, capse și decapsatoare
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Capse heavy duty Turikan
• Capse zincate pentru capsatoare profesionale.

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 2 3

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.

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 TIP AMBALARE
IT-1430 23/  6 1000 buc./cutie
IT-1431 23/  8 1000 buc./cutie
IT-1432 23/10 1000 buc./cutie
IT-1433 23/13 1000 buc./cutie

COD CULOARE

IT-1811 negru, gri
COD CULOARE

IT-1801 gri, negru

COD TIP AMBALARE
IT-1434 23/15 1000 buc./cutie
IT-1435 23/17 1000 buc./cutie
IT-1436 23/20 1000 buc./cutie
IT-1437 23/24 1000 buc./cutie

Capse Standard
• Capse zincate pentru capsatoare de birou și tip clește.

COD TIP AMBALARE
IT-1110 10 1000 buc./cutie
IT-1221T 24/6 1000 buc./cutie
IT-1210 26/6 5000 buc./cutie

COD CULOARE

L-55900085 gri

Decapsator
• Sistem cu gheare utilizat pentru îndepărtarea 

capselor: nr.10, 24/6 și 26/6.

Decapsator      
• Sistem cu gheare utilizat pentru îndepărtarea 

tuturor tipurilor de capse.

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.

NOU
NOU

COD CULOARE
AL-6009 negru

COD CULOARE
RA-20709901 negru

2.7 Capsatoare, capse și decapsatoare
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LEITZ WOW
EXPRIMĂ-ȚI PERSONALITATEA UNICĂ!

www.leitz.com/wow JOB WELL DONE

Accesorizează-ți biroul cu perechea capsator & perforator Leitz 
WOW! Sistemul de prindere ergonomic și burghiele ultra-ascuțite 
asigură o perforare fără efort, în timp ce tehnologia Direct Impact 
oferă o capsare precisă și fără eroare.

15230_ad_wow_A4_ro_final.indd   1 28.05.15   13:55
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COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE
L-50601001 10 coli (80 g/mp) Alb perla
L-50601023 10 coli (80 g/mp) roz metalizat
L-50601036 10 coli (80 g/mp) albastru metalizat
L-50601044 10 coli (80 g/mp) portocaliu metalizat
L-50601051 10 coli (80 g/mp) turcoaz metalizat
L-50601062 10 coli (80 g/mp) Mov metalizat
L-50601064 10 coli (80 g/mp) Verde metalizat

Perforator mini NEXXT Series 5060 Wow  
• Mic si compact, ideal pentru uz zilnic.
• Dimensiune convenabilă, cu zonă de prindere și apăsare confortabilă. 
• Burghiele foarte ascuțite reduc efortul de apăsare. 
• Pentru utilizare la birou sau în mișcare.
• Indicator de hârtie gradat, pentru alinierea perfectă a documentelor.

NOU

COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE
L-50081001 30 coli (80 g/mp) Alb
L-50081023 30 coli (80 g/mp) Roz metalizat
L-50081036 30 coli (80 g/mp) Albastru metalizat
L-50081044 30 coli (80 g/mp) Portocaliu metalizat
L-50081064 30 coli (80 g/mp) Verde metalizat
L-50081051 30 coli (80 g/mp) Turcoaz metalizat
L-50081062 30 coli (80 g/mp) Mov metalizat

Perforator metalic NEXXT Series 5008 WOW
• Perforator metalic pentru utilizare zilnică, cu un design modern. 
• Robust și fiabil. 
• Sistem de perforare ergonomic și burghie ultra-ascuțite, pentru reducerea 

efortului în timpul perforării.
• Indicator de hârtie gradat, pentru alinierea perfectă a documentelor.
• Tăviță pentru confeti cu eliberare ușoară.
• 10 ani garanție și certificare GS pentru utilizare în siguranță.

Perforator metalic Style 5006         
• Perforator metalic pentru utilizare zilnică, cu un design modern. 
• Robust și fiabil. 
• Sistem de perforare ergonomic și burghie ultra-ascuțite, pentru reducerea 

efortului în timpul perforării.
• Indicator de hârtie gradat, pentru alinierea perfectă a documentelor.
• Tăviță pentru confeti cu eliberare ușoară.
• 10 ani garanție și certificare GS pentru utilizare în siguranță.

COD CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI CULOARE
L-50060004 30 coli (80 g/mp) 107 x100x 137 mm Alb arctic
L-50060028 30 coli (80 g/mp) 107 x100x 137 mm grena
L-50060053 30 coli (80 g/mp) 107 x100x 137 mm fistic
L-50060069 30 coli (80 g/mp) 107 x100x 137 mm albastru violet
L-50060094 30 coli (80 g/mp) 107 x100x 137 mm negru satin

NOU

30

30
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Pentru gama completăSTYLE 
consultați pagina 8-9

Pentru gama completăWOW consultați pagina  16-17

Pentru gama completăWOW consultați pagina  16-17
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COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE
L-50080025 30 coli (80 g/mp) roșu
L-50080035 30 coli (80 g/mp) albastru
L-50080085 30 coli (80 g/mp) gri
L-50080095 30 coli (80 g/mp) negru

COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE
L-51380035 40 coli (80 g/mp) albastru
L-51380025 40 coli (80 g/mp) roșu
L-51380085 40 coli (80 g/mp) gri
L-51380095 40 coli (80 g/mp) negru

Perforator metalic 5008
• Perforator din metal cu plastic, cu bază non alunecare
• Sistem de prindere ergonomic și burghie mai ascuțite pentru o  

perforare fără efort
• Distanțier gradat cu fereastră de indicare a poziției și fixare sigură

Perforator metalic 5138
• Perforator din metal cu plastic, cu bază non alunecare
• Sistem de prindere ergonomic și burghie mai ascuțite 

pentru o perforare fără efort
• Distanțier gradat cu fereastră de indicare a poziției și fixare sigură

COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE
L-50050035 25 coli (80 g/mp) albastru
L-50050025 25 coli (80 g/mp) roșu
L-50050085 25 coli (80 g/mp) gri
L-50050095 25 coli (80 g/mp) negru

COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE
L-50380035 16 coli (80 g/mp) albastru
L-50380025 16 coli (80 g/mp) roșu
L-50380085 16 coli (80 g/mp) gri
L-50380095 16 coli (80 g/mp) negru

COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE
L-50580035 10 coli (80 g/mp) albastru
L-50580095 10 coli (80 g/mp) negru

Perforator 5058
• Bază din metal, clapă din plastic, prevăzut cu distanțier.
• Distanța între cele 2 perforații: 80 mm.
• Diametru perforație: 5,5 mm.

Perforator 5038
• Corp din metal cu plastic.
• Distanța între cele 2 perforații: 80 mm.
• Diametru perforație: 5,5 mm.

Perforator 5005
• Corp din metal cu plastic
• Distanța între cele 2 perforații: 80 mm
• Diametru perforație: 5,5 mm

16
10

30

25

40
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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

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

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.

 COD CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI CULOARE
RA-5000359 30 coli (80g/mp) 57 x 115 x 102 mm albastru deschis
RA-5000360 30 coli (80g/mp) 57 x 115 x 102 mm roșu deschis
RA-5000361 30 coli (80g/mp) 57 x 115 x 102 mm verde deschis
RA-5000362 30 coli (80g/mp) 57 x 115 x 102 mm galben
RA-5000363 30 coli (80g/mp) 57 x 115 x 102 mm alb
RA-23639402 30 coli (80g/mp) 57 x 115 x 102 mm albastru
RA-23639401 30 coli (80g/mp) 57 x 115 x 102 mm negru
RA-23639402 30 coli (80g/mp) 57 x 115 x 102 mm roșu

COD CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI CULOARE

RA-21835501 25 coli (80g/mp) 110 x 66 x 118 mm negru
RA-21835502 25 coli (80g/mp) 110 x 66 x 118 mm argintiu
RA-5000283 25 coli (80g/mp) 110 x 66 x 118 mm albastru
RA-5000284 25 coli (80g/mp) 110 x 66 x 118 mm roșu

COD CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI CULOARE

RA-23256400 20 coli (80gr/mp) 91 x 55 x 112 mm 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

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

NOU NOU

NOU

COD CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI CULOARE
RA-21835602 40 coli (80 g/mp) 119 x 72 x 149 mm argintiu
RA-21835601 40 coli (80 g/mp) 119 x 72 x 149 mm negru
RA-5000286 40 coli (80g/mp) 119 x 72 x 149 mm albastru

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 CULOARE

RA-24127301 30 coli (80g/mp) 76 x 125 x 108 mm grafit

 

30
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COD CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI

FK-PP8618 16 coli (80gr/mp) 100 x 90 x 85   mm
FK-PP8613 20 coli (80gr/mp) 105 x 115 x 90 mm

Perforator de birou DP-480G/DP-485
• Clapă și corp metalic, prevăzut cu distanțier din plastic 

(delimitare A5, A4).
• Distanța între cele 2 găuri: 80 mm.

Perforator de birou DP-540
• Clapă și corp metalic, prevăzut cu distanțier din plastic
 (delimitare A5, A4).
• Distanța între cele 2 găuri: 80 mm.
• Capacitate de perforare: maxim 30 coli.

Perforator de birou DP-720
• Clapă și corp metalic, prevăzut cu distanțier din metal
 (delimitare A5, A4) și sistem de blocare a clapei.
• Distanța între cele 2 găuri: 80 mm.
• Capacitate de perforare: max. 40 coli.

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.

Capse speciale TURIKAN BPG-01
• Din aluminiu, pentru perforator BP-01.

1
2

COD MODEL CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-2060 DP-480G 15 coli negru, albastru, bej 103 x 61 x 58 mm
IT-2051 DP-485 20 coli negru, albastru, bej 109 x 91 x 75 mm

COD CULOARE DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-2050 negru, bej 105 x 97 x 85 mm

COD CULOARE DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-2041 negru, albastru, bej 146 x 126 x 128 mm

COD GREUTATE CULOARE DIMENSIUNI (L X L X H)

1 IT-2000 1 kg albastru-gri 165 x 124 x 77 mm

COD AMBALARE

2 IT-2001 100 buc./cutie

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

2.8 Perforatoare de birou și profesionale
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Perforator de birou DP-800
• Clapă și corp metalic, prevăzut cu distanțier din metal
 (delimitare A5, A4, letter, 888, F) și sistem de blocare a clapei.
• Distanța între cele 2 găuri: 80 mm.
• Capacitate de perforare: maxim 65 coli.
COD DIMENSIUNI (L X L X H) GREUTATE CULOARE

IT-2030 202 x 122 x 187 mm 890 gr. negru

Perforator de mare capacitate 5182
• Corp din metal, brațul de apăsare este învelit în cauciuc
• Distanțier până la A3
• Sistemul automat asigură îndepărtarea ușoară a colilor
• Distanța între cele 2 perforații: 80 mm

Burghiu de rezervă pentru perforatorul Leitz 5182

Tăviță pentru resturi
Deschidere frontală.

Capacitate mare
Până la 250 de coli.

Distanțier
Este gradat până la A3

Burghiu de rezervă pentru 
perforatorul Leitz 5182

Perforator 5180
• Corp din metal.
• Brațul de apăsare este învelit în cauciuc.
• Distanțier până la A3.
• Distanța între cele 2 perforații: 80 mm.
• Diametru perforație: 5,5 mm.

Indicator gradat
Indicator mai mare 
pentru o vizibilitate mai 
ridicată.

Fără efort!
65 coli 80 g printr-o 
singură apăsare.

Sistem de blocare
Pentru depozitarea 
eficientă în dulap

COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE
L-51800035 65 coli (80 g/mp) albastru
L-51800084 65 coli (80 g/mp) argintiu
L-51800095 65 coli (80 g/mp) negru

COD DIMENSIUNI AMBALARE

L-17230000 58 x 45 x 100 mm 2 buc/set

COD CAPACITATE DE PERFORARE

L-51820184 250 coli

2.8 Perforatoare de birou și profesionale
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COD CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI DESCRIERE
RA-23223100 150 coli (80 g/mp) 320 x 170 x 360 mm perforator
RA-23000900 - 97 x 18 x 172 mm burghiu
RA-23001000 - 95 x 2 x 171 mm disc

COD CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI CAPSE UTILIZATE

RA-23000600 150 coli (80 g/mp) 192 x 204 x 387 mm 23/8-15 + 9/8-14

Perforator profesional HDC 150/4
• Perforator cu 4 perforații, prevăzut cu sistem de prindere ergonomic ce redu-

ce 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.

Perforator profesional HDC 150/2
• Perforator cu sistem de prindere ergonomic ce reduce forta necesară pentru 

apăsare și braț de apăsare învelit în cauciuc, pentru o manevrare mai ușoară.
• Distanța între perforații: 80 mm. Culoarea: argintiu/portocaliu.
• Discurile și burghiele de rezervă - Se pot achizitiona separat

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 CULOARE

RA-20922603 65 coli (80g/mp) 119 x 104 x 229 mm Argintiu/portocaliu

NOU

2.8 Perforatoare de birou și profesionale
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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.

Perforator metalic profesional HDP-2150
• Mâner și corp metalic, negru, prevăzut cu distanțier din metal (delimitare A4).
• Cu 2 perforații; distanța dintre găuri: 80 mm.
• Capacitate de perforare 150 coli.

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 CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI (L X L X H) DESCRIERE
IT-2033N 160 coli (80 g/mp) 350 x 286 x 415 mm perforator
IT-2034N burghie - 2 buc./set
IT-2035 discuri - 10 buc./set

COD GREUTATE DIMENSIUNI (L X L X H) DESCRIERE
IT-2080 3 kg 444 x 134 x 435 mm perforator
IT-2081 cuțit circular pentru perforator

COD GREUTATE DIMENSIUNI (L X L X H) CULOARE

IT-2038N 3,75 kg 350 x 155 x 415 mm negru

Perforator dublu de birou
• Mâner și corp metalic.
• Cu 4 perforații; distanța dintre găuri: 80 mm.

COD MODEL CAPACITATE DE PERFORARE DIMENSIUNI (L X L X H)
IT-2100 DP-2040 20 coli 277 x 84 x 78 mm
IT-2101 DP-1240 15 coli 265 x 67 x 58 mm

2.8 Perforatoare de birou și profesionale
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COD CAPACITATE DE PERFORARE

L-50220085 16 coli (80 g/mp)

COD CAPACITATE DE PERFORARE

L-51140184 30 coli 

COD CAPACITATE DE PERFORARE

L-51320085 40 coli (80 g/mp)

Perforator dublu de birou 5132
• Perforator cu 4 perforații, prevăzut cu distanțier
• Corp metalic
• Distanța dintre perforații: 80 mm

Perforator Leitz 5022
• Perforator cu 4 perforații, corp din metal
• Distanța dintre perforații: 80 mm 
• Garanție 10 ani

NOU

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%, com-
parativ 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 DIMENSIUNI CULOARE

RA-24845701 30 coli (80g/mp) 146 x 80 x 274 mm grafit

Perforator metalic 5114
• Corp din metal, distanța dintre perforații este reglabilă
• Distanțier metalic și pentru mărimile A3-A2
• Brațul de apăsare este învelit în cauciuc

Element de perforare pentru Leitz 5114
• Pentru perforatorul Leitz 5114 și este disponibil în 2 dimensiuni: 6 și 8 mm.

Element de perforare
1. Deschide clipul.
2. Mișcă elementul de perforare

Sistem de blocare
Pentru depozitarea 
eficientă în dulap.

Cuțit clips
Elementele de perforare sunt 
blocate pe poziție cu ajutorul unui 
clip, montarea acestuia se poate 
face în cel mai simplu mod.

Element de perforare pentru Leitz 5114
Se folosește cu perforatorul Leitz 5114 și este disponi-
bil în 2 dimensiuni.

COD DIAMETRU CULOARE
L-51230000 6 mm Gri
L-51240000 8 mm Gri

 

2.8 Perforatoare de birou și profesionale
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Cutter metalic cu lama retractabilă
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Sistem cu arc - lamă retractabilă.
• Respectă normele europene de siguranță.

Cutter SX-70-2
• Din material plastic și rubber grip, cu șină metalică în  care culisează lama.
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Sistem de blocare a lamei.
• Se livrează cu 2 lame de rezervă.

Cutter SX-45
• Din material plastic, cu șină metalică în care culisează lama.
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Sistem de blocare a lamei.
• Se livrează cu 2 lame de rezervă

Cutter metalic Clauss SpeedPak
• Cutter metalic cu lamă retractabilă automată 
• Din metal cu grip cauciucat. 
• Lamă retractabilă din titan.
COD DESCRIERE
AC-18038 cutter
AC-18089 Rezervă pentru cutter automat, 10 buc/set

COD DESCRIERE
AL-126-15 Cutter
AL-126/1 rezervă cutter 10 buc/set

COD DESCRIERE
IT-4303B Cutter
IT-4323 rezervă cutter, 10 buc./set

COD DESCRIERE
IT-4304B Cutter
IT-4323 rezervă cutter, 10 buc./set

Cutter automat SX-12-1
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Sistem cu arc – lamă retractabilă.
• Respectă normele europene de siguranță.

Cutter mic SX-42
• Fabricat din plastic cu șină metalică în care culisează lama
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Sistem de blocare a lamei

COD DESCRIERE
IT-4330B Cutter
IT-4324 rezervă cutter, 10 buc./set

COD DESCRIERE
IT-4310B Cutter
FK-BC1001 rezervă cutter, 10 buc./set
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Cutter mic SX-4
• Din material plastic.
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Sistem de blocare a lamei.

Cutter mare SX-8
• Din material plastic.
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Sistem de blocare a lamei.

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

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 DESCRIERE
AL-1445 cuțit
AL-1446 rezervă cuțit, 5 buc./set

COD FORMAT
AL-1453 A2
AL-1452 A3
AL-1451 A4

COD DESCRIERE
IT-4313 Cutter
FK-BC1001 rezervă cutter mic, 10 buc./set

COD DESCRIERE
IT-4306 Cutter
IT-4323 rezervă cutter, 10 buc./set

Cuțit pentru corespondență
• Mâner metalic.
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Folosit pentru deschidere corespondență.

Cuțit pentru corespondență
• Deschizător de scrisori cu mâner din plastic negru. 
• Echipat cu un cuțit ascuțit. 

COD

IT-4340

COD

AC-E29699

NOU
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COD LUNGIME
L-541560- 150 mm
L-541660- 180 mm
L-541760- 205 mm
L-541860- 260 mm

COD LUNGIME
L-54196095 180 mm
L-54206095 205 mm

Foarfece Leitz Titanium
• 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 

Lame ultra-ascuțite,
acoperite cu titan

D E

F

Descoperă 
alte accesorii
în aceleași culori
la pg. 28-29!

G

Foarfece Leitz 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

Cu șurub reglabil

Descoperă alte
produse în culori
WOW la pg. 28-29!

A

23  
Roz 36 

64 
Verde 44 

51 
Turcoaz

62 
Mov

01 
Alb

Foarfece Leitz  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.

B

C

Non-stick

COD LUNGIME

L-531920- 205 mmA

AB
C

D
E
F
G
        Roșu (25),            Albastru (35),             Negru (95)

www.leitz.com
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Foarfecă Titanium
• Cu mâner ergonomic din plastic ABS.
• Lamă ascuțită din titanium inoxidabil.

Foarfecă Comfort Cut
• Cu mâner ergonomic din plastic ABS prevăzut cu rubber grip.
• Lamă ascuțită din oțel inoxidabil.

Foarfecă Easy Grip
• Foarfeca din oțel cu mâner cu softgrip albastru cu negru. 
• Garanție: 10 ani. 

Foarfecă Titanium Non Stick
• Foarfecă din titanium cu mâner din plastic cu softgrip. 
• Lame de care nu se lipsesc materialele cu adeziv. 
• Garanție: 25 de ani.

* pentru stângaci

COD LUNGIME AMBALARE
AC-E30650 130 mm blister
AC-E30670 180 mm blister
AC-E30681 210 mm blister

COD LUNGIME AMBALARE
AC-E30250 130 mm blister
AC-E30271 180 mm blister
AC-E30283 200 mm blister
AC-E30282* 200 mm blister
AC-E30293 235 mm blister

COD LUNGIME
AL-1550 16 cm
AL-1551 21,5 cm
AL-1552 25,5 cm

COD LUNGIME
AL-1490 14 cm
AL-1491 17 cm
AL-1492 19 cm
AL-1493 21,5 cm
AL-1494 25 cm

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

Foarfecă Multi Allround
• Foarfecă din oțel cu mâner din plastic negru. 
• Cu deschizător de sticle și zimți pe lame. 
• Garanție: 5 ani.

COD LUNGIME AMBALARE

AC-E30100 210 mm blister

COD LUNGIME AMBALARE

AL-1427 20 mm 12 buc/display
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Foarfecă
• Cu mâner ergonomic din plastic ABS. 
• Lamă ascuțită din oțel inoxidabil.

Foarfecă cu vârf rotund Microban Kids
• Foarfecă cu vârf rotund și mâner din plastic. 
• Ambalare: în blister. 
• 5 ani garanție

Foarfecă Ofice 
• Cu maner din plastic.
• Lamă cu vârf rotund din oțel inoxidabil.

Foarfecă pentru copii Stop-Stick  
• Taie cu ușurință materiale aderente cu bandă adezivă, celofan, etc. 
• Foarfecă cu vârf rotund și mâner din plastic.

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

COD CULOARE LUNGIME AMBALARE

AC-E26004DISP asortate 130 mm 24 buc./display

COD LUNGIME CULOARE

EP64-1052 17 cm asortate

COD LUNGIME

MS-PT0033 13 cm

COD LUNGIME

MS-PT0027 15 cm

Foarfecă Confort
• Foarfecă cu mânere din cauciuc flexibil pentru o decupare confortabilă 

și precisă. 
• Culori asortate.
• Ambalare în blister.

NOU

NOU

Foarfeca Kids 
• Foarfecă din oțel inoxidabil, cu mâner din plastic. 
• Lamă cu vârf rotund, gradată. 
COD LUNGIME
EP64-1039 13 cm

NOU
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Agrafe pentru birou
• Din metal zincat inoxidabil.

Agrafe pentru birou
• Din metal zincat inoxidabil.

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

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

Agrafe colorate pentru birou 
• Agrafe din metal inoxidabil, acoperit cu plastic color.

COD DIMENSIUNI AMBALARE
IT-5312 29 mm 100 buc./cutie
IT-5313 32 mm 100 buc./cutie
IT-5314 50 mm 100 buc./cutie

COD DIMENSIUNI AMBALARE
AL-256-26 26 mm 100 buc./cutie
AL-257-26 26 mm 100 buc./cutie
AL-243-26 32 mm 100 buc./cutie
AL-242-26 50 mm 50 buc./cutie

COD DIMENSIUNI AMBALARE

EP40-1078 78 mm 50 buc/cutie
EP40-1033 32 mm 100 buc/cutie
EP40-1050 50 mm 100 buc/cutie
EP40-1028 28 mm 100 buc/cutie

COD DIMENSIUNE AMBALARE

EP40-2028 28 mm 100 buc/cutie

COD DIMENSIUNI AMBALARE

AL-213-26 26 mm 100 buc./cutie

Agrafe metalice pentru birou
• Din metal zincat. 

*tip fluture

COD DIMENSIUNI AMBALARE
AL-280* 40 x 50 mm 50 buc/cutie
AL-290* 45 x 60 mm 50 buc/cutie
AL-262 77 mm 100 buc./cutie

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

Ace cu gămălie 
• Ace metalice cu gămălie.

COD CULOARE AMBALARE

FK-AS-19 26 mm 50 g./cutie
COD AMBALARE
AL-628A-26 80 buc./cutie

Pioneze pentru panou plută
• Confecționate din metal nichelat inoxidabil cu mâner din plastic
• Culori asortate

Dispenser magnetic pentru agrafe
• Din plastic transparent
• Formă cilindrică cu două spații separate

Pioneze colorate     
• Pioneze metalice colorate.

COD AMBALARE
AL-660-26 20 buc./cutie
AL-662-26 40 buc./cutie
AL-663-26 100 buc./cutie

COD AMBALARE

FK-AS21-03 50 buc./cutie

COD DIMENSIUNI (D X H)

IT-5330 58 x 68 mm

Pioneze pentru panou plută
• Confecționate din metal nichelat inoxidabil cu mâner din plastic colorat.

COD AMBALARE
EP41-0019 50 buc/cutie
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Clipsuri pentru hârtie
• Din metal cu clemă nichelată.
• Pentru prindere permanentă se pot îndepărta clemele din nichel.Clipsuri pentru hârtie

• Din metal cu clemă nichelată.
• Pentru prindere permanentă se pot îndepărta clemele din nichel.

*culori asortate

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

*colorate

COD DIMENSIUNI AMBALARE
IT-5210* 15 mm 50 buc./cutie
FK-800-6 15 mm 12 buc./cutie
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 51 mm 12 buc./cutie

COD DIMENSIUNI AMBALARE
EP42-0002 19 mm 12 buc/cutie
EP42-0003 25 mm 12 buc/cutie
EP42-0004 32 mm 12 buc/cutie
EP42-0005 41 mm 12 buc/cutie
EP42-0006 51 mm 12 buc/cutie

COD

AL-2105

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

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

®

COD DIAMETRU GROSIME CAUCIUC AMBALARE
AL-736 85 mm 1,5 mm 50 g./cutie
AL-794 85 mm 1,5 mm 250 g./cutie
AL-741 85 mm 1,5 mm 500 g./cutie
AL-743 40 mm 1,5 mm 1000 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
AL-7461 85 mm 1,5 mm 1000 g./punga
AL-7440 70 mm 6 mm 190 g./minge

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
K-5009-500 90 mm 1,5 mm 500 g/cutie
K-5012-500 120 mm 8 mm 500 g/cutie

Stegulețe colorate
• Ace pentru panou plută.

COD CULOARE AMBALARE
AL-710 alb 20 buc./cutie
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
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Buretieră cu gel
• Ideală pentru sortarea și numărarea bancnotelor.
• Netoxică.
COD

IT-3276

Buretieră
• Din material plastic cu burete în interior, pentru umezirea degetelor.

Sfoară
• Este folosită pentru ambalare. Folie strech pentru ambalare

• Folosește la înfolierea paleților și a diverselor pachete
• Culoare transparentă, 23 microni.

COD

AL-769-18

COD DIMENSIUNI (L X L)

SL021 50 cm x 300 m

COD GREUTATE MATERIAL CULOARE AMBALARE
BSFA31 200 gr. cânepă alb ghem
BSFA32 100 gr. bumbac alb ghem
BSFA33 100 gr. bumbac gri ghem

Buretieră     
• Confecționată din material plastic cu burete în interior, pentru umezirea 

degetelor. 

NOU

COD DIAMETRU CULOARE
KJ-K-051-BL 5 cm transparent albastru
KJ-K-051-TR 5 cm transparent
KJ-K-051-RE 5 cm roșu
KJ-K-051-GR 5 cm verde

COD  FACTOR DE MARIRE MODEL DIAMETRU
AL-1275* 4x cu led 75mm
AL-1276* 4x cu led 88mm
AL-1272 5x simple 50 mm
AL-1273 5x simple 65 mm
AL-1274 3x simple 75 mm
*funcționează cu două baterii, nu sunt incluse

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

NOU
AL-1276

AL-1272

AL-1275
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1072.13 Benzi adezive și dispensere

Bandă adezivă
• Ideală pentru lipit, sigilat sau întărit.
• Nu se îngălbenește în timp.
• Material: PP acrylic transparent.

Bandă adezivă
• Ideală pentru ambalare, sigilare sau întărire.
• Material: PP acrylic.

Bandă adezivă din hârtie
• Este folosită pentru acoperirea și protejarea diferitelor
 suprafețe pentru vopsit.
• Material: hârtie ușor creponată rezistentă la umiditate.

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.

Banda dublu adeziva Extra-sticky
• Utilizată pentru montare postere și alte obiecte ușoare. 
• Ideală pentru design, arte și alte lucrări manual. 
• Margine cu formă zimțata pentru rupere ușoară și uniformă. 
• Se utilizează astfel: - Defaceti lungimea necesară a benzii; - Lipiți bandă 

de poster sau alte obiecte; - Îndepărtați bandă de protecție și apăsați pe 
suprafața dorită. - Îndepărtați și repoziționați până obțineți poziția dorită. 

COD DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
OP-60401210 12 mm x 10 m 12 buc./set
OP-60401233 12 mm x 33 m 12 buc./set
OP-60401833 19 mm x 33 m 8 buc./set

COD DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
OP-61351950 19 mm x 50 m 18 buc./set
OP-61352550 25 mm x 50 m 12 buc./set
OP-61355050 50 mm x 50 m 6 buc./set

COD DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
OP-60902550 25 mm x 50 m 12 buc./set
OP-60905050 50 mm x 50 m 6 buc./set

COD DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
HO-24006 25 mmx12 m 6 buc/set
HO-24007 12 mm x12 m 6 buc/set

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
OP-60432460 24 mm x 66 y transparent 12 buc./set
OP-60434845 48 mm x 50 y maro 6 buc./set
OP-60434846 48 mm x 50 y transparent 6 buc./set
OP-60434859 48 mm x 66 y maro 6 buc./set
OP-60434860 48 mm x 66 y transparent 6 buc./set
OP-60437559 75 mm x 66 y maro 4 buc./set
OP-60437560 75 mm x 66 y transparent 4 buc./set

Dispenser cu bandă adezivă invizibilă
• Bandă adezivă Magic™ (invizibilă la copiere).
• Dispenser din plastic cu dispozitiv de tăiere.
COD CULOARE DIMENSIUNI

D3C401908 transparent 19 mm x 7,5 m
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108 2.13 Benzi adezive și dispensere

Dispenser cu bandă adezivă
• Dispenser din plastic transparent cu dispozitiv de tăiere.Dispenser cu bandă adezivă

• Dispenser din plastic transparent cu dispozitiv de tăiere.

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.

Dispenser de birou pentru bandă adezivă
• Din plastic rezistent.
• Prevăzut cu dispozitiv de tăiere a benzii adezive.
• Se folosește bandă adezivă maxim 25 mm x 66 m.
• Dispozitivul este umplut la bază cu nisip pentru a evita alunecarea acestuia pe 

birou în timpul utilizării.
• Rola de bandă adezivă se schimbă ușor.

Dispenser de birou pentru bandă adezivă
• Din plastic rezistent, prevăzut cu dispozitiv de tăiere a benzii adezive.
• Se folosește bandă adezivă maxim 19 mm x 10 m.
• Dispozitivul este umplut la bază cu nisip pentru a evita alunecarea acestuia pe 

birou în timpul utilizării.
• Rola de bandă adezivă se schimbă ușor.

Dispenser de birou pentru bandă adezivă
• Din plastic rezistent.
• Prevăzut cu dispozitiv de tăiere a benzii adezive.
• Se folosește bandă adezivă maxim 19 mm x 33 m.
• Dispozitivul este umplut la bază cu nisip pentru a evita alunecarea acestuia pe 

birou în timpul utilizării.
• Rola de bandă adezivă se schimbă ușor.

COD

IT-3023

COD CULOARE DIMENSIUNI

EP59-4007 transparent invizibil 18 mm x 33 m
EP59-3003 transparentă 18 mm x 33 m

COD CULOARE
EP60-0028 asortate
IT-3120 asortate

COD CULOARE AMBALARE

EP60-0007 asortate 19 mm x 10 m

COD CULOARE

EP60-0006 asortate

COD CULOARE DIMENSIUNI

AL-3023 transparent 19 mm x 33 m

NOU NOU

NOU

NOU
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1092.14 Adezivi

Lipici Universal
• Adeziv lichid, foarte rezistent.
• Lipește diverse materiale (cauciuc, piele, pvc, metal, plută).

Pastile dublu adezive Scotch
• Adeziv pe ambele fețe.
• Recomandate la fixarea / montarea pe perete a tablourilor, posterelor etc.
• Se lipesc pe ceramică, lemn, plastic etc.
• Material cu interior alb spongios.

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 repozitionabil și nu lasă urme/rezidu-

uri.

Rezervă rolă adezivă permanentă

Dispenser cu rolă adezivă permanentă
• Dispenserul cu rolă adezivă, este ușor și la îndemână pentru o lipire  

continuă și uniformă.

Dispenser cu rolă adezivă
• Dispenser cu adeziv permanent.

COD DIMENSIUNI TIP AMBALARE
3M-111 2,54 x 2,54 cm permanente 16 buc./set
3M-108 2,54 x 2,54 cm nepermanente 16 buc./set

COD NUMAR PASTILLE CANTITATE
TX-T-FIX-01 85 buc/set 50 gr

COD DIMENSIUNE

IT-4241 5 mm x 5 m

COD DIMENSIUNE

IT-4240 5 mm x 5 m

COD TIP DIMENSIUNI
KO-038112 permanente 8mm x 10m
KO-038113 nepermanente 8mm x 10m

Lipici Superglue
• Lipici de mare rezistență cu capac de siguranță.
• Asigură o utilizare rapidă și ușoară.

COD CANTITATE

KO-026314 3 G

COD CANTITATE

KO-027101 28 g
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Lipici solid
• Ideal pentru hârtie, carton, fotografii și stofă.
• Fără solvent, netoxic și lavabil.
• Aplicare prin rotire și presare.

Aracet
• Ideal pentru hârtie, plicuri și carton.
• Aplicare ușoară prin tamponare.

Lipici solid
• Ideal pentru hârtie, carton, fotografii și stofă.
• Fără solvent, netoxic și lavabil.
• Aplicare prin rotire și presare.

Lipici lichid
• Ideal pentru hârtie, plicuri și carton.
• Aplicare ușoară prin tamponare.

Lipici lichid
• Stilou cu lipici lichid pentru hârtie, carton, lemn... etc. 
• Curat și practic, ideal pentru acasă, școală și birou. 

COD CANTITATE
IT-4260 10 g.
IT-4261 21 g.
IT-4262 40 g.

COD CANTITATE

MS-GS000002 50 ml.

COD CANTITATE
ML-PGB900-12-09 9 g.
ML-PGB900-12-21 21 g.
ML-PGB900-12-36 36 g.

COD CANTITATE

IT-4290 100 ml.

COD CANTITATE

IT-4282 50 ml.

COD CANTITATE
ES-835040 10 gr
ES-842040 20 gr
ES-843040 40 gr

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

NOU

NOU
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1112.15 Buzunare, folii autoadezive și autolaminante

Folie autolaminantă
• Folosite pentru protejarea documentelor, etichetelor, legitimațiilor, fotografiilor.
• Nu necesită folosirea laminatorului.

Buzunar autoadeziv
• Material PP transparent, adeziv permanent.
• Acces vertical sau lateral.
• Folosite la bibliorafturi, caiete mecanice, dosare, mape, plicuri, scrisori, prezentări.

Port etichete autoadezive
• Material PP transparent.                     •  Adeziv permanent.
• Etichete albe incluse.

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.

Buzunar autoadeziv triunghiular
• 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.

Folie magnetică Quick Load
• Aderă la orice suprafață metalică.

COD DIMENSIUNI AMBALARE
PB-15109 220 x 305 mm (A4) 10  buc/set
PB-15159 158 x 218 mm (A5) 10  buc/set

COD DIMENSIUNI AMBALARE

PB-11147 100 x100 mm 10 buc./set

COD DIMENSIUNI AMBALARE
PB-16147 25 x   75 mm 12 buc./set
PB-16167 35 x 102 mm 12 buc./set
PB-16189 55 x 102 mm 6 buc./set
PB-16300PP 74 x 105 mm 1000 buc./set
PB-16310PP 54 x   90 mm 1000 buc./set

COD DIMENSIUNI AMBALARE

PB-15301 A4 (305 x 220 mm) 2 buc/set

COD DESCRIERE FORMAT AMBALARE
PB-10108 pentru cărți de vizită 60 x  95 mm 10  buc/set
PB-10148 pentru cărți de vizită 95 x  60 mm 10  buc/set
PB-14110 pentru CD/DVD/dischete, cu clapă 126 x 126 mm 10  buc/set

COD FORMAT DIMENSIUNI AMBALARE
PB-20128 carte vizită 66 x 100 mm 10  buc/set
PB-20449 A4 225 x 312 mm 10  buc/set
PB-21626 legitimații 74 x 105 mm 10  buc/set
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1133.1 Instrumente de scris de lux

Rome black white
• Corp metalic, cu lăcuire și design în formă de tablă de șah, alb negru. 
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.

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

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

COD TIP
D-20000863 Stilou peniță oțel inoxidabil
D-20000865 pix

COD TIP
D-20000783 stilou peniță aurită 14 kt
D-20000733 stilou peniță oțel inoxidabil 
D-20000735 pix

COD TIP
D-20000856 Stilou peniță oțel inoxidabil
D-20000858 pix

NOU

NOU

NOU

Aero black metalic  
• Corp complet din aluminiu cu accesorii cromate mâțe. 
• Suprafața corpului cu model striații. 
• Pix cu mecanism de acționare prin rotire. 
COD TIP
D-20000930 stiou peniță oțel inoxidabil
D-20000932 pix
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Excellence A-black laquer gold
• Corp metalic lăcuit, accesorii placate cu aur.
• Peniță gravată bicoloră placată cu aur 14K. 
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.

Excellence A-Guilloch stripes chrome
• Corp metalic cromat. 
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.

Excellence A-Guilloch chrome
• Corp metalic, accesorii cromate.
• Pixul cu mecanism de deschidere prin rotire.

COD TIP
D-20000353 stilou peniță oțel inoxidabil
D-20000397 stilou peniță aurită 14 kt
D-20000355 pix

COD TIP
D-20000700 stilou peniță aurită 14 kt
D-20000697 stilou peniță oțel inoxidabil 
D-20000703 pix

COD TIP
D-10052066 stilou peniță aurită 14 kt
D-10070662 pix

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

COD TIP
D-20000555 stilou peniță aurită 14 kt
D-20000365 stilou peniță oțel inoxidabil 
D-20000368 pix
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1153.1 Instrumente de scris de lux

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

COD TIP
D-10022390 stilou peniță aurită 14 kt
D-10022366 stilou peniță oțel inoxidabil 
D-10070696 pix

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

Excellance A-Marakesh
• Corp metalic lăcuit, accesorii cromate.
• Pix cu mecanism de acționare prin apăsare.

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-20000803 stilou peniță aurită 14 kt
D-20000749 stilou peniță oțel inoxidabil 
D-20000751 pix

COD TIP
D-20000630 stilou peniță aurită 14 kt
D-20000627 stilou peniță oțel inoxidabil 
D-20000633 pix

COD TIP
D-20000681 stilou peniță aurită 14 kt
D-20000678 stilou peniță oțel inoxidabil 
D-20000684 pix
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Excellence A-Rhomb guilloch lapis black
• Corp metalic, cu lăcuire și design executat cu laser. 
• Pix cu mecanism de deschidere prin rotire.

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

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

COD TIP
D-20000589 stilou peniță aurită 14 kt
D-20000592 stilou peniță oțel inoxidabil 
D-20000595 pix

COD TIP
D-20000285 stilou
D-20000288 pix

COD TIP
D-10424505 stilou
D-10424661 pix

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

COD TIP
D-20000798 stilou peniță aurită 14 kt
D-20000745 stilou peniță oțel inoxidabil 
D-20000747 pix



03Instrumente de scris și corectat

1173.1 Instrumente de scris de lux

Esteem Lapis - black
• Corp metalic, accesorii cromate.
• Peniță gravată din oțel de calitate.
• Pix cu mecanism de deschidere prin apăsare.
COD TIP
D-10425627 stilou
D-10425650 pix

Traveller Lapis - lilac
• Corp metalic colorat slim, accesorii cromate. 
• Peniță gravată din oțel inoxidabil.
• Pix cu capac.

Traveller Lapis - light rasberry
• Corp metalic colorat slim, accesorii cromate. 
• Peniță gravată din oțel inoxidabil.
• Pix cu capac.

Traveler Lapis – black 
• 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

NOU

COD TIP
D-20000768 stilou
D-20000769 pix

COD TIP
D-20000762 stilou
D-20000763 pix
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118 3.1 Instrumente de scris de lux

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

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

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

Equipment
• Pix cu corp metalic și accesorii cromate.

COD TIP
D-10057461 stilou
D-10061109 pix

COD TIP
D-10424935 stilou
D-10424968 pix

COD TIP
D-10059004 stilou
D-10061083 pix

COD TIP
D-10543213 stainless steel
D-10543007 negru
D-10542991 albastru
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Convertor
• Convertorul se folosește pentru a încărca cerneala din călimară.
• Poate fi folosit în locul patroanelor.

Patroane cerneală
• Patroane (cartușe cerneală).
• Se recomandă pentru toate tipurile de stilouri.
• Ambalare: 6 bucăți pe cutie.

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.

Cutie cadou pentru instrumente de scris

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

Etui pentru instrumente de scris

COD CULOARE
D-10275204 negru
D-10275212 albastru

COD

D-10221059

COD

D-10275220

COD DESCRIERE

D-20000419 2-3 instrumente de scris

COD DESCRIERE
D-10276954 cherry wood
D-20000477 wenge

COD MATERIAL DESCRIERE
D-20000124 metal 1 instrument de scris
D-90129842 piele 1 instrument de scris
D-90129867 piele 2 instrumente de scris
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Eco Point
Creion mecanic cu car-

tuș cu 12 mine.  
Design special cu acce-

sorii metalice

ele-SS/SG
Pix metalic de lux 

mecanism cu rotire 
360° 3 în 1 (creion 

mecanic, pix albastru 
și roșu)

ele-001 m
Pix din plastic cu  

mecanism cu rotire 
360° 3 în 1 (creion 

mecanic, pix albastru și 
roșu)

FX-2
Pix cu gel, design 
clasic de stilou și  

accesorii metalice

Chubby 10
Pix elegant cu  

accesorii metalice  
și rubber grip 
ergonomic.

THE NEW WRITING ADVENTURE

Quality in 
every detail
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1213.2 Pixuri multifunctionale

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
P-TF070311-ET31T* Bleumarin cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF0704SS-ET29T Argintiu cu accesorii argintii 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

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
P-TF0704SS-ET31* Argintiu cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF0704SS-ET29 Argintiu cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF0701SG-ET29 Argintiu cu accesorii aurii roșu și albastru
P-TF070311-ET29 Bleumarin cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF070211-ET29 Bleumarin cu accesorii aurii roșu și albastru
P-TF070309-ET29 Bordeaux cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF070209-ET29 Bordeaux cu accesorii aurii roșu și albastru
P-TF070306-ET29 Negru cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF070206-ET29 Negru cu accesorii aurii roșu și albastru

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.

Pix multifuncțional Slim
• Pix multifuncțional fascinant, subțire și prețios. 
• Corpul metalic cromat oferă eleganță și stil acestui pix. 
• Mechanism de schimbare a funcțiilor prin rotire. 
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu 

rezervă de 0.5 mm. 

*ambalare în etui din piele

*ambalare în etui din piele

NOU

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
P-TF1602SG-ET29 Argintiu cu accesorii aurii roșu și albastru
P-TF1601SS-ET29 Argintiu 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. 

NOU
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122 3.2 Pixuri multifunctionale

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
P-TF110211-ET29 Bleumarin roșu și albastru
P-TF110209-ET29 Bordeaux roșu și albastru
P-TF110206-ET29 Negru roșu și albastru

Pix multifuncțional Ele-P
• Corp din plastic, accesorii cromate.
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve de culori diferite și creion mecanic 

cu rezervă de 0.5 mm.
• Se livrează în cutie de plastic transparent.
• Culori corp asortate: negru, roșu, albastru.
• Diametru scriere pix 0.7 mm, radiera din cauciuc sub capac.

Pix multifuncțional Multi 1000 – D2  
• Pix multifuncțional cu mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire. 
• Corp din plastic translucid color și accesorii metalice. 
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR98) și creion mecanic cu 

rezervă de 0.5 mm. 
• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac. 
COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
P-TF1701-03 albastru 12 buc/cutie
P-TF1701-06 negru 12 buc/cutie
P-TF1701-02 rosu 12 buc/cutie

NOU

NOU

Pix multifuncțional Ele-001M 
• Pix multifuncțional de calitate superioară cu corp din plastic color și meca-

nism 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 CULOARE SCRIERE
P-TF150201-CG6 Alb cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF150211-CG6 Bleumarin cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF150209-CG6 Bordeaux cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF150206-CG6 Negru cu accesorii argintii roșu și albastru

Pix multifuncțional Ele 001
• Corp din policarbonat, foarte rezistent, accesorii cromate.
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve de culori diferite și creion mecanic 

cu rezerv[ de 0,5 mm. Se livrează în cutie.
• Diametru scriere pix 0.7 mm. 
• Radieră din cauciuc sub capac. 
• Se livrează în cutie tip tub din plastic transparent. 

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
P-TF1401-03 transparent albastru roșu și albastru
P-TF1401-25 transparent bleu roșu și albastru
P-TF1401-31 transparent galben roșu și albastru
P-TF1401-02 transparent roz roșu și albastru
P-TF1401-12D75P Alb transparent roșu și albastru



Dimensiunea minelor: 0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 
mm.

tehnologie de ultima generaţie pentru un birou mai eficient

Toate creioanele mecanice 
sunt fabricate în Japonia.

Retractable Point Section 
Secţiune a vârfului retractabil

Cushioned Lead / Mină amortizată

Fixed Lead Tube / Tub fix pentru mină

Aceste creioane mecanice încorporează o 
secţiune a vârfului retractabil care se 
acţionează printr-o simplă apăsare a butonului, 
motiv pentru care creioanele nu perforează 
materialul odată așezate în buzunar.

Penac are cea mai variată gamă de creioane 
mecanice din lume.

Inovaţiile unice fac din creioanele mecanice 
Penac alegerea perfectă pentru un birou 
modern și eficient. 

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 

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 acţionării mecanismului.

Este specific pentru creioane mecanice 
prevăzute cu tuburi fixe de 4 mm lungime, 
pentru ghidajul minei. Sunt ideale pentru schiţe 
și desene.

Twister Erase / Radieră pivotantă

Prin simpla rotire a corpului ceionului radiera de 
forte bună calitate non-PVC va urca sau coborâ 
în funcţie de nevoie.

Zero Slider

Când mina devine prea scurtă pentru a fi 
susţinută de mecanismul de împingere al 
creionului, vârful părţii de susţinere acţionează 
ca un suport pentru restul de mină.

Shake Function

Nu trebuie să îţi repoziţionezi mâna pentru a 
face click pentru ca mina să avanseze. Funcţia 
unică “shake function” permite avansarea minei 
doar prin simpla agitare a creionului.

1 2

3 4

5 6

pentru schiţe și desene, fie că le folosești doar pentru scris, 
Penac a investit ani de cercetare pentru a dezvolta 
mecanisme și funcţionalităţi unice gândite special pentru 
tine.

Pentru o experienţă completă Penac îţi oferă 
și mine din polimeri de înaltă densitate: 

prin acest mecanism 
20% din mină poate fi salvată
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Creion mecanic Fifth Ave
• Cu un amestec de eleganță și design, creionul din metal cu grip cauciucat 

negru, este atractiv și permite o scriere confortabilă.
• Corp elegant cu rubber grip.
• Con și clemă metalică.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SD0302-SS argintiu-negru 0,7 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SB1101-06 negru 0,5 mm
P-SB1101-09 bordeaux 0,5 mm
P-SB1101-11 bleumarin 0,5 mm

Creion mecanic Fifth Ave
• Cu un amestec de eleganță și design, creionul din metal cu grip cauciucat 

negru, este atractiv și permite o scriere confortabilă.
• Corp elegant cu rubber grip.
• Con și clemă metalică.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SC1601-06 negru 0.5 mm
P-SC1602-11 bleumarin 0.7 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SC2301-03 bleumarin 0,5 mm
P-SC2301-06 negru 0,5 mm
P-SC2302-03 bleumarin 0,7 mm
P-SC2302-06 negru 0,7 mm

Creion mecanic Double Knock
• Corp din plastic cu accesorii metalice.
• Rubbergrip pentru scriere confortabilă.
• Con și varf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SB0102-06 argintiu-negru 0.5 mm
P-SB0102-09 argintiu-bordeaux 0.5 mm
P-SB0102-11 argintiu-bleumarin 0.5 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SC1701-06 negru 0.5 mm
P-SC1701-09 bordeaux 0.5 mm
P-SC1701-11 bleumarin 0.5 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SC1702-06 negru 0.7 mm
P-SC1702-09 bordeaux 0.7 mm
P-SC1702-11 bleumarin 0.7 mm

Creion mecanic Pépé
• Corp și accesorii metalice.
• Rubber grip și extremități color.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

Creion mecanic NP Trifit 500
• Design modern triunghiular cu rubber grip ergonomic.
• Con și accesorii metalice, vârf metalic retractabil.
• Radieră retractabilă.

Creion mecanic Benly 405 / 407
• Design modern cu rubber grip ergonomic.
• Con și clemă metalică, vârf metalic retractabil.
• Radieră retractabilă.
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COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SC2701-06-CP negru metalizat 0.5 mm
P-SC2702-03-CP albastru metalizat 0.7 mm

COD REZERVĂ
P-PR105-06-SF2 0.5 mm
P-PR107-03-SF2 0.7 mm

Creion mecanic UM
• Creion mecanic cu rubber grip striat ergonomic. 
• În 4 dimensiuni diferite, versiunea 0,9mm are vârf cilindric fix de 4 mm 

pentru uz professional. 
• Versiunile 0,5-0,7mm au vârf retractabil din motive de siguranță. 
• Radieră inclusă din cauciuc cu capac. 
  

Creion mecanic cu cartuș Eco Point
• Creion mecanic cu mecanism special.
• Radieră retractabilă inclusă.
• Corp din plastic cu accesorii metalice și rubber grip.
• Reîncărcarea cu mine se face prin înlocuirea cartușului, care conține 12 

mine.

Cartuș pentru creion mecanic Eco Point
• Ambalate în blister ce conține:
 • 2 cartușe cu 12 rezerve de mine fiecare.
 • 2 radiere de rezervă.

COD MODEL CULOARE CORP REZERVĂ
P-SB1306-16 UM 5035 Bleumarin metalizat 0.5 mm
P-SB1306-18 UM 5035 Bordeaux metalizat 0.5 mm
P-SB1306-06 UM 5035 Negru 0.5 mm
P-SB1307-16 UM 5037 Bleumarin metalizat 0.7 mm
P-SB1307-18 UM 5037 Bordeaux metalizat 0.7 mm
P-SB1308-18 UM 5039 Bordeaux metalizat 0.9 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.

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 REZERVĂ
P-SB0305-14 NP-3 argintiu 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

COD MODEL CULOARE REZERVĂ
P-SC0702-11 TLG 103 galben 0,3 mm
P-SC0701-11 TLG 105 maron 0,5 mm
P-SC0703-11 TLG 107 albastru 0,7 mm
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Creion mecanic Chubby 10  
• Creion mecanic elegant jumbo cu accesorii metalice.
• Radieră retractabilă inclusă.
• Rubber grip ergonomic.

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SC1102-06 bleumarin 0.5 mm
P-SC1101-03 bleumarin 0.7 mm

NOU

Creion mecanic Chubby 11  
• Creion mecanic în culori pastel. 
• Radieră retractabilă inclusă. 
• Rubber grip ergonomic.  

Creion mecanic Sleek touch  
• Corp din plastic transparent. 
• Rubber grip și extremități color. 
• Vârf metalic retractabil. 
• Radieră retractabilă inclusă. 

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SC1905-25 alb cu accesorii bleu 0.7 mm
P-SC1905-13 alb cu accesorii portocalii 0.7 mm
P-SC1905-02 alb cu accesorii rosii 0.7 mm
P-SC1905-04 alb cu accesorii verzi 0.7 mm
P-SC1906-03 alb cu accesorii albastre 1.3 mm
P-SC1906-09 alb cu accesorii rosii 1.3 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SA0907-25 Albastru pastel 0.5 mm
P-SA0907-28 Roz pastel 0.5 mm
P-SA0907-31 Verde lime 0.5 mm
P-SA0907-29 Verde pastel 0.5 mm
P-SA0907-30 Violet pastel 0.5 mm
P-SA0904-03 Albastru 0.7 mm
P-SA0904-06 Negru 0.7 mm

NOU

NOU

Creion mecanic Shaking
• Creion mecanic cu mecanism special, prin „scuturare”permite avansarea 

minei
• Nu necesită acționarea butonului pentru avansarea minei
• Corp din plastic și rubber grip.
• Radieră inclusă.

* blister+set mine gratis

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SA1705-02 roz-transparent 0,5 mm
P-SA1705-03 bleu-transparent 0,5 mm
P-SA1705-07 fumuriu 0,5 mm
P-SA1705-08 violet-transparent 0,5 mm
P-SA1705-BC1MB* asortate 0,5 mm
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Creion mecanic CCH-3
• Corp din plastic transparent.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

Creion mecanic PENAC M002 
• Creion mecanic din plastic, cu vârf retractabil.
• Con și vârf din plastic transparent .
• Radieră inclusă.

Creion mecanic Non-stop
• Creion mecanic cu vârf retractabil.
• Corp din plastic cu rubber grip ergonomic.
• Con și vârf din plastic.
• Radieră inclusă.

Creion mecanic C 205 / 207
• Corp din plastic.
• Con și clemă metalică.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SA1701-02 roșu 0,5 mm
P-SA1701-03 albastru 0,5 mm
P-SA1701-06 negru 0,5 mm
P-SA1702-02 roșu 0,7 mm
P-SA1702-03 albastru 0,7 mm
P-SA1702-06 negru 0,7 mm

COD CULOARE CORP REZERVA
P-SB1401-06 negru 0.5 mm
P-SB1401-11 bleumarin 0.5 mm
P-SB1401-12 verde inchis 0.5 mm
P-SB1402-06 nergru 0.7 mm
P-SB1402-11 bleumarin 0.7 mm
P-SB1402-09 roșu închis 0.7 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SA1903-06 negru 0.5 mm
P-SA1904-03 albastru 0.7 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SA1303-02 roșu transparent 0.5 mm
P-SA1303-08 violet transparent 0.5 mm
P-SA1303-25 bleu transparent 0.5 mm
P-SA1303-31 verde transparent 0.5 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SC2801-06 Negru 0.5 mm

Creion mecanic Mini Pochet 
• Creionul perfect pentru poșeta. Design elegant și subțire, cu 

accesorii metalice.  

NOU

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 REZERVĂ
P-SA0801-02 roșu 0,5 mm
P-SA0801-03 albastru 0,5 mm
P-SA0801-06 negru 0,5 mm
P-SA0802-03 albastru 0,7 mm
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Creion mecanic
• Creion mecanic din plastic solid, cu rubber grip pentru  scriere confortabilă. 
• Vârf din plastic. Radieră inclusă. 
COD CULOARE CORP REZERVĂ
EP18-0071-BK negru 0.5 mm
EP18-0071-BL albastru 0.7 mm

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-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-L912G-HB HB 0,9 mm 60 mm 12 buc./set
P-L1306G-HB HB 1,3 mm 60 mm 6 buc./set

COD DURITATE DIAMETRU LUNGIME AMBALARE
FK-SX9001(0.5mm) HB 0.5 mm 60 mm 12 buc./set
FK-SX9001(0.7mm) HB 0.7 mm 60 mm 24 buc./set

NOU

Creion mecanic 320
• Corp din plastic color orange
• Vârf din plastic.
• Radieră inclusă.

COD REZERVĂ

ML-PM320-50 0.5 mm

Creion mecanic Maxim
• Creion mecanic cu mină de 2 mm.

Mine creion mecanic 2 mm
• Mină  de 2 mm pentru creion mecanic.

Mine creion mecanic
• Tehno polimer - combinație între rășini sintetice și grafit.
• Foarte elastice și rezistente la rupere.

COD AMBALARE

MS-PM035300 blister cu creion mecanic  + set 12 mine gratis

COD AMBALARE

MS-PM000200 Set 12 mine creion, 2 mm

Mine creion mecanic
• Rezistente la rupere.
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Creion HB cu gumă
• Înveliș din lemn lăcuit.
• Secțiune hexagonală.

Creion cu mină grafit Carbonil 
• Creion pentru desene și schițe, cu mină din carbune.

Creion bicolor
• Creion bicolor roșu-albastru

Creion grafit
• Folosit pentru scriere pe lemn (tâmplărie)

Creion grafit
• Creioane HB, triunghiulare sau triunghiulare jumbo, confortabile și ergono-

mice. 
• Cu spațiu special pentru personalizare.

COD AMBALARE

ML-LRA482-12 12 buc/set.

COD AMBALARE

ML-LCT480-50 50 buc/set.

COD LUNGIME DIAMETRU AMBALARE
IT-5000SC 19 cm 7 mm 12 buc/cutie

COD
MS-LE010012

COD DESCRIERE AMBALARE
MS-JU025012 creion triunghiular cu radieră Junior 12 buc./cutie
MS-JU000004 creion triunghiular Tri 12 buc./cutie
MS-JU000002 creion triunghiular Trimax 12 buc./cutie

NOU

Creion cu radieră
• Ideal pentru școală, birou sau acasă.

COD AMBALARE
EP19-0001 12 buc/cutie

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

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

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

Riglă din plastic transparent color
• Riglă din plastic colorat cu inscripționare neagră.

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

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

COD DIMENSIUNE
MR-18200000 20 cm
MR-18300000 30 cm
MR-18400000 40 cm
MR-18500000 50 cm

COD CULOARE DIMENSIUNE
AL-1585 albastru 30 cm
AL-1582 transparent 30 cm

COD DIMENSIUNE
AL-1450 30 cm
AL-1450-1 50 cm
AL-1450-2 70 cm
AL-1450-3 100 cm

COD DIMENSIUNE CULOARE
MR-11300210 30 cm violet transparent
MR-11300220 30 cm portocaliu transparent
MR-11300230 30 cm turcoaz transparent

COD DIMENSIUNE
AL-1560 20 cm
AL-1561 30 cm

COD CULOARE DIMENSIUNE
AL-1571 transparentă 20 cm
AL-1572 transparentă 30 cm
EP46-0032 transparentă 30 cm
AL-1573 transparentă 40 cm
AL-1574 transparentă 50 cm
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Ascuțitoare electrică iPoint evolution
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată. 
• Tehnologie Microban. 
• Nu include baterii.

Ascuțitoare electrică Titanium iPoint Razor
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată. 
• Cu lama ascuțitorii din titan. 
• Nu include baterii.

Ascuțitoare electrică iPoint évolution Axis
• Perfectă pentru acasă sau la birou. 
• Funcționare silențioasă și design elegant. 
• Funcționează la curent cu pornire/oprire automată. 
• Tehnologie de înaltă eficiență Sharp Sense. 
• Include container transparent pentru reziduuri. 

COD DESCRIERE
AC-E55015 ascuțitoare
AC-E55016 rezerve ascuțitoare 2 buc/set

COD CULOARE
AC-E55031 alb
AC-E55033 albastru
AC-E55034 galben
AC-E55030 negru
AC-E55035 roșu
AC-E55032 roz

COD CULOARE

AC-E15510 negru/gri

NOU
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Ascuțitoare simplă cu container
• Ascuțitoare simplă din metal cu container și radieră integrată.
• Închidere cu capac.

Ascuțitoare mecanică
• Ascuțitoare mecanică din plastic de calitate.
• Container transparent.
• Se poate monta pe birou.

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.

Ascuțitoare metalică Ergo Swing
• Ascuțitoare metalică dublă încorporată pentru creioane și creioane colora-

te, prevăzută cu container ergonomic din plastic.
• Buton de siguranță care la presiune închide capacul ascuțitorii.

Ascuțitoare mini cu container iPoint 
• Ascuțioare mini extrem de apreciată.
• Poate ascuți creioane de 2 marimi diferite, standard și mare.
• Include container transparent pentru reziduuri.

Ascuțitoare metalică cu container plastic
• Ascuțitoare simplă metalică.

COD CULOARE AMBALARE

IT-4113 asortate 10 buc./cutie

COD CULOARE

MR-09550000 asortate

COD CULOARE

MR-09810000 roșu

COD CULOARE

AC-14205 albastru metalic/argintiu

COD CULOARE

MR-09480050 asortate

COD CULOARE

AC-E14205 asortate

NOU
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Ascuțitoare metalică
• Confecționate din aluminiu.
• Lamă din oțel.

Ascuțitoare plastic
• Confecționată din plastic.
• Lamă din oțel.
• Culori asortate.

Ascuțitoare cu container
• Ascuțitoare din plastic, cu container din plastic.

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. 

Ascuțitoare metalică
• Confecționată din aluminiu.
• Lamă din oțel.

COD TIP
MR-02000000 simplă
MR-02110000 dublă

COD TIP AMBALARE
FK-A1006 dublă 12 buc./cutie
FK-A1002 simplă 24 buc./cutie

COD TIP AMBALARE

IT-4121 simplă 20 buc./cutie
IT-4120 dublă 20 buc./cutie

COD CULOARE MODEL AMBALARE

IT-4116 asortate simpă 12 buc./cutie
IT-4118 asortate dublă 12 buc./cutie

COD CULOARE AMBALARE

EZKC-A-ASS asortate 40 buc/cutie

NOU
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Pix plastic Stick ball   
• Pixul Stick ball oferă o experiență de scriere extrem de lină. 
• Cerneală cu vâscozitate scăzută pentru scriere ușoară.
• Prevăzut cu rubber grip pentru scriere confortabilă. 
• Ideal pentru a scrie la birou și la școală. 
• Vârf de scriere 0.7 mm. 
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR140)

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA3401-03F Albastru 12 buc/cutie
P-BA3401-06F Negru 12 buc/cutie
P-BA3401-02F rosu 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA1701-03F Albastru 12 buc/cutie
P-BA1701-06F Negru 12 buc/cutie
P-BA1701-02F rosu 12 buc/cutie
P-BA1701-04F Verde 12 buc/cutie
P-BA1701F-WP5 Asortate 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 CORP VÂRF AMBALARE
P-BA1905-02B roșu 1,6 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-03B albastru 1,6 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-06B negru 1,6 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-02F roșu 0,7 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-03F albastru 0,7 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-06F negru 0,7 mm 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 VÂRF CULOARE AMBALARE
S-151203 1.4 mm albastru 10 buc/cutie
S-151201 1.4 mm negru 10 buc/cutie
S-151202 1.4 mm roșu 10 buc/cutie
S-151204 1.4 mm verde 10 buc/cutie
S-151294 1.4 mm albastru, negru, rosu, verde 4 buc/set
S-151298 1.4 mm negru, rosu, albastru, orange, violet, roz, bleu, vernil 8 buc/set

Pix Slider Basic XB
• Pix ce oferă o experință de scriere lină și fără întreruperi – oferită de tehnolo-

gia revoluționară Viscoglide. 
• Rubber grip pentru scriere confortabilă. 
• Cerneala nu se usucă dacă este lăsat fără capac. 

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 se usucă repede pe hârtie. 
• Cerneala neagră este rezistentă la apă. 
• Vârf rezistent la uzură, din oțel inoxidabil. 
• Cu clip din metal. 
• Rezervă metalică Slider 755 M.   

COD CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE
S-150203 albastru 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150201 negru 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150206 orange 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150202 roșu 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150209 roz 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150204 verde 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150208 violet 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150293 negru, rosu, albastru 1.4 mm 3 buc/set
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COD CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE
S-152003 albastru 0.7 mm 10 buc/cutie
S-152001 negru 0.7 mm 10 buc/cutie
S-152002 roșu 0.7 mm 10 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE
S-152103 albastru 1.0 mm 10 buc/cutie
S-152101 negru 1.0 mm 10 buc/cutie
S-152102 roșu 1.0 mm 10 buc/cutie
S-152104 verde 1.0 mm 10 buc/cutie

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 serta-

rele de birou sau în penarele elevilor. 
• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2. 

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 CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE
S-152201 neagră 1.4 mm 10 buc/cutie
S-152202 roșie 1.4 mm 10 buc/cutie
S-152203 albastră 1.4 mm 10 buc/cutie
S-152204 verde 1.4 mm 10 buc/cutie
S-152294 negru, rosu, albastru, verde 1.4 mm 4 buc/set

S-152298 negru, rosu, albastru, verde,
portocaliu, violet, roz, bleu 1.4 mm 8 buc/set

Pix Slider Edge XB
• 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 VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-154201 1.4 mm Negru 10 buc/cutie
S-154202 1.4 mm Roșu 10 buc/cutie
S-154203 1.4 mm Albastru 10 buc/cutie
S-154204 1.4 mm Verde 10 buc/cutie

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. Experi-

mentezi 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. 

• Design sportiv-elegant cu corp subțire. 
• 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. 

NOU
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Pix plastic 183
• Pix de unică folosință
• Corp triunghiular din plastic color orange cu extremități și capac în culoa-

rea scrierii.
• Vârful de 1 mm din oțel inoxidabil.

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.

Pix plastic
• Pix din plastic opac de unică folosință. 
• Corp în culoarea scrierii. 
• Vârf de scriere de 1 mm din oțel inoxidabil. 

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.

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 CULOARE VÂRF AMBALARE
S-150601 negru 0,5 mm 50 buc./cutie
S-150602 roșu 0,5 mm 50 buc./cutie
S-150603 albastru 0,5 mm 50 buc./cutie
S-150604 verde 0,5 mm 50 buc./cutie

COD CULOARE AMBALARE
ML-BCN190-50-3 negru 50 buc./cutie
ML-BCN190-50-9 roșu 50 buc./cutie
ML-BCN190-50-2 albastru 50 buc./cutie
ML-BCN190-50-5 verde 50 buc./cutie

COD CULOARE AMBALARE
EP01-0017-BL albastru 50 buc/cutie
EP01-0017-BK negru 50 buc/cutie
EP01-0017-RE roșu 50 buc/cutie

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
S-150501 negru 0,4 mm 50 buc./cutie
S-150502 roșu 0,4 mm 50 buc./cutie
S-150503 albastru 0,4 mm 50 buc./cutie

COD CULOARE AMBALARE
ML-BCT183-12-3 albastru 12 buc./cutie
ML-BCT183-12-9 negru 12 buc./cutie
ML-BCT183-12-2 roșu 12 buc./cutie

NOU
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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 SCRIERE AMBALARE

S-4120 albastru 10 buc./cutie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
AL-1511-28 Argintiu negru
AL-1511-11 Negru negru

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
EP07-0002-BK Negru negru
EP07-0002-BL Albastru albastru

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

Pix cu suport și șnur    
• Pix din plastic fixat pe un suport pătrat, cu arc spiralat atașat.
• Suportul autoadeziv se fixează pe birou.

NOU

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-17651-32 65 x 153 x 65 mm alb lucios/negru lucios
HA-17651-34 65 x 153 x 65 mm albastru lucios/negru lucios
HA-27651-88 65 x 153 x 65 mm crom/negru lucios
HA-17651-13 65 x 153 x 65 mm negru lucios

Pix cu suport și lănțișor iLine
• Cu un design elegant și accesorii de calitate, pixul cu suport și lănțișor este 

perfect deopotrivă pentru recepții și birouri. 
• Mină de pix cu scriere neagră.
• Gama iLine îmbină într-o armonie perfectă design-ul cu funcționalitatea. 
• Prevăzut cu suporți din cauciuc care previn alunecarea și protejează mobilierul. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 

NOU

COD DIMENSIUNI CULOARE

HA-1751-34 116 x 103 x 145 mm negru/albastru

Pix cu suport și lănțișor Delta 
• Suport cu un elegant lănțișor din metal, robust de 55 cm lungime.
• Mina de pix cu scriere neagră.
• Suportul este prevăzut cu suporți din cauciuc pentru stabilitate și protecție pe 

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

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU
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Pix cu mecanism Fifth Ave
• Corp elegant cu rubber grip.
• Con și accesorii metalice.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-MJBR1).
• Vârf de scriere 1.0 mm.
COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BB0701-11M Bleumarin Albastră 12 buc/cutie
P-BB0701-09M Bordeaux Albastră 12 buc/cutie
P-BB0701-06M Negru Albastră 12 buc/cutie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BD0401-SS Argintiu-negru Albastră 12 buc/cutie

Pix metalic cu mecanism Fifth Ave
• Design elegant, corp metalic.
• Rubber grip ergonomic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod:MJBR110).
• Vârf de scriere 1.0 mm.

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BC1201-06 Negru Albastră 12 buc/cutie
P-BC1201-09 Bordeaux Albastră 12 buc/cutie
P-BC1201-11 Bleumarin Albastră 12 buc/cutie

Pix cu mecanism NP Trifit 500
• Design elegant, accesorii metalice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf metalic de 1 mm cu grosime de scriere de aproximativ 0,5 mm.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-PPBR98).

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
P-BB0503-01 argintiu-alb albastră 12 buc/cutie
P-BB0503-08 argintiu-violet albastră 12 buc/cutie

NOU

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BC0801-03M bleumarin albastră 12 buc/cutie
P-BC0801-06M negru albastră 12 buc/cutie

Pix cu mecanism și rubber grip Chubby 10
• Pix elegant cu accesorii metalice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf scriere de 1.0mm. Reîncărcabil cu rezerve BR980
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COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BC1302-03 Albastru Albastră 12 buc/cutie
P-BC1302-25 Bleu Albastră 12 buc/cutie
P-BC1302-09 Bordeaux Albastra 12 buc/cutie
P-BC1302-13 Portocaliu Albastra 12 buc/cutie
P-BC1302-02 Roșu Albastra 12 buc/cutie
P-BC1302-04 Verzi Albastra 12 buc/cutie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA1304-25M albastru pastel albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-28M roz pastel albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-31M verde lime albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-29M verde pastel albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-30M violet pastel albastru 12 buc/cutie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA1306-06EF Negru metalizat Albastru 12 buc/cutie
P-BA1306-03EF Albastru metalizat Negru 12 buc/cutie

Pix cu mecanism Chubby 11 
• Pix din plastic alb cu accesorii în culori pastel.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf  de scriere 1.0 mm.

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. 

Pix cu mecanism Needle Tech  
• Pix din plastic cu mecanism, cu vârf de scriere subțire. 
• Rubber grip ergonomic pentru confort. 
• Vârf de scriere 0.5 mm. 
• Reîncărcabil cu rezervă BRN98C05. 

NOU

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BC1701-06 Negru 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. 

Pix cu mecanism CCH-3
• Corp plastic transparent.
• Rubber grip și extremități color.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR98C).
• Vârf de scriere 0.5 mm.
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 X ball 
• Pix din plastic cu mecanism.
• Rubber grip ergonomic și safty clip color.
• Vârf mediu de scriere de 0.7mm.
• Pix din plastic cu scriere extrem de lină. 
• Ideal pentru scriere în general la birou și la școală. 

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA3301-03F albastre albastră 12 buc/cutie
P-BA3301-06F gri neagră 12 buc/cutie
P-BA3301-02F roșie roșie 12 buc/cutie

NOU NOU
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COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-139208 0.7 mm negru/violet neagra 10 buc/cutie
S-139211 0.7 mm negru/galben neagra 10 buc/cutie
S-139254 0.7 mm negru/crom neagra 10 buc/cutie

Pix ID  
• Pix cu mecanism rotativ, vârf și clip din metal cromat inoxidabil. 
• Rezervă metalică Slider 755 cu inovativa tehnologie Viscoglide® ce asigură 

un scris extrem de ușor și alunecos. 
• Cerneală rezistentă la apă ISO 12757-2 G2. 
• Fiecare pix ID este ambalat individual în cutie transparentă.

NOU

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 Epsilon Touch XB  
• Pix care combină designul classic cu elemente moderne. 
• Deosebit este clipul din metal parțial încastrat pixului, corpul cu dungi orizontale 

cauciucate, care previn alunecarea în timpul scrisului. 
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură garantează alimentarea cu cerneală fără exces. 
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 12757-2 G2. 

NOU

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

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA2301-03M albastru albastră 12 buc/cutie
P-BA2301-06M negru neagră 12 buc/cutie
P-BA2301-02M roșu roșie 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.

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
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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-135308 0.7 mm violet/roz albastră 10 buc/cutie
S-135311 0.7 mm verde deschis/roz albastră 10 buc/cutie
S-135323 0.7 mm bleumarin/bleu albastră 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.

NOU

Pix cu rubber grip Contrast XB
• Corp cu porțiuni mari de rubber grip ergonomic pentru scriere confortabilă. 
• Vârf din oțel inoxidabil și clip elastic.  
• Rezervă Slider 755 cu tehnologie ViscoglideA® pentru scris extrem de ușor 

și alunecos. 
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă. 
• Culoare scriere albastră. 

COD VÂRF CULOARE CORP AMBALARE
S-138210 1.4 mm bleu/negru 10 buc/cutie
S-138201 1.4 mm negru 10 buc/cutie

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
S-132604 1.4 mm gri/verde verde 10 buc/cutie

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

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, alune-

coasă și excelează prin performanță. 
• Cerneala este rezistentă la apă conform ISO 12757-2. 

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-132503 1,4 mm albastru 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
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Pix cu mecanism K20 ICY Colours
• Corp subțire din plastic translucid color.
• Clip și buton metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 775.
COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-132000 asortate albastru 20 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-3151 negru negru 20 buc/cutie
S-3152 roșu roșu 20 buc/cutie
S-3153 albastru albastru 20 buc/cutie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-3080 asortate albastru 50 buc/cutie
S-3081 negru negru 50 buc/cutie
S-3082 roșu roșu 50 buc/cutie
S-3083 albastru albastru 50 buc/cutie
S-3084 verde verde 20 buc/cutie
S-93088 alb albastru 50 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-132903 0,7 mm albastru albastru 50 buc/cutie
S-132901 0,7 mm negru negru 50 buc/cutie
S-132902 0,7 mm roșu roșu 20 buc/cutie
S-132904 0,7 mm verde verde 20 buc/cutie
S-132900 0,7 mm asortate albastru 50 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. 

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. 

Pix cu mecanism Office
• Pix cu clip, buton și inel de decor din metal. 
• Corp cu formă ergonomică ce garantează scriere confortabilă timp îndelungat. 
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Slider 765. 
• Culoarea corpului în culoarea cernelii, cerneală rezistentă la apă. 

Pix cu rubber grip Loox
• Pix cu mecanism cu rubber grip pentru scriere confortabilă. 
• Clipul din metal și corpul din plastic solid garantează rezistentă. 
• 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

Pix cu mecanism Pulse   
• Design elegant cu clemă metalică și buton metalic de dimensiuni mari.  
• Corp cu rubber grip integral pentru scris confortabil. 
• Culoarea cernelii este indicată de extremitatea color a corpului. 
• Vârf rezistent din oțel inoxidabil. 
• Rezervă metalică Slider 755. 

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-131803 0.7 mm gri/albastru albastru 10 buc/cutie
S-131801 0.7 mm gri/negru negru 10 buc/cutie
S-131802 0.7 mm gri/roșu roșu 10 buc/cutie
S-131804 0.7 mm gri/verde verde 10 buc/cutie

NOU
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1433.10 Pixuri cu gel

COD CULOARE CORP AMBALARE
P-BB0106-01 Alb 12 buc/cutie
P-BB0106-06 Negru 12 buc/cutie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA2001-02 roșu roșu 12 buc/set
P-BA2001-03 albastru albastru 12 buc/set
P-BA2001-04 verde verde 12 buc/set
P-BA2001-06 negru negru 12 buc/set
P-BA2001-60D43 alb albastru 60 buc/set

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. 

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.

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.

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

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA3101-03EF transparent/albastru albastră 12 buc/cutie
P-BA3101-06EF transparent/negru neagră 12 buc/cutie
P-BA3101-02EF transparent/rosu roșie 12 buc/cutie

Pix cu gel CCH-3
• Corp din plastic transparent cu mecanism de acționare cu buton.
• Rubber grip și extremități color.
• Reîncărcabil cu rezervă. (Cod: P-GBR3)
• Vârf de scriere 0.5 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
• Corp din plastic transparent, con metalic.
• Vârful capacului în culoarea scrierii.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-GTBR1).
• Vârf de scriere 0.7 mm.
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144 3.10 Pixuri cu gel

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
ML-BTG140-12-3 albastru 12 buc/cutie
ML-BTG140-12-9 negru 12 buc/cutie
ML-BTG140-12-2 roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EP08-0045C-BL albastru 12 buc/cutie
EP08-0045C-BK negru 12 buc/cutie
EP08-0045C-RE roșu 12 buc/cutie

Pix cu gel
• Corp din plastic transparent, con metalic, vârf de 0.5 mm.
• Vârful capacului în culoarea scrierii.

Pix cu gel
• Corp din plastic transparent. 
• Cu rubber grip pentru scriere confortabilă. 
• Gel rezistent la apă. 
• Vârf de scriere de 0.6 mm din oțel inoxidabil. 

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. 

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. 

COD CULOARE CORP AMBALARE
P-BA1603-14F Argintiu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-14M* Argintiu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-15F Auriu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-16F Bleu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-18F Rosu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-17F Verde metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-WP5 5 culori metalizate 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EGB-1700/12W2 12 culori pe set 12 buc/cutie
EGB-1700-BK negru 12 buc/cutie
EGB-1700-BL albastru 12 buc/cutie
EGB-1700-RE roșu 12 buc/cutie
EGB-1700-GR verde 12 buc/cutie
EGB-1700-FYE galben fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-FPK roz fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-FOG orange fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-FGR verde fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-LBL bleu 12 buc/cutie
EGB-1700-PR mov 12 buc/cutie

NOU

NOU

*vârf de scriere de 1.0 mm
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1453.11 Rezerve pixuri

COD REZERVĂ DESCRIERE Fi
fth

 A
ve

Fi
fth

 A
ve

. M
et

al
ic 

CH
6

So
ft 

Gl
id

er
+

St
ick

 b
al

l

CH
6

So
ft 

Gl
id

er
+

St
ick

 b
al

l

M
in

i P
oc

ke
t

Sl
ee

k 
To

uc
h

Pe
pe

RB
R

RB
-0

85
B

CC
H-

3

CC
H-

2

M
ul

ti 
10

00
-D

2

Ni
dd

le
 Te

ch

Sl
im

/S
lim

 To
uc

h

El
e-

00
1/

00
1M

El
e 

P

El
e-

SS
/S

G

NP
 Tr

ifi
t M

et
al

ic

 N
P 

Tr
ifi

t 5
00

Ch
ub

by
 1

0

Ch
ub

by
 1

1

FX
-2

FX
-7

CC
H-

3 
ge

l

E-
gr

ip

FX
-1

FX
-3

 

P-MJBR110-03 MJBR1, 1.0mm
P-MJBR110-06 MJBR1, 1.0mm
P-MJBR11003-PB2 MJBR1, 2 buc/set, 1.0mm
P-MJBR11006-PB2 MJBR1, 2 buc/set, 1.0mm
P-BR14007-03 BR140, 0.7mm
P-BR14007-06 BR140, 0.7mm
P-BR14007-02 BR140, 0.7mm
P-BR14016-03 BR140, 1.6mm
P-BR14016-06 BR140, 1.6mm
P-BR14016-02 BR140, 1.6mm
P-BR1400703-PB2 BR140, 2 buc/set, 0.7mm
P-BR1400706-PB2 BR140, 2 buc/set, 0.7mm
P-BR1400702-PB2 BR140, 2 buc/set, 0.7mm
P-BR1401603-PB2 BR140, 2 buc/set, 1.6mm
P-BR1401606-PB2 BR140, 2 buc/set, 1.6mm
P-BR1401602-PB2 BR140, 2 buc/set, 1.6mm
P-BR88C0703-PB2 BR88C, 2 buc/set, 0.7mm
P-BR98C07-03 BR98C, 0.7mm
P-BR98C07-06 BR98C, 0.7mm
P-BR98C07-02 BR98C, 0.7mm
P-BR98C0703-PB2 BR98C, 2 buc/set, 0.7mm
P-BR98C0706-PB2 BR98C, 2 buc/set, 0.7mm
P-BR98C0702-PB2 BR98C, 2 buc/set, 0.7mm
P-BRN98C05-03 BRN98C, 0.5mm
P-BRN98C05-06 BRN98C, 0.5mm
P-D1BR670703-
SF2

D1BR67, 0.7mm, 2 
buc/set

P-D1BR670706-
SF2

D1BR67, 0.7mm, 2 
buc/set

P-D1BR670702-
SF2

D1BR67, 0.7mm, 2 
buc/set

P-PPBR981003-
PB2 PPBR98, 2buc/set

P-PPBR981006-
PB2 PPBR98, 2buc/set

P-GBR307-03 PENAC GBR3, 0.7mm
P-GBR307-06 PENAC GBR3, 0.7mm
P-GBR307-02 PENAC GBR3, 0.7mm
P-GBR30703-PB2 GBR3, 2 buc/set
P-GBR30706-PB2 GBR3, 2 buc/set
P-GBR30702-PB2 GBR3, 2 buc/set
P-GTBR107-03 GTBR1, 0.7mm
P-GTBR107-06 GTBR1, 0.7mm
P-GTBR107-02 GTBR1, 0.7mm
P-GTBR10703-PB2 GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm
P-GTBR10706-PB2 GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm
P-GTBR10702-PB2 GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm
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S-175501 Slider 755XB
S-175502 Slider 755XB
S-175503 Slider 755XB
S-185201 852
S-185203 852
S-7081 buro 708M (tip Parker)
S-7083 buro 708M (tip Parker)
S-7611 Buro 575M
S-7613 Buro 575M
S-7763 Express 775M
S-8501 850
S-8503 850
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One
the new generation rollerball

experience the One Business now
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1473.12 Rollere

Roller cu cerneala Hybrid N 
• Roller cu vârf „needle”metalic 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-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-183494 0.3 mm Negru, roșu, albastru, violet 4 buc/set
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
S-183594 0.5 mm Negru, roșu, albastru, violet 4 buc/set

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 Schnei-
der 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.

Roller cu cerneala 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-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 VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-183101 0.3 mm neagra 10 buc/cutie
S-183102 0.3 mm rosie 10 buc/cutie
S-183103 0.3 mm albastra 10 buc/cutie
S-183104 0.3 mm verde 10 buc/cutie
S-183194 0.3 mm Negru, rosu, albastru, violet 4 buc/set
S-183201 0.5 mm neagra 10 buc/cutie
S-183202 0.5 mm rosie 10 buc/cutie
S-183203 0.5 mm albastra 10 buc/cutie
S-183204 0.5 mm verde 10 buc/cutie
S-183294 0.5 mm Negru, rosu, albastru, violet 4 buc/set

NOU

NOU

NOU
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148 3.12 Rollere

Roller cu cerneală Xtra 803, needle point
• Roller cu vârf conic din oțel inoxidabil și tehnologie inovatoare pentru flui-

ditatea 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

Roller cu cerneală Xtra 805, needle point
• Roller cu vârf conic din oțel inoxidabil și tehnologie inovatoare pentru fluidi-

tatea 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

Roller cu cerneală Xtra 823, ball point
• Roller cu vârf conic 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

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-180101 0,3 mm negru 10 buc/cutie
S-180102 0,3 mm roșu 10 buc/cutie
S-180103 0,3 mm albastru 10 buc/cutie
S-180104 0,3 mm verde 10 buc/cutie
S-180001 0,6 mm negru 10 buc/cutie
S-180002 0,6 mm roșu 10 buc/cutie
S-180003 0,6 mm albastru 10 buc/cutie
S-180004 0,6 mm verde 10 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-181701 0,3 mm negru 10 buc/cutie
S-181702 0,3 mm roșu 10 buc/cutie
S-181703 0,3 mm albastru 10 buc/cutie
S-181704 0,3 mm verde 10 buc/cutie
S-181601 0,5 mm negru 10 buc/cutie
S-181602 0,5 mm roșu 10 buc/cutie
S-181603 0,5 mm albastru 10 buc/cutie
S-181604 0,5 mm verde 10 buc/cutie

Roller cu cerneală Xtra 825, ball point
• Roller cu vârf conic 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 cer-

neală. 

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

Roller cu cerneală Xtra Hybrid, needle point
• Corp din plastic, clip metalic, grip cauciucat.
• Culoarea de scriere este indicat[ de capac și extremități.
• Scriere performantă și controlată, fără scurgeri sau întreruperi.
• Fereastră pentru vizualizarea nivelului de cerneală.

Roller cu cerneală Xtra Document, ball point
• Corp din plastic, clip metalic, grip cauciucat.
• Culoarea de scriere este indicată de capac și extremități.
• Scriere performantă și controlată fără scurgeri sau întreruperi.
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1493.12 Rollere

Roller ball Topball 811
• Roller reîncărcabil cu rezervă topball 850 cu vârf solid metallic 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

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-WP0201-02 Roșu Roșu 12 buc/set
P-WP0201-03 Albastru Albastru 12 buc/set
P-WP0201-06 Negru Negru 12 buc/set

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-WP0301-03 Albastru Albastră 12 buc/set
P-WP0301-06 Negru Neagră 12 buc/set
P-WP0301-02 Roșu Roșie 12 buc/set

Roller cu cerneală, ball point
• Roller cu vârf metalic. 
• Sistem avansat de alimentare cu cerneală care controlează presiunea 

internă în interiorul rezervorului. 
• Acesta previne scurgerea cernelii și conferă o scriere perfect controlată 

până la ultima picătură de cerneală. 
• Cerneala este pe bază de apă. 
• Vârf de scriere 0.7 mm.  

Roller cu cerneală lichidă Needle 
• Roller cu vârf metalic. 
• Sistem avansat de alimentare cu cerneală care controlează presiunea 

internă în interiorul rezervorului. 
• Acesta previne scurgerea cernelii și conferă o scriere perfect controlată 

până la ultima picătură de cerneală. 
• Cerneala este pe bază de apă. 
• Vârf de scriere 0.5 mm. 

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EP09-0075-BL albastru 12 buc/cutie
EP09-0075-BK negru 12 buc/cutie

Roller cu cerneală ball point
• Corp din plastic color cu capac prevăzut cu clip metalic. 
• Sistem cu regulator de cerneală pentru scriere uniformă. 
• Vârf metalic din oțel inoxidabil de 0.7 mm. 

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. 

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-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

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
S-8574 0,6 mm verde 10 buc/cutie

NOU
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150 3.13 Stilouri și rezerve

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-169208 Negru/violet Tip B - bold
S-169211 Negru/galben Tip B - bold
S-169254 Negru/crom Tip B - bold
S-169354 Negru/crom Tip L - stangaci

COD CULOARE AMBALARE
S-6601 negru 6 buc./cutie
S-6602 roșu 6 buc./cutie
S-6603 albastru 6 buc./cutie
S-6604 verde 6 buc./cutie

COD CULOARE AMBALARE
S-6600 albastru 30 buc/borcan
S-6610 albastru 100 buc/borcan

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-160242 grena Tip M- mediu
S-160243 albastru Tip M- mediu
S-160248 Violet Tip M- mediu
S-160443 albastru Tip L - stangaci

Stilou ID
• Seria de instrumente de scris ID, pix, stilou, roller este sursă de inspirație 

pentru idei creative, datorită designului unic și scrierii confortabile. 
• Stiloul are un design extravagant datorită clipului metalic strălucitor și 

inelului metalic distinctiv. 
• Stilou de calitate superioară cu rubber grip ergonomic și penița din irdium.
• Este ambalat individual în cutie de plastic. 

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.

NOU

NOU

Patroane (cartușe) cerneală
• Dimensiune standard; sigilare cu bilă.
• Se recomandă pentru toate tipurile de stilouri.
• Cerneala se poate șterge. Patroane cerneală

• Patroane de cerneală pentru stilouri Schneider și alte tipuri de stilouri.

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-160201 negru Tip M - mediu
S-160203 albastru Tip M - mediu

Stilou Base Uni
• Rubber grip ergonomic.
• Materialul elastic evită transpirația și impiedică alunecarea degetelor.
• Peniță din iridium.
• Patron cu cerneală albastră inclus.
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1513.14 Linere

Liner Artline 200  
• Vârf din fetru cu grosime de scriere de 0.4 mm, Cerneală rezistentă.
• Corp din plastic și capac cu clip metallic.

Liner Artline 210/220  
• Vârf din fetru, Cerneală rezistentă.
• Corp din plastic și capac cu clip metallic.
• Ambalare 12 buc./cutieCOD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-200-LBL albastru pastel 12 buc/cutie
EK-200-RBL albastru royal 12 buc/cutie
EK-200-SBL albastru sky 12 buc/cutie
EK-200-YE galben 12 buc/cutie
EK-200-GY gri 12 buc/cutie
EK-200-MG magenta 12 buc/cutie
EK-200-BR maro 12 buc/cutie
EK-200-DBR maro închis 12 buc/cutie
EK-200-PR mov 12 buc/cutie
EK-200-BK negru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-200-APR galben-portocaliu 12 buc/cutie
EK-200-OG portocaliu 12 buc/cutie
EK-200-RE rosu 12 buc/cutie
EK-200-DRE roșu închis 12 buc/cutie
EK-200-PK roz 12 buc/cutie
EK-200-TQ turcoaz 12 buc/cutie
EK-200-GR verde 12 buc/cutie
EK-200-DGR verde închis 12 buc/cutie
EK-200-YGR vernil 12 buc/cutie
EK-200-BL albastru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE VÂRF
EK-210-BK negru 0,6 mm
EK-210-BL albastru 0,6 mm
EK-210-RE roșu 0,6 mm
EK-210-YE galben 0,6 mm
EK-210-BR maro 0,6 mm
EK-210-PR mov 0,6 mm
EK-210-UG portocaliu 0,6 mm
EK-210-GR verde 0,6 mm

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-220-BK negru 0,2 mm
EK-220-BL albastru 0,2 mm
EK-220-RE roșu 0,2 mm
EK-220-YE galben 0,2 mm
EK-220-BR maro 0,2 mm
EK-220-PR mov 0,2 mm
EK-220-UG portocaliu 0,2 mm
EK-220-GR verde 0,2 mm

Liner Xpress    
• Liner ergonomic cu design atractiv. 
• Fluxul de cerneală și corpul complet cu rubber grip oferă o scriere confortabilă. 
• Cerneală permanentă (pe bază de apă) și rezistentă la apă conform SO 14145-2. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile. 
• Corpul este verde fosforescent cu dungi în culoarea scrisului 
• Capac cu clip metalic. 

COD VÂRF CULOARE SCRIERE 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

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.   
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

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/cutie
S-196796 0.4 mm 6 culori** 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.

* negru, roșu, albastru, verde, violet, roz, galben, portocaliu, maro, bleu; **negru, rosu, albastru, verde, violet, roz

NOU

Fine liner   
• Corp din plastic alb opac. 
• Extremitățile și capacul în culoarea scrierii. 
• Vârf de scriere din fetru de 0.4 mm. 
COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EP09-0033-BL albastru 12 buc/cutie
EP09-0033-BK negru 12 buc/cutie
EP09-0033-RE roșu 12 buc/cutie
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152 3.15 Textmarkere

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

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-63-LBL Albastru deschis 12 buc/cutie
EK-63-FYE Galben fluorescent 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 12 buc/cutie

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 roz fluorescent 12 buc/cutie
EK-660-FGR verde fluorescent 12 buc/cutie
EK-660-PR violet fluorescent 12 buc/cutie
EK-660/3W galben, roz, verde fluorescent 3 buc/set
EK-660/4W albastru deschis, galben, roz, verde fluorescent 4 buc/set

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

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 apa, vârf teșit de 1-5 mm. 

Just a single click to write!!

CLICK!

and
GO!
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1533.15 Textmarkere

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-HL0101-19 roz 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-WP5 asortate 5 buc./set

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
ML-RTF240-10-3 albastru 10 buc./cutie
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 4 buc./set

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EP10-0120-BL albastru 12 buc/cutie
EP10-0120-YE galben 12 buc/cutie
EP10-0120-OG portocaliu 12 buc/cutie
EP10-0120-PK roz 12 buc/cutie
EP10-0120-GR verde 12 buc/cutie
FK-MK7001-GREEN verde 12 buc/cutie

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.

Textmarker
• Corp și capac în culoarea scrierii, din plastic cu vârf teșit aproximativ 1-5 mm.
• Cerneală pe bază de apă, cu uscare rapidă, rezistentă la lumină.

Textmarker
• Corp din plastic în culoarea scrierii. 
• Vârf teșit de aproximativ 2-4 mm. 
• Cerneală în culori vii, vizibile, care se usucă rapid. 

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 lumina pe hârtie norma-

lă, 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

NOU

NOU
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154 3.16 Markere permanente

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 CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-107-BK negru 12 buc/cutie
EK-107-BL albastru 12 buc/cutie
EK-107-RE roșu 12 buc/cutie
EK-107-GR verde 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-109-BK negru 12 buc/cutie
EK-109-BL albastru 12 buc/cutie
EK-109-RE roșu 12 buc/cutie
EK-109-GR verde 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-70-BK negru 12 buc/cutie
EK-70-BL albastru 12 buc/cutie
EK-70-RE roșu 12 buc/cutie
EK-70-GR verde 12 buc/cutie
EK-70-BR maro 12 buc/cutie
EK-70-YE galben 12 buc/cutie
EK-70-PR violet 12 buc/cutie
EK-70-OG portocaliu 12 buc/cutie

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.

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.

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.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-170-BL Albastru 12 buc/cutie
EK-170-BK Negru 12 buc/cutie
EK-170-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-170-GR Verde 12 buc/cutie

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

usuce. 
• Membrană 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.

NOU

COD CULOARE AMBALARE
EK-120-BL Albastru 6 buc/cutie
EK-120-BK Negru 6 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-120-RE Roșu 6 buc/cutie
EK-120-GR Verde 6 buc/cutie

Permanent marker Artline 120 
• Vârf teșit din fetru de dimensiuni mari, 20.0 mm. 
• Se usucă rapid și este rezistent la apa. 
• Corp din aluminiu cu capac în culoarea scrierii. 
• Ideal pentru scriere extra bold pe suprafețe de dimensiuni mari.   

NOU
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1553.16 Markere permanente

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EP11-2002-BL albastru 12 buc/cutie
EP11-2002-BK negru 12 buc/cutie
EP11-2002-RE roșu 12 buc/cutie
EP11-2002-GR verde 12 buc/cutie

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

Permanent marker
• Corp din plastic. Capac și extremități în culoarea scrierii. 
• Vârf de scriere teșit de aproximativ 2-4 mm. 
• Cerneală în culori intense, cu uscare rapidă. 

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.

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.

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 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
ML-RTP260-12-3 albastru 12 buc/cutie
ML-RTP260-12-9 negru 12 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

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 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.

NOU
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156 3.16 Markere permanente

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-250-BK negru 12 buc/cutie
EK-250-BL albastru 12 buc/cutie
EK-250-RE roșu 12 buc/cutie
EK-250-GR verde 12 buc/cutie
EK-250-YE galben 12 buc/cutie
EK-250-BR maro 12 buc/cutie
EK-250-OG portocaliu 12 buc/cutie
EK-250-PR violet 12 buc/cutie

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
EK-700-BK negru 12 buc/cutie
EK-700-BL albastru 12 buc/cutie
EK-700-RE roșu 12 buc/cutie
EK-700-GR verde 12 buc/cutie

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.

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 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 SCRIERE AMBALARE
S-113001 negru 10 buc/cutie
S-113002 roșu 10 buc/cutie
S-113003 albastru 10 buc/cutie
S-113004 verde 10 buc/cutie
S-113094 4 culori (negru, rosu, albastru, violet) 4 buc/set

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

Permanent marker Maxx 133
• Permanent marker cu „cap off ink” – cerneala nu se usucă, chiar dacă este 

lăsat fără capac câteva zile. 
• Cerneala se usucă rapid, fără miros, rezistentă la lumină și la apă. 
• Vârf mediu teșit de 1-4mm 
• Vârful unic este poziționat în așa fel încât nu se împinge în corpul markerului. 
• Capac și extremități în culoarea scrierii. 

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

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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1573.17 Markere pentru CD

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

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. 

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

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.

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 VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-883-BK fin 0,5 mm negru 12 buc/cutie
EK-883-BL fin 0,5 mm albastru 12 buc/cutie
EK-884-BK mediu 1,0 mm negru 12 buc/cutie
EK-884-BL mediu 1,0 mm albastru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

ML-RCD222-12-9 negru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-841T-BK negru 12 buc/cutie

NOU
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158 3.18 Markere universale

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-853-BL Albastru 12 buc/cutie
EK-853-BK negru 12 buc/cutie
EK-853-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-853-GR verde 12 buc/cutie
EK-853/4W Negru, rosu, albastru, verde 4 culori/set

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-803-BL Albastru 12 buc/cutie
EK-803-BK Negru 12 buc/cutie
EK-803-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-803-GR Verde 12 buc/cutie
EK-803/4W Negru, rosu, albastru, verde 4 culori/set

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-854-BL Albastru 12 buc/cutie
EK-854-BK Negru 12 buc/cutie
EK-854-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-854-GR Verde 12 buc/cutie
EK-854/4W Negru, rosu, 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.

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. 

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-804-BL albastru 12 buc/cutie
EK-804-BK Negru 12 buc/cutie
EK-804-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-804-GR Verde 12 buc/cutie
EK-804/4W Negru, rosu, albastru, verde 4 culori/set

Marker OHP 804 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 1.0 mm. 
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1593.18 Markere universale

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-1211 1 mm Gri/negru Negru 10 buc/cutie
S-1212 1 mm Gri/rosu Rosu 10 buc/cutie
S-1213 1 mm Gri/albastru Albastru 10 buc/cutie
S-1214 1 mm Gri/verde Verde 10 buc/cutie
S-1218 1 mm Gri Negru,albastru, rosu, verde 4 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-112201 0,7 mm negru negru 10 buc/cutie
S-112202 0,7 mm negru roșu 10 buc/cutie
S-112203 0,7 mm negru albastru 10 buc/cutie
S-112204 0,7 mm negru verde 10 buc/cutie
S-112294 0,7 mm negru asortate 4 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-112301 0,7 mm Gri/negru Negru 10 buc/cutie
S-112302 0,7 mm Gri/rosu Rosu 10 buc/cutie
S-112303 0,7 mm Gri/albastru Albastru 10 buc/cutie
S-112304 0,7 mm Gri/verde Verde 10 buc/cutie
S-112394 0,7 mm Gri Negru,albastru, rosu, verde 4 buc/cutie

Marker Universal Maxx 225M non-permanent 
• 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. 

Marker Universal Maxx 222F permanent
• 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. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile. 

Marker Universal Maxx 223F non-permanent
• 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. 

Marker Universal Maxx 220S permanent
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, cerneală cu 

uscare rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare. 
• Cerneala este rezistentă la apă și ștergere.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile. 

Marker Universal Maxx 221S non permanent
• 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 poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă.

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE CERNEALĂ AMBALARE
S-112401 0,4 mm negru Negru permanentă 10 buc/cutie
S-112402 0,4 mm negru Roșu permanentă 10 buc/cutie
S-112403 0,4 mm negru Albastru permanentă 10 buc/cutie
S-112404 0,4 mm negru Verde permanentă 10 buc/cutie
S-112494 0,4 mm negru Asortate permanentă 4 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE CERNEALĂ AMBALARE
S-112501 0,4 mm gri deschis Negru non permanentă 10 buc/cutie
S-112502 0.4 mm Gri deschis Roșu non-permanenta 10 buc/cutie
S-112503 0.4 mm Gri deschis Albastru non-permanenta 10 buc/cutie
S-112504 0.4 mm Gri deschis Verde non-permanenta 10 buc/cutie
S-112594 0,4 mm gri deschis Asortate non permanentă 4 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-1201 1 mm negru negru 10 buc/cutie
S-1202 1 mm negru roșu 10 buc/cutie
S-1203 1 mm negru albastru 10 buc/cutie
S-1204 1 mm negru verde 10 buc/cutie
S-1208 1 mm negru asortate 4 buc/cutie

Marker Universal Maxx 224M permanent
• 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.  
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160 3.19 Markere pentru desen

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

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.

General Writing

Cards

Drawing

Graphics/Design

COD VÂRF AMBALARE
EK-2305-x 0,05 mm 12 buc./cutie
EK-231-x 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

COD CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE
EK-230/6W1BL albastru 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8 mm 6 buc/set
EK-230/4W1BK negru 0.1/0.3/0.5/0.7 mm 4 buc/cutie
EK-230/3W1BK negru 0.1/0.3/0.5 mm 3 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
EK-230/3W2BK negru 0.2/0.4/0.8 mm 3 buc/cutie

Seturi cu markere de desen Drawing system
• 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.
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1613.20 Markere pentru caligrafie

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

NOU

Marker Calligraphy 2.0
• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant. 
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, rezisten-

tă la apă. Nu trece prin hârtie. 
• Vârf de scriere de 2.0 mm din fibră de polyester 

Marker Calligraphy 1.0
• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant. 
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, rezisten-

tă la apă. Nu trece prin hârtie. 
• Vârf de scriere de 1.0 mm din fibră de polyester 

NOUNOU

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

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

Marker Calligraphy 3.0
• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant. 
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, rezisten-

tă la apă. Nu trece prin hârtie. 
• Vârf de scriere de 3.0 mm din fibră de polyester 

Marker Calligraphy 4.0
• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant. 
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, rezisten-

tă la apă. Nu trece prin hârtie. 
• Vârf de scriere de 4.0 mm 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

NOU NOU

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

Instrucțiuni pentru folosirea markerului Calligraphy 
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 buca-
tă 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.
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162 3.21 Markere pentru textile

T-Shirt marker
• 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 lumi-

nă.
• Puneți o hârtie sub țesătură pentru a evita infiltrarea cernelii.
• Retrageți hârtia și călcați la temperatura medie pentru a se fixa culorile.

ALBASTRU

RO±U

VERDE

GALBEN

PORTOCALIU

MARON

MOV

VERDE-GALBEN

ROSE

GRI

GALBEN FLUORESCENT

 PORTOCALIU FLUORESCENT

MOV DESCHIS

 ROZ FLUORESCENT

 VERDE FLUORESCENT

BEJ

MARKER FOR
T-SHIRT

Variety of colours for use on T-shirt, sweat 
shirts, jeans and any other cotton fabrics.

DESIGN YOUR OWN  
ORIGINAL T-SHIRT

Completa\i interiorul
conturului cu

                                                           
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.

                   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.

                      • 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.

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.

Cum s[ colorezi zone
mici

Cum s[ colorezi
zone mari

La final colora\i
zonele de detailiu.

CUM SA OBTII REZULTATE BUNE˘ ¸

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

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

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

~mp[turi\i marginile tricoului
`n spatele cartonului §i lipi\i
cu banda adeziva.

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.

Tine\i partea din fa\[ a
tricoului perfect ̀ ntins[.
Pute\i astfel desena mai u§or.

CUM SĂ ÎȚI FACI PROPRIUL TRICOU ORIGINAL

COD CULOARE AMBALARE
EKT-2-BK Negru 12 buc/cutie
EKT-2-BL Albastru 12 buc/cutie
EKT-2-RE Roșu 12 buc/cutie
EKT-2-GR Verde 12 buc/cutie
EKT-2-BR Maro 12 buc/cutie
EKT-2-PR Violet 12 buc/cutie
EKT-2-YE Galben 12 buc/cutie
EKT-2-LPR Violet deschis 12 buc/cutie
EKT-2-FGR Verde fluorescent 12 buc/cutie
EKT-2-FPK Roz fluorescent 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EKT-2-RO Roze 12 buc/cutie
EKT-2-BE Bej 12 buc/cutie
EKT-2-LBL Bleu 12 buc/cutie
EKT-2-FYE Galben fluorescent 12 buc/cutie
EKT-2-GY Gri 12 buc/cutie
EKT-2-OG Portocaliu 12 buc/cutie
EKT-2-FOG Portocaliu fluorescent 12 buc/cutie
EKT-2-POG Portocaliu pastel 12 buc/cutie
EKT-2-YGR Vernil 12 buc/cutie
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1633.22 Markere cu vopsea

COD CULOARE AMBALARE
EK-400XF-WH alb 12 buc/cutie
EK-400XF-BK negru 12 buc/cutie
EK-400XF-BL albastru 12 buc/cutie
EK-400XF-RE roșu 12 buc/cutie
EK-400XF-GR verde 12 buc/cutie
EK-400XF-BR maron 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-400XF-OG orange 12 buc/cutie
EK-400XF-YE galben 12 buc/cutie
EK-400XF-PK roz 12 buc/cutie
EK-400XF-YGR vernil 12 buc/cutie
EK-400XF-PR violet 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-440XF-BK negru 12 buc/cutie
EK-440XF-BL albastru 12 buc/cutie
EK-440XF-GR verde 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-440XF-RE roșu 12 buc/cutie
EK-440XF-WH alb 12 buc/cutie
EK-440XF-YE galben 12 buc/cutie

Marker cu vopsea 400XF   
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar ca 

scrisul să rămână permanent. • Vârf rotund de 2,3 mm
• Cerneală cu uscare rapidă, rezistență mare la apă și raze ultraviolete, nu se 

decolorează. 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. 

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, rezistentă mare la apă și raze ultraviolete, nu se 

decolorează. Culoarea persistă pe o perioadă lungă.
• Opacitate bună chiar și pe suprafețe închise și transparente.  
• Vârf rotund de 1,2 mm 
• 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
EK-444XF-WH alb 12 buc/cutie
EK-444XF-BL albastru 12 buc/cutie
EK-444XF-YE galben 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-444XF-BK negru 12 buc/cutie
EK-444XF-RE roșu 12 buc/cutie
EK-444XF-GR verde 12 buc/cutie

Marker cu vopsea 444XF    
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar 

ca scrisul să rămână permanent. 
• Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă mare la apă și raze ultraviolete, nu se 

decolorează.  
• Opacitate bună chiar și pe suprafețe închise și transparente.  
• Culoarea persistă pe o perioadă lungă.  
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 0.8 mm. 
• 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. 

NOU

COD VÂRF AMBALARE
EK-420-WH 2.3 mm alb
EK-420-BK 2.3 mm negru
EK-420-RE 2.3 mm roșu
EK-420-BL 2.3 mm albastru

COD VÂRF AMBALARE
EK-420-YE 2.3 mm galben
EK-420-PR 2.3 mm violet
EK-420-OG 2.3 mm portocaliu

Marker cu vopsea pentru coroziune    
• Cerneală sub formă de vopsea nu curge. 
• Markerul se poate folosi atât pe materiale în interior cât și în aer liber unde 

este necesară marcarea permanență. 
• Se poate utiliza în diverse domenii, cum ar fi industria de automobile, produse 

electronice… Asigură un scris clar pe diverse materiale. 
• Coroziunea apare datorită interacțiunii dintre suprafața metalică și substanțele 

care ating acea suprafața. Markerul poate diminua efectul de coroziune. 
• Vârf rotund din acrylic. Vopsea rezistentă la apa și la lumina. 
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164 3.22 Markere cu vopsea

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-900XF-SV 2.3 mm argintiu 12 buc/cutie
EK-900XF-GD 2.3 mm auriu 12 buc/cutie
EK-990XF-SV 1.2 mm argintiu 12 buc/cutie
EK-990XF-GD 1.2 mm auriu 12 buc/cutie
EK-999XF-SV 0.8 mm argintiu 12 buc/cutie
EK-999XF-GD 0.8 mm auriu 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. 
• Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă mare la apă și raze ultraviolete, nu se 

decolorează. Culoarea persistă pe o perioadă lungă.
• 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. 

NOU

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/to-

luol), 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

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.  

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-127149 Alb 10 buc/cutie
S-127153 Auriu 10 buc/cutie
S-127154 Argintiu 10 buc/cutie
S-127101 Negru 10 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-127102 Roșu 10 buc/cutie
S-127103 Albastru 10 buc/cutie
S-127104 Verde 10 buc/cutie
S-127105 Galben 10 buc/cutie

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

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
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1653.23 Markere cu destinație specială

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

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 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 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

Înainte
de spălare

După spălare

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

EKC-1-WH 1.2 mm Alb 12 buc/cutie  According to our test results According to our test results

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-780-BK 0.8 mm negru 12 buc/cutie

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.   

NOU

NOU
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166 3.23 Markere cu destinație specială

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-47-BK negru 12 buc/cutie

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

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
EK-95-B1-WA furnir de nuc 12 buc/cutie
EK-95-B1-MA furnir de arțar 12 buc/cutie
EK-95-B1-MH furnir de mahon 12 buc/cutie
EK-95-B1-OK furnir de stejar 12 buc/cutie

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
EK-770-RE roșu 12 buc/cutie
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1673.24 Markere pentru table și flipchart-uri

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
EPG-4-FPK Roz fluorescent 12 buc/cutie
EPG-4-FGR Verde fluorescent 12 buc/cutie
EPG-4-PR violet 12 buc/cutie

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

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. 

NOU
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168 3.24 Markere pentru table și flipchart-uri

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
EK-573A-RE roșu 12 buc/cutie

COD AMBALARE
EK-517 - x 12 buc / cutie
EK-517/4W 4 buc / set
EK-517/6W 6 buc / set

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-5100A-BK negru 12 buc/cutie
EK-5100A-BL albastru 12 buc/cutie
EK-5100A-RE roșu 12 buc/cutie
EK-5100A-GR verde 12 buc/cutie

Marker pentru tablă de scris Big Nib 5100A
• Vârf rotund de 5,0 mm, 
• Pentru scriere pe tablă albă, Uscare rapidă.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-5109A-BL Albastru 6 buc/cutie
EK-5109A-BK Negru 6 buc/cutie
EK-5109A-RE Rosu 6 buc/cutie
EK-5109A-GR Verde 6 buc/cutie

Marker pentru table de scris Big Nib 5109A 
• Pentru scris pe tablă albă, scriere vizibilă de la distanță. 
• Vârf teșit de 10.0 mm 
• Se șterge cu burete umed. 

NOU

Just a single click to write!!

CLICK!

and
GO!

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

x=culoare; BK-negru, RE-ro§u, BL-albastru, GR-verde; 
4W=negru+ro§u+verde+albastru; 6W=negru+ro§u+verde+albastru+maron+orange
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1693.24 Markere pentru table și flipchart-uri

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
ML-RFC230-12-3 albastru 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.

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 12 buc/cutie
EK-370/4W asortate 12 buc/cutie

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.

4W=negru+roșu+verde+albastru

Marker pentru tablă scris/flipchart Maxx 290
• 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. 

Marker pentru tablă scris
• Corp din plastic alb. Capac și extremități în culoarea scrierii. 
• Vârf de scriere rotund. 
• Cerneala se usucă rapid și se șterge ușor de pe tablă cu burete uscat. COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-129094 asortate (negru+roșu+verde+albastru) 10 buc/cutie
S-129003 albastru 10 buc/cutie
S-129001 negru 10 buc/cutie
S-129002 rosu 10 buc/cutie
S-129004 verde 10 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EP12-2002-BL albastru 12 buc/cutie
EP12-2002-BK negru 12 buc/cutie
EP12-2002-RE rosu 12 buc/cutie
EP12-2002-GR verde 12 buc/cutie

Flipchart marker
• Vârf rotund 2 mm
• Corp din plastic
• Pentru scriere pe rezervă de hârtie (flipchart).

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-541T-BK negru 12 buc/cutie
EK-541T-BL albastru 12 buc/cutie
EK-541T-GR verde 12 buc/cutie
EK-541T-RE roșu 12 buc/cutie
EK-541T-OG orange 12 buc/cutie
EK-541T-PR violet 12 buc/cutie
EK-541T-PK roz 12 buc/cutie
EK-541T/4W negru, albastru, verde, roșu 4 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-525T-BK negru 12 buc/cutie
EK-525T-BL albastru 12 buc/cutie
EK-525T-RE roșu 12 buc/cutie
EK-525T-GR verde 12 buc/cutie
EK-525T-OG orange 12 buc/cutie

Marker pentru tablă de scris 2 în 1
• 2 vârfuri de scriere de 0.4 mm (din poliacetal) și 1.0 mm (din acril).
• Pentru scriere pe table. Marker pentru tablă de scris 2 în 1

• 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  

NOU
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170 3.25 Markere cu cerneală pe bază de apă

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EPW-4-WH Alb 12 buc/cutie
EPW-4-BL Albastru 12 buc/cutie
EPW-4-YE Galben 12 buc/cutie
EPW-4-OG Portocaliu 12 buc/cutie
EPW-4-RE Rosu 12 buc/cutie
EPW-4-GR verde 12 buc/cutie

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 VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE
EPW-12-WH 12.0 mm Alb 6 buc/cutie
EPW-12-BL 12.0 mm Albastru 6 buc/cutie
EPW-12-YE 12.0 mm Galben 6 buc/cutie
EPW-12-OG 12.0 mm portocaliu 6 buc/cutie
EPW-12-RE 12.0 mm rosu 6 buc/cutie
EPW-12-GR 12.0 mm verde 6 buc/cutie

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. 

NOU

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
EMP-25T-BK negru 12 buc/cutie
EMP-25T-BL albastru 12 buc/cutie
EMP-25T-RE roșu 12 buc/cutie
EMP-25T-PGR verde pastel 12 buc/cutie
EMP-25T-POG portocaliu pastel 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EMP-25T-PPR violet pastel 12 buc/cutie
EMP-25T-YE galben 12 buc/cutie
EMP-25T-PPK roz pastel 12 buc/cutie
EMP-25T-YGR vernil 12 buc/cutie
EMP-25T-WH alb 12 buc/cutie
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1713.25 Markere cu cerneală pe bază de apă

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-325T-BK negru 12 buc/cutie
EK-325T-BL albastru 12 buc/cutie
EK-325T-RE roșu 12 buc/cutie
EK-325T-GR verde 12 buc/cutie
EK-325T-BR maro 12 buc/cutie
EK-325T-PR violet 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-325T-YE galben 12 buc/cutie
EK-325T-PK roz 12 buc/cutie
EK-325T-OC ocru 12 buc/cutie
EK-325T-LBL bleu 12 buc/cutie
EK-325T-YGR vernil 12 buc/cutie
EK-325T-OG portocaliu 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EMP-3-BK negru 12 buc/cutie
EMP-3-BL albastru 12 buc/cutie
EMP-3-RE roșu 12 buc/cutie
EMP-3-PGR verde pastel 12 buc/cutie
EMP-3-PPR violet pastel 12 buc/cutie
EMP-3-YE galben 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EMP-3-WH alb 12 buc/cutie
EMP-3-POG orange pastel 12 buc/cutie
EMP-3-PPK roz pastel 12 buc/cutie
EMP-3-PBL Albastru pastel 12 buc/cutie
EMP-3-BR Maro 12 buc/cutie
EMP-3-YGR vernil 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EMP-1-BK negru 12 buc/cutie
EMP-1-BL albastru 12 buc/cutie
EMP-1-RE roșu 12 buc/cutie
EMP-1-PGR verde pastel 12 buc/cutie
EMP-1-BR maro 12 buc/cutie
EMP-1-YE galben 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EMP-1-WH alb 12 buc/cutie
EMP-1-PPR violet pastel 12 buc/cutie
EMP-1-PBL albastru pastel 12 buc/cutie
EMP-1-PPK roz pastel 12 buc/cutie
EMP-1-POG portocaliu pastel 12 buc/cutie
EMP-1-YGR vernil 12 buc/cutie

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.

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.

Marker 325T Water Colour
• Corp din plastic, capac culoarea scrierii.
• Două vârfuri de 2,0 (rotund) și 5,0 mm (teșit).
• Cerneală pe bază de apă.
• Perfect pentru colorat, desen și schițe. Ideal pentru orice lucrare colorată 

la școală sau la birou. 
• Nu trece prin hârtie. 
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RECOMANDĂRI ÎN UTILIZARE•  Cea mai bună soluție
•  Bun

Clasificare
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Grosime scriere material vârf nr culori

TE
XT

 
M

AR
KE

R Artline Clix EK-63 •4 mm poliester 6
Artline 660 EK-660 •1 - 4 mm poliester 6

M
AR

KE
R 

PE
RM

AN
EN

T PE
RM

AN
EN

TE

Artline 107 EK-107 • • • • • • • • • • • • •1,5 mm fibră acrilică 4
Artline 109 EK-109 • • • • • • • • • • • • •2 - 5 mm fibră acrilică 4
Artline 70 EK-70 • • • • • • • • • • • • •1,5 mm fibră acrilică 8

Artline Clix 73 EK-73 • • • • • • • • • • • • •1,5 mm fibră acrilică 4
Artline 90 EK-90 • • • • • • • • • • • • •2 - 5 mm fibră acrilică 4

Artline 100 EK-100 • • • • • • • • • • • • •7,5 - 12 mm fibră acrilică 4
Artline 170 EK-170 • • • • • • • • • • • • •2 mm fibră acrilică 4
Artline 250 EK-250 • • • • • • • • • • • • •0,4 mm rășină poliacetică 4
Artline 700 EK-700 • • • • • • • • • • • • •0,7 mm fibră acrilică 4

 Artline Calligraphy EK-993 • • • •2,5 mm fibră acrilică 2
 Artline Calligraphy EK-241 • • • •1,0 mm fibră acrilică 2
 Artline Calligraphy EK-242 • • • •2,0 mm fibră acrilică 3
 Artline Calligraphy EK-243 • • • •3,0 mm fibră acrilică 3
 Artline Calligraphy EK-244 • • • •4,0 mm fibră acrilică 3

M
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SP
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LĂ

Artline 710 Long Nib EK-710 • • • • • • • • • • • • •1 mm fibră acrilică 3
Artline 47 Wetrite EK-47 • • • • • • • • • • • • • •1,5 mm fibră acrilică 2

Artline Furniture Marker EK-95-B1 • • • • • • • • • • • • •1,5 mm fibră acrilică 2
Artline 750 for laundry EK-750 • • • • • • • • • • • • • •0,7 mm fibră acrilică 3
Artline 770 freezer bag EK-770 • • • • • • • • • • • • • •1 mm fibră poliester 3

CD
 M

AR
KE

R CD marker  EK-883 • • •0,5 mm rășină poliacetică 2
CD marker EK-884 • • •1 mm fibră poliester 2

OH
P PE

RM
A-

NE
NT

E

OHP 853 EK-853 •0,5 mm rășină poliacetică 4
OHP 854 EK-854 •1 mm fibră poliester 4

NO
N 

PE
RM

A-
NE

NT
E

OHP 803 EK-803 •0,5 mm rășină poliacetică 4
OHP 804 EK-804 •1 mm fibră poliester 4

M
AR

KE
R 

PE
RM

A-
NE

NT T-shirt EKT-2
•

2 mm fibră poliester 9
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Clasificare
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Grosime scriere material vârf nr culori

M
ER

KE
RE

 C
U 

VO
PS

EA

CU
LO
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 D

E 
BA

ZĂ Artline 400XF EK-400XF • • • • • • • • • • •2,3 mm fibră acrilică 12
Artline 440XF EK-440XF • • • • • • • • • • •1,2 mm fibră acrilică 6
Artline 444XF EK-444XF • • • • • • • • • • •0,8 mm fibră acrilică 2

CU
LO

RI
 M

ET
AL

-
IZ

AT
E

Artline 900X EK-900XF • • • • • • • • • • •2,3 mm fibră acrilică 2
Artline 990XF EK-990XF • • • • • • • • • • •1,2 mm fibră acrilică 2
Artline 999XF EK-999XF • • • • • • • • • • •0,8 mm fibră acrilică 2
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 A
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Ă

Artline 517 whiteboard EK-517 • • • • •2 mm fibră poliester 8
Artline 525T whiteboard 2 in 1 EK-525T • • • • •0,5/2 mm fibră poliester 8
Artline 573 whiteboard 2 in 1 EK-573A • • • • •2 mm fibră poliester 4
Artline 5109A whiteboard EK-5109A-BL • • • • •10 mm fibră poliester 4
Artline 541T whiteboard EK-541T-BL • • • • •0,4 mm fibră poliester 8

Artline 5100A whiteboard EK-5100A • • • • •5 mm fibră poliester 4
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E 

BA
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E 

AP
Ă

Artline 370 flichart EK-370 • • •2 mm fibra poliester 4
Artline Drawing System 0,1 EK-231 • • • • • • • •0,1 mm rășină poliacetică 4
Artline Drawing System 0,1 EK-232 • • • • • • • •0,2 mm rășină poliacetică 4
Artline Drawing System 0,1 EK-233 • • • • • • • •0,3 mm rășină poliacetică 4
Artline Drawing System 0,1 EK-234 • • • • • • • •0,4 mm rășină poliacetică 4
Artline Drawing System 0,1 EK-235 • • • • • • • •0,5 mm rășină poliacetică 4
Marker pentru desen tehnic EK-236 • • • • • • • •0,6 mm rășină poliacetică 3
Marker pentru desen tehnic EK-235 • • • • • • • •0,7 mm rășină poliacetică 3
Marker pentru desen tehnic EK-235 • • • • • • • •0.1/0.3/0.5mm rășină poliacetică 3
Marker pentru desen tehnic EK-235 • • • • • • • •0.2/0.4/0.8mm rășină poliacetică 1
Marker pentru desen tehnic EK-235 • • • • • • • •0,05mm rășină poliacetică 3
Marker pentru desen tehnic EK-235 • • • • • • • •0.1/ 0.3/ 0.5/ rășină poliacetică 4
Artline Drawing System 0,1 EK-238 • • • • • • • •0,8 mm rășină poliacetică 4
Artline MultiPen Massimo EMP-25T • • • • • • • • • • • • • • • • •2/5 mm fibra poliester 12

Artline MultiPen EMP-3 • • • • • • • • • • • • • • • • •3 mm fibra poliester 12
Artline MultiPen EMP-1 • • • • • • • • • • • • • • • • •1 mm fibră poliester 12

Artline Chalk EPW-4 • • • •2 mm fibră acrilică 8
Artline Water Colour 2 in 1 EK-325T • • • • • • •2/5 mm fibră acrilică 12
Artline Water Colour Pen EK-341T • • • • • • •0,4/1 mm rășină poliacetică 12

Artline Water Color EK-300/B • • • • • • •2 mm fibra poliester 12
Marker pentru tabla de sticla EPG-4-WH • • • • • • •2 mm fibra poliester 8

Marker cu cretă EPW-12 • • • • • •12 mm fibra poliester 8
Marker pentru 

textile
Marker Artline for Fabric EKC-1 • • • • • •1,2 mm fibra poliester

Marker pentru 
grădină

Marker Artline Garden EK-780 • • • • • •0,8 mm fibra poliester
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1753.26 Radiere, radiere mecanice și rezerve, corectoare

COD CULOARE CORP
P-ET0201-03 albastru
P-ET0201-06 negru

COD CULOARE CORP
P-ET0201-02 rosu
P-ET0201-04 verde

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.

Rezerve pentru radiera mecanica Rub Out 

COD CULOARE CORP
P-ET0401-01 Alb
P-ET0401-25 Albastru pastel
P-ET0401-05 Galben
P-ET0401-07 Gri

COD CULOARE CORP
P-ET0401-28 Roz pastel
P-ET0401-29 Verde pastel
P-ET0401-30 Violet pastel

Radieră PENAC Tri Eraser   
• Radieră mecanică triunghiulară, 100% cauciuc, culori asortate

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 AMBALARE
P-ER122T-01 122 mm 8.25 mm 1 buc/set
P-ER122T-PB2 122 mm 8.25 mm 2 buc/set

COD AMBALARE
P-ER122-01 1 buc/set
P-ER122-PB2 2 buc/set

COD DIMENSIUNI AMBALARE
P-ER0201 24 x 45 x 13 mm 45 buc/cutie
P-ER0301 20 x 43 x 11 mm 45 buc/cutie

COD CULOARE DESCRIERE

IT-5056 roșu/albastru pentru cerneală și creion

COD DIMENSIUNE CULOARE

FK-AR5030 37 x 17 x 10 mm albă

COD CULOARE DESCRIERE

ML-GOM490 albă pentru creion

Radieră 100% cauciuc Rub Out
• Radieră din miez de cauciuc 100 % de cea mai bună calitate 

(nu conține PVC; ecologică). 

Radieră
• Radieră din plastic.

Radieră
• Dimensiune: 5,7 x 0,8 x 2 cm
• Din cauciuc triplex (3 straturi).

Radieră
• Radiera din plastic.
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176 3.26 Radiere, radiere mecanice și rezerve, corectoare

Fluid corector
• Fluid corector pe bază de apă.

Fluid corector
• Fluid corector pe bază de solvent.
• Se usucă rapid.
• Acoperă orice tip de cerneală sau print.

Stilou corector 
• Stilou corector cu varf metalic.
• Se usuca rapid.
• Acopera orice tip de cerneală sau print.

COD CANTITATE

KO-069101 20 ml

COD CANTITATE

OP-39000020 20 ml

COD CANTITATE

OP-39000007 7 ml

Dispenser cu bandă corectoare
• Dispenser de corecție cu rola încorporată.
• Banda de corecție este uscată și se poate rescrie.
• Lățime bandă: 5 mm; lungime bandă: 6 m

COD AMBALARE

P-CT0101-25D63 24 buc/cutie

COD AMBALARE

IT-4203 12 buc./cutie

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

NOU

NOU

Dispenser cu bandă corectoare 
• Dispozitiv cu rolă corectoare de unică folosință.
• Lățime bandă: 4.2 mm; lungime bandă: 8 m
COD AMBALARE

EP69-0001 24 buc/cutie

NOU
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1773.27 Ștampile, tușuri și tușiere

Ștampile
• Ștampile profesionale cu design modern.

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

Datiere și minidatiere
• Ștampile profesionale cu design modern.

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 CANTITATE
ESA-2N-BL Albastru 50 ml
ESA-2N-BK Negru 50 ml
ESA-2N-RE Rosu 50 ml
ESA-2N-GR Verde 50 ml
ESA-2N-PR violet 50 ml

COD DIMENSIUNI
EHJU-2 56 x 90 mm
EHJU-3 67 x 106 mm

COD FORMĂ DIMENSIUNI
STAMPR30 dreptunghiulară 47 x 18 mm
STAMPR10 dreptunghiulară 27 x 10 mm
STAMR24 rotundă 24 mm
STAMR30 rotundă 30 mm
STAMR40 rotundă 40 mm

COD FORMĂ DIMENSIUNI
DATQ24 pătrată 24 x 24 mm
DATP52 dreptunghiulară 20 x 30 mm
DATS120 dreptunghiulară 20 x 40 mm

Indigo
• Hârtie copiativă de calitate superioară pentru documente (granulație 1200).

Tuș pentru ștampile 
• Tuș pe bază de apă. 
• Se aplică prin apăsare ușoară pe suprafața tușierei. 

Tușieră pentru ștampile  
• Confecționată din plastic cu capac metalic. COD UTILIZARE CULOARE AMBALARE

KO-720462 Pentru mașina de scris. negru 100 buc/set
KO-7528478 Pentru scris de mână. albastru 100 buc/set

COD CULOARE CANTITATE
EP71-1002-BL albastru 24 ml
EP71-1002-BK negru 24 ml

COD DIMENSIUNI CULOARE TUS

EP71-0025-BL 103 x 70 x 16 mm albastru

NOU
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1794.1 Hârtie pentru imprimante și copiatoare

Hârtie XEROX Business
• Pentru uz zilnic, ideală pentru tipărirea de mare capacitate
• Gramaj: 80 gr/mp.
• Opacitate foarte bună.
• Pentru copiatoare, imprimante laser, inkjet și faxuri.

Hârtie XEROX Transit
• Grad de alb peste 98 %, gramaj: 80 gr/mp.
• Opacitate foarte bună. 
• Pentru copiatoare, imprimante laser și inkjet cu toner sau cartuș negru.

Hârtie colorată Symphony
• Hârtie multifuncțională pentru imprimante laser/inkjet și copiatoare.
• Gramaj: 80 gr/mp. Format A4.
• Aplicații: rapoarte, manuale, documente diferențiate pe tipuri/perioade/

departamente, mailing-uri, invitații, chestionare, anunțuri unde variația 
culorilor aduce un avantaj.

Hârtie Xerox Recycled / Recycled+
• Hârtie pentru imprimante laser/ inkjet și copiatoare
• Culoare specifică hârtiei reciclate
• Aplicații: broșuri, fluturași, buletine de informări
• Gramaj: 80 gr/mp
COD MODEL FORMAT CULOARE
3R91166 Recycled A3 specifică hârtiei reciclate
3R91165 Recycled A4 specifică hârtiei reciclate
3R91913 Recycled+ A3 albă
3R91912 Recycled+ A4 albă

COD FORMAT AMBALARE
3R94585 A4 500 coli/top
3R97617 A3 500 coli/top

COD FORMAT AMBALARE
3R91820 A4 500 coli/top
3R91821 A3 500 coli/top

COD CULOARE AMBALARE
3R93975 galben pastel 500 coli/top
3R93970 roz pastel 500 coli/top
3R93965 verde pastel 500 coli/top
3R93967 bleu 500 coli/top

COD CULOARE AMBALARE
3R93953 orange 500 coli/top
3R93954 roșu 500 coli/top
3R93951 verde 500 coli/top
3R93959 albastru 500 coli/top

Hârtie Double A
• Calitate foarte bună, clasa A 
• Pentru copiatoare, fax-uri, imprimante inkjet/laser.
• Cu suprafață netedă și grad ridicat de alb pentru un contrast de imprimare 

ridicat.
• Opacitate ridicată a hârtiei; netezime excelentă a hârtiei.

Double A a ales tehnologii de producție inovative și de calitate, astfel 
încât toate sursele de materii prime folosite se transformă în hârtie de 
cea mai bună calitate cu impact redus asupra mediului. Hârtia Double 
A a trecut cu succes testul de calitate, „fără blocaje de hârtie“.

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
DA-A4-DOUBLE-A A4 80 gr./mp 500 coli/top
DA-A3-DOUBLE-A A3 80 gr./mp 500 coli/top
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180 4.1 Hartie pentru imprimante si copiatoare

Hârtie XEROX Colotech+
• Hârtie super netedă, de un alb intens și necretată.
• Perfectă pentru redarea culorilor strălucitoare și de contrast.
• Ideală pentru tipărirea policromă profesională și pentru realizarea de 

ilustrații creative.

* Gama de produse: Colotech+ :90,100,120,160,200,220,250,280 gr/mp (formate : A4, A3, A3+ și SRA3); Colotech+ 
Lucios: 140,170,210 gr/mp (formate : A4,A3,A3+); Colotech+ Superlucios: 135,160,210,250 gr/mp (formate : 
A4,A3,SRA3); Colotech+ Semilucios: 120,140,170,210 gr/mp (formate : A4,A3,A3+ și SRA3)

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
3R94641 A4 90 gr/mp 500 coli/top
3R94642 A3 90 gr/mp 500 coli/top
3R94656 A4 160 gr/mp 250 coli/top
3R94657 A3 160 gr/mp 250 coli/top

Hartie albă copiator Sky Copy
• Hârtie multifuncțională pentru copiere și printare.
• Gramaj 80 gr/mp.

Hartie color Rainbow
• Rainbow este perfect adaptată pentru orice tip de imprimantă sau copiator. 
• Gama largă de culori, formate și gramaje stimulează creativitatea utilizatori-

lor pentru: obținerea unui impact vizual mai puternic; îmbunătățirea stării de 
spirit; adăugarea de plus valoare documentelor; o mai bună sistematizare; 
evidențierea documentelor cu adevarat importante.

Rainbow

Hartie albă copiator HP Home & Office
• Creată pentru nevoile oricarui tip de birou.
• Gradul de alb ideal asigură un contrast puternic al textului.
• Recomandată pentru imprimante inkjet, copiatoare și faxuri. 

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
88043188 A4 80 gr/mp 5 culori pastel  x 20 coli/top
88043187 A4 80 gr/mp 5 culori intense x 20 coli/top

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE

HPA4/80 A4 80 gr/mp 500 coli/top

COD FORMAT AMBALARE
MPA4 A4 500 coli/top
MPA3 A3 500 coli/top

Carton cărți de vizită
• Carton pretăiat pentru cărți de vizită. 
• Se poate utiliza cu orice tip de imprimantă Ink/Laser/Copy/ColorCopy/ColorLaser.
COD DIMENSIUNI AMBALARE
SI-DP830 85 x 55 mm 15 coli A4 185 gr/mp
SI-DP839 85 x 55 mm 15 coli A4 200 gr/mp
SI-LP790 85 x 55 mm 10 coli A4 190 gr/mp
SI-LP850 85 x 55 mm 10 coli A4 225 gr/mp
SI-LP800 85 x 55 mm 10 coli A4 250 gr/mp
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1814.2 Alte articole din hârtie cu destinație specială

Role pentru case de marcat
• Hârtie albă standard de 60 gr/mp, ambalată în rolă.

• Hârtie albă termosensibil de 55 gr/mp, ambalată în rolă.

• Hârtie albă standard de 55 gr/mp, ambalată în rolă.
COD FORMAT NR. EX
VR37552 37 x 30 mm 2
VR44552 44 x 30 mm 2

COD FORMAT NR. EX
VR3750T 37 x 30 mm 1
VR4455T 44 x 30 mm 1

COD FORMAT NR. EX
VR37551 37 x 30 mm 1
VR44551 44 x 30 mm 1

Role hârtie pentru copiator și plotter
• Alegerea ideală în domeniul tipăririi profesionale pe format mare:  

arhitectură sau construcții, producție, inginerie civilă.
• Se pot realiza planuri, schițe, lucrări de cadastru/geologice/urbanism.
• Acuratețe maximă a imaginii.
• Poate fi folosită cu toate modelele de copiatoare plane (din rolă), cât și cu orice 

tip de imprimantă laser profesională.

Role hârtie pentru plotter
• Alegerea ideală în domeniul tipăririi profesionale pe format mare:  

arhitectură sau construcții, producție, inginerie civilă.
• Se pot realiza planuri, schițe, lucrări de cadastru/geologice/urbanism.
• Calitate foarte bună a printului, linii fine și precise.
• Poate fi folosită cu toate modelele de copiatoare plane (din rolă), cât și cu orice tip 

de imprimantă laser. Se poate folosi cu succes pe plotter, pentru aplicațiile în care 
textul și liniile sunt dominante.

Hârtie pentru imprimantă matriceală
• Hârtie de 60 gr/mp cu perforații pe margine pentru orice fel de imprimantă 

matriceală.

• Hârtie de 50 gr/mp, în 2 și 3 exemplare cu perforații pe margine pentru orice fel 
de imprimantă matriceală.

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
K2A4 A4 alb/alb 1000 set/cutie
KC2A4 A4 alb/color 1000 set/cutie
K2A3 A3 alb/alb 1000 set/cutie
KC2A3 A3 alb/roz 1000 set/cutie

COD       FORMAT GRAMAJ
K3297       A3 (297mm x 175m) 75 g/mp
K2420       A2 (420mm x 175m) 75 g/mp
K1594       A1 (594mm x 175m) 75 g/mp

COD       FORMAT AMBALARE
K0841       A0 (841mm x 175m) 75 g/mp
K0914       A0+ (914mm x 175m) 75 g/mp
K1610       A1+ (610mm x 175m) 75 g/mp

COD FORMAT CULOARE AMBALARE

K1A4 A4 alb 1800 coli/cutie

COD FORMAT CULOARE AMBALARE

K1A3 A3 alb 2000 coli/cutie

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
K3A4 A4 alb/alb/alb 750 set/cutie
KC3A4 A4 alb/roz/verde 750 set/cutie
K3A3 A3 alb/alb/alb 750 set/cutie
KC3A3 A3 alb/roz/verde 750 set/cutie

COD       FORMAT GRAMAJ
V1594       A1 (594mm x 50m) 80 g/mp
V0914       A0+ (914mm x 50m) 80 g/mp
V0841       A0 (814mm x 50m) 80 g/mp

COD       FORMAT GRAMAJ
V1610       A1+ (610mm x 50m) 80 g/mp
V2420       A2 (420mm x 50m) 80 g/mp
V3297       A3 (297mm x 50m) 80 g/mp

COD FORMAT NR. EX
VR57552 57 x 30 mm 2
VR75602 75 x 30 mm 2

COD FORMAT NR. EX
VR5755T 57 x 30 mm 1
VR7555T 75 x 30 mm 1

COD FORMAT NR. EX
VR57551 57 x 30 mm 1
VR75551 75 x 30 mm 1

Hârtie foto Everyday Glossy
• Această hârtie lucioasă se usucă rapid și se poate utiliza cu orice imprimantă inkjet.

Hârtie foto Advanced
• Imprimați fotografii la calitate de laborator în culori bogate, vii și cu un finisaj 

lucios, impresionant. 
• Fotografiile durabile se usucă instantaneu, astfel încât le puteți mânui imediat ce 

au ieșit din imprimantă, fără să se murdărească sau păteze . 
• Hârtia groasă, durabilă, permite manipulări repetate.

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
Q2510A A4 (210 x 297 mm) 200 gr/mp 100 coli/pachet
Q5451A A4 (210 x 297 mm) 200 gr/mp 25 coli/pachet
Q5441A 100 x 150 mm 200 gr/mp 100 coli/pachet

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
Q5456A A4 (210 x 297 mm) 250 gr/mp 25 coli/pachet
Q8698A A4 (210 x 297 mm) 250 gr/mp 50 coli/pachet
Q8008A 100 x 150 mm) 250 gr/mp 60 coli/pachet
Q8691A 100 x 150 mm) 250 gr/mp 25 coli/pachet
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182 4.3 Caiete de birou, registre si repertoare

Caiet de birou Style      
• Caiet de birou ce beneficiază de calitatea premium Leitz. 
• Design modern și unic pentru utilizare zilnică, coperta dură cu textură fină 

la atingere.
• Închidere cu bandă elastică pentru mai multă siguranță.
• Ultimele 8 pagini sunt pre-perforate, pentru o rupere ușoară.
• Caracteristici inovatoare ce asigură organizarea optimă a notițelor tale. 
• Se asortează perfect cu celelalte produse din gama Leitz Style.
• Beneficiază de certificare FSC® Mix.

NOU

 Semne 
de pagină

 Suport pix

 Buzunar spate

 Pagină de gardă

Indecși adezivi

   Matematică    Dictando 

COD FORMAT LINIATURĂ
L-448600- A5 matematică
L-448500- A5 dictando
L-449100- A6 matematică
L-448900- A6 dictando

COD FORMAT LINIATURĂ
L-448800- A5 matematică
L-448700- A5 dictando
L-449300- A6 matematică
L-449200- A6 dictando

Buzunar față

28 53 69 5104

28 53 69 5104

28 53 69 5104

28 53 69 5104

28 53 69 5104

28 53 69 5104

28 53 69 5104

28 53 69 5104

Leitz Style
Accesoriile fac diferența în orice ținută!
Noua gamă de accesorii de organizare Leitz 
Style surprinde prin culorile sofisticate, 
suprafața satinată, materialele de calitate 
și detaliile de design. Fără compromisuri 
de calitate și performanță, atenția pentru 
detalii se păstrează până la ultimul produs.
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1834.3 Caiete de birou, registre si repertoare

NOU

Caiet de birou Complete 
• Caiete de birou ce beneficiază de calitatea premium Leitz. 
• Design modern și clasic, cu textură fină la atingere, ideal pentru utilizarea de zi 

cu zi. 
• Caracteristici inovatoare ce asigură organizarea optimă a notițelor tale. 
• Se asortează perfect cu celelalte produse din gama Leitz Complete.
• Hârtie de înaltă calitate, hârtie de culoare ivorie 100 g/ml, certificată FSC®.
• Închidere cu elastic pentru siguranța documentelor.
• 2 seturi de indecși adezivi pe interiorul copertei din spate, pentru semnalizarea 

conținutului important.
• 2 semne de pagină textile, pentru accesarea rapidă a conținutului dorit.
• Ultimele 8 pagini sunt perforate, pentru separarea diverselor notițe.
• Cu buzunare pe ambele coperți, pentru stocarea temporară a documentelor.
• Suportul lateral pentru instrumentul de scris păstrează un stilou sau pix mereu 

la îndemână.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ CULOARE COPERTĂ
L-44710001 A4 80 (100 g/mp, ivoire) matematică alb
L-44710025 A4 80 (100 g/mp, ivoire) matematică rosu
L-44710095 A4 80 (100 g/mp, ivoire) matematică negru
L-44720001 A4 80 (100 g/mp, ivoire) dictando alb
L-44720025 A4 80 (100 g/mp, ivoire) dictando rosu
L-44720095 A4 80 (100 g/mp, ivoire) dictando negru
L-44770001 A5 80 (100 g/mp, ivoire) matematică alb
L-44770025 A5 80 (100 g/mp, ivoire) matematică rosu
L-44770095 A5 80 (100 g/mp, ivoire) matematică negru
L-44780001 A5 80 (100 g/mp, ivoire) dictando alb
L-44780025 A5 80 (100 g/mp, ivoire) dictando rosu
L-44780095 A5 80 (100 g/mp, ivoire) dictando negru
L-44790001 A6 80 (100 g/mp, ivoire) matematică alb
L-44790025 A6 80 (100 g/mp, ivoire) matematică rosu
L-44790095 A6 80 (100 g/mp, ivoire) matematică negru
L-44800001 A6 80 (100 g/mp, ivoire) dictando alb
L-44800025 A6 80 (100 g/mp, ivoire) dictando rosu
L-44800095 A6 80 (100 g/mp, ivoire) dictando negru

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ CULOARE COPERTĂ
L-44730001 iPad (187x20x242) 80 (100 g/mp, ivoire) matematică alb
L-44730095 iPad (187x20x242) 80 (100 g/mp, ivoire) matematică negru
L-44740001 iPad (187x20x242) 80 (100 g/mp, ivoire) dictando alb
L-44740095 iPad (187x20x242) 80 (100 g/mp, ivoire) dictando negru

Suport pentru 
instrument de 

scrisPagină de gardă

Semn de pagină

Buzunar față
Notițe adezive

Buzunar spate

A4 A5 A6iPad



04 Articole din hârtie și etichetare

184 4.3 Caiete de birou, registre și repertoare

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100103165 A5 72 specifică 5 buc/set

Caiet cu spirală International Adressbook   
• Coperți din polipropilenă
• 2 buzunare pentru păstrarea temporară a cărților de vizită, chitanțelor, etc. 
• Liniatură în 2 culori pentru mai bună lizibilitate. Secțiuni preprintate pentru în-

semnarea mai multor numere de contact. Spațiu suficient pentru adrese de mail. 
• Index A-Z adaptat pentru toate limbile europene. 
• Pagini cu informații internațional - prefixe telefonice, zone temporale. 
• Indicații în 10 limbi. • Etichete preprintate pentru actualizări simple și curate. 
• Hârtie Optik de 90 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în 

hârtie, chiar dacă se folosește un stilou. 

Caiet cu spirală International Organiser book  
• 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. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100102777 A4+ 80 matematică 5 buc/set
OX-100100462 A5+ 80 dictando 5 buc/set

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400010756 A4+ 80 dictando 5 buc/set

NOU

NOU

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 îndosa-

riere. 
• Hârtie Optik de 80 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în 

hârtie, chiar dacă se folosește un stilou. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100102359 A4+ 80 dictando 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 îndosa-

riere. 
• 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.
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COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100103664 A4+ 80 matematică 5 buc/set
OX-100104036 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-100101849 A5+ 80 matematică 5 buc/set
OX-100102680 A5+ 80 dictando 5 buc/set

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100100739 A4+ 100 matematică 5 buc/set
OX-100102000 A5+ 100 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 carton rigid; 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.

Caiet cu spirală 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.

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 dictando 5 buc/set
OX-100104067 A5+ 80 dictando 5 buc/set

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100100362 A4+ 80 matematică 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 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 îndosa-

riere.
• Indicații în 10 limbi. • Hârtie Optik de 80 gr., care nu permite ca cerneala să 

se impregneze, chiar dacă se folosește stiloul. 

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 întâlni-

rilor, 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.
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Caiet cu spirală Beauy Daybook              
• Coperți din carton rigid în culori moderne. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și  

perforații pentru îndosariere. 
• Separator din polipropilenă gradat cu tab în partea superioară. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400040558 A5+ 60 dictando 5 buc/set
OX-400048528 A5+ 60 matematică 5 buc/set

COD FORMAT NUMAR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400048720 A5+ 60 dictando 5 buc/set
OX-400040559 A5+ 60 matematică 5 buc/set

Caiet cu spirală Beauty Organiser                
• Coperți din carton rigid în culori moderne. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații  

pentru îndosariere. 
• Bandă elastică pentru fixarea ușoară a conținutului.  
• 3 separatoare detașabile care pot fi folosite și ca semn de carte. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400040632 A5+ 60 dictando 5 buc/set
OX-400048754 A5+ 60 matematică 5 buc/set

NOU

NOU

Caiet cu spirală Beauty Multitask               
• 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.

NOU

Caiet cu spirală Woman
• 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. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100105043 A4 90 matematică 5 buc/set
OX-100100788 A4 90 dictando 5 buc/set
OX-100101543 A5 90 matematică 5 buc/set
OX-100101291 A5 90 dictando 5 buc/set
OX-100101532 90 x 140 mm 90 dictando 5 buc/set
OX-100103211* 90 x 140 mm 48 matematică 5 buc/set

Caiet cu elastic Signature Women
• Coperți rigide, cartonate, cu bandă elastică pentru fixarea ușoară a conținutului. 
• Bandă semn de carte pentru marcarea paginii. 
• Buzunar extensibil pentru păstrarea temporară a documentelor. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400045818 18 x 25 cm 72 dictando 5 buc/set
OX-400045819 18 x 25 cm 72 matematică 5 buc/set
OX-400045814 A5 72 dictando 5 buc/set
OX-400045815 A5 72 matematică 5 buc/set
OX-400045810 A6 72 dictando 5 buc/set
OX-400045811 A6 72 matematică 5 buc/set

NOU

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. 
• O copertă albă pentru a asigura confidențialitatea notițelor. 
•  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.

COD FORMAT NRUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100101864 A4 90 matematică 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
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Caiet cu elastic Signature Men           
• Coperți rigide, cartonate, cu bandă elastică pentru fixarea ușoară a conținutului. 
• Bandă semn de carte pentru marcarea paginii. 
• Buzunar extensibil pentru păstrarea temporară a documentelor. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400045816 18 x 25 cm 72 dictando 5 buc/set
OX-400045817 18 x 25 cm 72 matematică 5 buc/set
OX-400045812 A5 72 dictando 5 buc/set
OX-400045813 A5 72 matematică 5 buc/set
OX-400045698 A6 72 dictando 5 buc/set
OX-400045699 A6 72 matematică 5 buc/set

NOU

Caiet cu spirală Essentials Collegebook                 
• Coperți din carton în culori asortate. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosa-

riere. 
• 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. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100103461 A4+ 90 dictando 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 îndosa-

riere. 
• 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.   
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100102276 9 x 14 cm 90 matematică 5 buc/set
OX-100103741 A5 90 dictando 5 buc/set
OX-100102938 A5 90 matematică 5 buc/set

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100100748 A4+ 120 dictando 5 buc/set
OX-100104738 A4+ 120 matematică 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. Tăieturile în formă de U 
asigură desprinderea dreaptă. 

• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 
dacă se folosește stiloul. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400019527 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-400019526 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 SOS Notes. 

Caiet College
• Hârtie albă de 90gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară și 4 

perforații pentru îndosariere.
• Hârtie Optik care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie, chiar 

dacă se foloseste un stilou pentru scriere.
• Coperți din carton în culori asortate, rezistent la folosire îndelungată.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100100674 A4 90 dictando 5 buc/set
OX-100103539 A4 90 matematică 5 buc/set
OX-100051669 A5 80 dictando 5 buc/set
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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 îndosa-

riere. 
• 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 SOS Notes.
• Integrat în caietul Student Notekbook, SOS Note scanează notițele automat și 

le salvează pe smartphone.
• Scanați automat notițele folosind cele 4 semne printate în colțurile fiecărei 

pagini.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400037403 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-400019522 A4+ 80 matematică 5 buc/set

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. 
• Buzunar pentru păstrare temporară. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 
• Compatibil cu aplicația SOS Notes.
• Integrat în caietul Student Notekbook, SOS Note scanează notițele automat și 

le salvează pe smartphone.
• Scanați automat notițele folosind cele 4 semne printate în colțurile fiecărei pagini.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400037434 A4+ 100 dictando 5 buc/set
OX-400037432 A4+ 100 matematică 5 buc/set

NOU

NOU

NOU

Caiet cu spirală Student Notebook        
• Primul caiet din care se pot upload-a notițele pe smartphone, care permite 

împărtășirea notițelor, recitirea notițelor oriunde și oricând. 
• Economisiți timp prețios și effort inutil pentru a salvă și împărtăși notițele.  
• Integrat în caietul Student Notekbook, SOS Note scanează notițele automat și 

le salvează pe smartphone. 
• Scanați automat notițele folosind cele 4 semne printate în colțurile fiecărei 

pagini. 
• 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 îndosa-

riere. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400037407 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-400037406 A4+ 80 matematică 5 buc/set
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NOU NOU

NOU

Caiet cu spirală dublă Jotta Neon      
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară. 
• Coperți din polipropilenă. 

Caiet cu spirală dublă Jotta Neon      
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară. 
• Coperți din polipropilenă. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ CULOARE
PK-7150-NEO(SQ) A4 100 matematică albastru
PK-7151-NEO(SQ) A4 100 matematică orange
PK-7149-NEO(SQ) A4 100 matematică roz
PK-7148-NEO(SQ) A4 100 matematică verde

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ CULOARE
PK-7154-NEO(SQ) A5 100 matematică albastru
PK-7155-NEO(SQ) A5 100 matematică orange
PK-7153-NEO(SQ) A5 100 matematică roz
PK-7152-NEO(SQ) A5 100 matematică verde

COD LINIATURĂ CULOARE
PK-7081-NEO(SQ) matematică albastru
PK-7082-NEO(SQ) matematică orange

COD LINIATURĂ CULOARE
PK-7080-NEO(SQ) matematică roz
PK-7079-NEO(SQ) matematică verde

NOU

Caiet cu spirală dublă Americano       
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară. 
• Coperți din carton printate cu design în interior și exterior. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-6976-AME A4 80 dictando
PK-6977-AME A5 80 dictando
PK-6978-AME A6 80 dictando

NOU

Project book Americano                
• Coperți din polipropilenă și spirală dublă metalică. 
• 5 separatoare color detașabile din plastic 
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp cu microperforații pentru desprindere ușoară. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-6979-AME A4 100 dictando
PK-6985-AME A5 100 dictando

Project book Neon A4
• Coperți din polipropilenă și spirală dublă metalică.
• 5 separatoare color detașabile din plastic
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• 100 file, format A4
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NOU NOU

Project book Stripes                 
• Coperți din polipropilenă și spirală dublă metalică. 
• 5 separatoare color detașabile din plastic 
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp cu microperforații pentru desprindere ușoară. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-CBPROBA4 A4 125 dictando
PK-CBPROBA5 A5 125 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-PROBA4 A4 125 dictando
PK-PROBSQLA4 A4 125 matematică/dictando
PK-PROBSQLA5 A5 125 matematică/dictando
PK-PROBA5 A5 125 dictando
PK-PROBA6 A6 125 dictando

NOU NOU

Caiet cu spirală dublă Jotta Black Stripes     
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară. 
• Coperți din polipropilenă. 
• Cu 4 perforații pentru îndosariere (numai format A4) 

Caiet cu spirală dublă Jotta Stripes     
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară. 
• Coperți din polipropilenă. 
• Cu 4 perforații pentru îndosariere (numai format A4) 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-JP018(5) A4 100 dictando
PK-JP021(5) A5 100 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-JP018(3/4) A4 100 dictando
PK-6030-STR A4 100 matematică
PK-JP021(3/4) A5 100 dictando
PK-6031-STR A5 100 matematică
PK-JP036(3/4) A6 100 dictando

Project book Everyday Stripes & Circles
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Cu spirală dublă colorată.
• Coperți cu design atractiv, din PP, în culori albastru și siclam.
• Separatoare detașabile din plastic transparent color.
• Pagini cu informații: coduri telefonice internaționale și conversii unități de 

măsură, harta Europei și a lumii.

Project file Stripes
• Caiet mecanic cu 4 inele și cu buzunar pe copertă pentru personalizare.
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp.
• Separatoare detașabile din plastic transparent color.
• Închidere cu elastic.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-PROBSQA4(31/41) A4 125 Matematică
PK-PROBSQA5(31/41) A5 125 Matematică

COD FORMAT NUMĂR FILE CULOARE LINIATURĂ
PK-PROFILEA4(4) A4 100 albastru dictando
PK-PROFILEA4(5) A4 100 negru dictando

Project book Stripes                 
• Coperți din carton rigid și spirală dublă metalică. 
• 5 separatoare color detașabile din plastic cu buzunar 
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp cu microperforații pentru desprindere ușoară.
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Project book Black
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Cu spirală dublă , coperți rigide din PP.
• Separatoare detașabile din plastic transparent gri.

Registru cartonat Black
• Hârtie albă de calitate, de 90gr/mp.
• Șnur pentru semn.
• Coperți negre din carton rigid.

Caiet cu spirală Black
• Hârtie albă de calitate, de 90gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Cu perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic.
• Cu spirală dublă și coperți din carton.

Caiet cu spirală Black
• Hârtie albă de calitate, de 80gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu spirală dublă.
• Coperți rigide din PP.

Blocnotes A7 Black
• Hârtie albă de calitate, de 60gr/mp .
• Coperți rigide din carton.
• Suport și creion pe lateral.
• Închidere cu elastic.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-SBPROBA4 A4 125 dictando
PK-SBPROBA5 A5 125 dictando 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-SBJPOLYA4 A4 80 dictando
PK-SBJPOLYA5 A5 80 dictando 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-SBWRULA4 A4 80 dictando

PK-SBWRULA5 A5 80 dictando 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-SBRULA4 A4 96 dictando

PK-SBRULA5 A5 96 dictando 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-SBPOCKET129/72 A7 100 dictando
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NOU

NOU

Blocnotes A7 coperți soft        
• Hârtie albă de calitate, 100 gr/mp. 
• Hârtia fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru 

perioade lungi de timp. 
• Coperți negre, rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 

Caiet A6 coperți soft         
• Hârtie albă de calitate, 100 gr/mp. 
• Hârtia fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru perioade 

lungi de timp. 
• Coperți negre, rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
• Șnur pentru semn. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6878-SCN A7 50 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6877-SCN A6 80 dictando

NOU

Caiet de lux coperți soft          
• Hârtie crem de calitate, 80 gr/mp. 
• Hârtia fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru perioade 

lungi de timp. 
• Coperți negre, rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
• Șnur pentru semn. 
• Închidere cu elastic. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-6980-SCN A4 96 dictando
PK-6981-SCN A5 96 dictando

NOU

NOU

Caiet de lux cu spirală coperți soft          
• Hârtie crem de calitate, 120 gr/mp. 
• Hârtia fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru perioade 

lungi de timp. 
• Coperți negre, rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
• Șnur pentru semn. 
• Închidere cu elastic. 

Caiet de lux coperți soft           
• Hârtie albă de calitate, 100 gr/mp. 
• Hârtia fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru perioade 

lungi de timp. 
• Coperți negre, rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
• Șnur pentru semn. 
• Închidere cu elastic. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6875-SCN A5 100 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6874-SCN B5 80 dictando

NOU

Blocnotes cu spirală dublă Reporter     
• Hârtie crem de 120 gr./mp. 
• Coperți rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
• Închidere cu elastic. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6876-SCN 140 x 205 mm 100 dictando
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Caiet cu spirală Business Metallic Vellum
• Hârtie crem, de 80gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Cu perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic.
• Cu spirală dublă, coperți din carton.

Caiet cu spirală Business Metallic
• Hârtie albă de calitate, de 80gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic, cu spirală dublă.

* îinchidere cu elastic

Blocnotes cu spirală Metallic
• Blocnotes pentru utilizare intensivă.
• Hârtie de 80 gr/mp, prevăzută cu microperforații pe latura de sus pentru 

desprinderea ușoară a filelor.
• Coperta față din carton cu metalic print, coperta spate din carton rigid.

Project Book Business Metallic Executive
• Hârtie albă de calitate, de 80gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu spirală dublă colorată și coperți din carton rigid, închidere cu elastic
• Separatoare detașabile din plastic transparent color.
• Pagini pentru notițe și pagină cu harta lumii.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-VJM/1 A4 60 dictando
PK-VJM/2 A5 60 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-6970-MET A4 100 dictando
PK-6336-MET A5 100 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-JM018 A4 100 dictando
PK-JM018SQ A4 100 matematică
PK-JM021 A5 100 dictando
PK-JM021SQ A5 100 matematică
PK-JM036 A6 100 dictando

COD MODEL FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-NM001 reporter 205 x 140  mm 80 dictando
PK-SM024 shortie 235 x 178 mm 120 dictando
PK-6254-MET* pocket 127 x 76 mm 50 dictando

NOU

NOU

Caiet cu spirală dublă Metallic Editor     
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară. 
• Cu 4 perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic. 
• Copertă din față color printată cu design „Metallic”, iar copertă din spate din 

carton rigid. 

Caiet cu spirală dublă Metallic Easy-Ritter     
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară. 
• Cu 4 perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic. 
• Copertă din față color printată cu design „Metallic”, iar coperta din spate din 

carton rigid. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-EM003 A4+ 50 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-ERM009 A4+ 75 dictando
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Blocnotes Metallic Refill
• Hârtie albă de calitate, 80 gr/mp, 80 file, cu 4 perforații pentru îndosariere.
• Coperți din carton.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-REF80/1 A4 80 dictando
PK-REFPLN A4 80 velină
PK-REFSQD A4 80 matematică
PK-6468-MET A5 80 dictando

Blocnotes A4 Unipad Refill
• Hârtie albă de calitate, 60 gr/mp, coperți din carton.
• Cu 4 perforații pentru îndosariere.

Caiet A4 cu spirală Unipad
• Hârtie albă de calitate, de 60gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic.
• Cu spirală și coperți din carton.

Project book Unipad
• Hârtie albă de calitate, de 60 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu spirală dublă și coperți rigide din polipropilenă.
• Separatoare detașabile din plastic color.

Blocnotes cu spirală Unipad Shorthand
• Hârtie albă de calitate, 60 gr/mp, 80 file, coperți din carton.
• Cu 4 perforații pentru îndosariere.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-USP80 A4 80 dictando 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-6200-UNI A4 100 dictando
PK-6201-UNI A5 100 dictando
PK-6032-UNI A4 100 matematică
PK-6033-UNI A5 100 matematică

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-USH80 A5 (203 x 128 mm) 80 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-6035-UNI A4 80 matematică
PK-URP80 A4 80 dictando 
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Caiet Crea Collection
• Hârtie albă de calitate de 90 gr/mp. 
• Legat cu inele din plastic negre în sistem Adoc. 
COD NUMĂR FILE MODEL FORMAT LINIATURĂ
CR11.603 72 best friends forevere A4 dictando
CR55.603 72 best friends forevere A4 matematică
CR11.303 72 best friends forevere A5 dictando
CR55.303 72 best friends forevere A5 matematică
CR11.604 72 no time to kill A4 dictando
CR55.604 72 no time to kill A4 matematică
CR11.304 72 no time to kill A5 dictando
CR55.304 72 no time to kill A5 matematică

NOU

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.

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

Caiet cu inele și coperți PP Pet Collection
• Hârtie alba de calitate, de 90 gr/mp.
• Coperți din polipropilenă cu imagini de animale.
• Prindere cu inele negre din plastic sistem Adoc.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
6811.600 A4 72 dictando
6845.600 A4 72 matematică
6800.600 A4 72 velin
3811.608 A5 72 dictando
3845.609 A5 72 matematică

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
6011.100 A4 72 dictando
6055.100 A4 72 matematică
3011.100 A5 72 dictando
3055.100 A5 72 matematică

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

CR11.100 A6 72 dictando

Caiet A4 cu inele biodegradabile   
• Hărți albă de calitate de 90 gr/mp, coperți din polipropilenă transparentă color. 
• Legat cu inele din plastic transparent în sistem Adoc. 
• Inele sunt din material biodegradabil. 
COD NUMĂR FILE FORMAT LINIATURĂ
6011.150 72 A4 dictando
6055.150 72 A4 matematică
3011.150 72 A5 dictando
3055.150 72 A5 matematică

NOU

Caiet cu inele și copeți 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 LINIATURĂ
6011.000 72 A4 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

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
W144MTPP A4 72 dictando
W144MQ5PP A4 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 LINIATURĂ
9011.700 72 A4 dictando
9055.700 72 A4 matematică

NOU

Caiet cu spirală Mano
• Caiet cu spirală metalică dublă. 
• Hârtie albă de 90 gr/mp, copertă din carton color rigid. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
W144MT A4 72 dictando
W144MQ5 A4 72 matematică
W650MQ5 A6 50 matematică
W750MQ5 A7 50 matematică

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
5L50 A4 50 dictando
5L51 A4 50 matematică
5C50 A5 50 dictando
5C51 A5 50 matematică

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.

Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru desprin-

derea ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din carton color. Coperta spate din carton rigid.

Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru desprin-

derea ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din polipropilenă (PP) și spate din carton rigid.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
129805 A4 80 matematică
129801 A4 80 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
129801PP A4 80 dictando
129805PP A4 80 matematică



04 Articole din hârtie și etichetare

198 4.3 Caiete de birou, registre și repertoare

Caiet A4 Office    
• Hărți albă de 70 gr/mp. 
• Coperți din carton color. 
• Legat prin capsare. 
• Liniat la stânga. 
COD NUMĂR FILE FORMAT LINIATURĂ
60LT 60 A4 dictando
60LQ5 60 A4 matematică
160L1L 60 A5 dictando
160LQ5 60 A5 matematică

NOU

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.

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.

Caiet cu spirală College Pegasus
• 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 LINIATURĂ
2960PPT A4 60 dictando
2960PPQ5 A4 60 matematică
2160PP1L A5 60 dictando
2160PPQ5 A5 60 matematică

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
2960KQ5 A4 60 matematică
2960KT A4 60 dictando
2160KQ5 A5 60 matematică
2160K1L A5 60 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

14800 A4 80 dictando

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

NOU

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATĂ LINIATURĂ
60T A4 60 DREAPTA dictando
60Q5 A4 60 DREAPTA matematică
148P1L A5 48 STÂNGA dictando
148PQ5 A5 48 STÂNGA matematică

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
1496VAT 95 x 145 mm 96 dictando
1496VAQ5 95 x 145 mm 96 matematică
2296VAT 140 x 215 mm 96 dictando
2296VAQ5 140 x 215 mm 96 matematică
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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.

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
2900GQ5 A4 matematică
2900GT A4 dictando
2100GQ5 A5 matematică
2100GT A5 dictando
2100GU A5 velin
1600GQ5 A6 matematică
1600GT A6 dictando
1600GU A6 velin

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
D50MBT A4 50 dictando
D50MBU A4 50 velin
D100MBQ5 A4 100 matematică

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 LINIATURĂ
2984ST A4 80 dictando
2180ST A5 80 dictando

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  ) 80 matematică
W680MQ5 A6 (110x148 mm) 80 matematică
W760MQ5 A7 (75x110 mm) 80 matematică

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. 

NOU

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
2072G A5 72 dictando
2090GU A5 90 velin
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COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-213025 A4 96 dictando
PK-213033 A5 96 dictando
PK-213066 A6 96 dictando

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 LINIATURĂ
3L39 A4 96 dictando
3L37 A4 96 matematică
396S1L A5 96 dictando
396SQ5 A5 96 matematică

NOU

Registru cartonat Stripes                  
• Hârtie albă de calitate de 90 gr/mp. 
• Coperți din carton rigid cu design. 
• Șnur pentru semn. . 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-RULA4(3/4) A4 96 dictando
PK-RULA5(3/4) A5 96 dictando
PK-RULA6(3/4) A6 96 dictando

Registru cartonat Business Blue
• Hârtie albă de calitate, de 70gr/mp.
• Coperți bleumarin din carton rigid, șnur pentru semn.

Repertoar cartonat Business Blue
• Hârtie albă de calitate, de 70gr/mp.
• Coperți bleumarin din carton rigid.
• Index alfabetic A-Z. șnur pentru semn.

Registru cartonat Business Silver
• Hârtie albă de calitate, de 90gr/mp.
• Coperți argintii din carton rigid.
• Șnur pentru semn.

Caiet cu spirală Business Silver
• Hârtie albă de calitate, de 90gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Cu spirală dublă .
• Coperți argintii din carton rigid.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-RULA4 A4 96 dictando
PK-RULA5 A5 96 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-212944 A4 96 dictando
PK-212969 A5 96 dictando
PK-212993 A6 96 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-WRULA4 A4 80 dictando
PK-WRULA5 A5 80 dictando
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NOU

Notes autoadeziv Magic tracking   
• 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. 
• Suficient spațiu pentru a scrie,culori luminoase care permit marcarea și  

indexarea paginii în același timp. 
• Alege acest notes autoadeziv pentru a localiza cu ușurință informația. 

*Liniat dictando

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-21559* 70 x 70 mm Rosu/galben/ albastru/verde pastel 100 (4x25)file/set
HO-21560 70 x 70 mm Galben/albastru/verde/magenta neon 100 (4x25)file/set

NOU

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 selectă culoarea dorită de fiecare dată. 
• La îndemână pentru utilizatorul de la birou sau care călătorește. 
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-21571 76 x 76 mm Galben/albastru/magenta/verde neon 100 (4x25)file/set
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

NOU

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 Arhitectura 5 tari 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 AMBALARE
HO-21255 101 x 76 mm 7 culori neon 280 ( 7 x 40 ) file/set
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
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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 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 AMBALARE
HO-21271 76 x 76 mm 4 culori pastel 400 (4 x 100) file/set
HO-21272 76 x 76 mm 5 culori neon 400 (5 x 80) 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) CULOARE

HO-21425 76 x 76/76 x 25/45 x 12  mm asortate

NOU

Cub notes autoadeziv        
• Personalizează notițele cu indentitatea ta. 
• Notes autoadeziv repoziționabil. 
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE MODEL AMBALARE
HO-21625 70x70 mm alb USA 400 file/set
HO-21626 70x70 mm alb Germania 400 file/set
HO-21627 70x70 mm alb Rusia 400 file/set
HO-21628 70x70 mm alb Franta 400 file/set
HO-21629 70x70 mm alb Italia 400 file/set
HO-21630 70x70 mm alb Grecia 400 file/set
HO-EH7726 70x70 mm alb Romania 400 file/set

NOU

Cub notes autoadeziv  
• Intotdeauna popular, notes autoadeziv repoziționabil.
• Colorat! Util! Atractiv!
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

NOU

Cub notes autoadeziv  
• Intotdeauna 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
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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

NOU

Notes autoadeziv Fancy      
• Aderă la orice suprafață, repoziționabil. 
• Ideal pentru tânăra generație. 
• Modele distractive din care poți alege cu ușurință. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE MODEL AMBALARE
HO-21029 76x76 mm maro deschis ursuleți 30 file/set
HO-21030 76x76 mm verde deschis căței 30 file/set
HO-21031 76x76 mm roz deschis iepurași 30 file/set
HO-21032 76x76 mm bleu elefant 30 file/set

Notes autoadeziv cu forme pretăiate
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Cubul notes are o perforație suport pentru instrument de scris. Notes autoadeziv cu forme pretăiate

• Notes autoadeziv repoziționabil. 
• Culorile luminoase și formele amuzante ajută la impactul mesajelor. 

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 mar 400 file/set
HO-21591 70x70 mm verde pastel copac 50 file/set
HO-21592 70x70 mm galben pastel stea 50 file/set

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE FORMĂ AMBALARE
HO-21356 64 x 67 mm 5 culori neon inimă 250 ( 5 x 50 ) file/set
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 Pop-up în cutie
• Notes autoadeziv repoziționabil. 
• Bucurați-vă de beneficiile notesului pop-up într-o cutie atractivă. 
• Trageți notesul unul câte unul.

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE FORMĂ AMBALARE
HO-21429 76 x 76 mm galben/mangenta pătrat 200 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 AMBALARE
HO-21621 70x96 mm Bleu USA 30 file/set
HO-21622 88x82 mm Lila UK 30 file/set
HO-21623 70x91 mm Roz deschis Franta 30 file/set
HO-21624 70x96 mm Bleu Grecia 30 file/set

NOU
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COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE FORMĂ AMBALARE
HO-21541 70 x 70 mm galben neon pătrat 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 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.

Notes autoadeziv Diamond
• Notes autoadeziv repoziționabil cu indicator și mesaj. 
• Aderă la orice suprafață, în orice direcție, datorită adezivului în formă pătrată 

(360°).

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-21635 70x70 mm Alb cu margini in 4 culori asortate 4x25 file/set
HO-21636 70x70 mm Alb cu margini in 4 culori asortate 4x25 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 AMBALARE
HO-21644 66x121 mm Roz deschis 25 file/set
HO-21645 70x70 mm Roz deschis 25 file/set
HO-21646 50x70+20x70 mm Roz deschis 2x25 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.

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

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

NOU

Notes autoadeziv alternative          
• Notes cu 2 culori alternante pe set.
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE

HO-21299 76 x 76 mm Magenta/lemon 100 file/set

NOUNOU
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NOU

Notes autoadeziv kraft        
• Simplu și pentru utilizare zilnică. 
• Hârtie neprelucrată pentru protejarea mediului. 
• Dimensiuni diferite. 
COD DIMENSIUNI (LXL) AMBALARE
HO-21638 76x51 mm 100 flie/set
HO-21639 76x76 mm 100 flie/set
HO-21640 76x127 mm 100 file/set
HO-21641 150x101 mm 100 file/set

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Culori neon și atractive, astfel încât nu se trec cu vederea mesajele importante.  
• Liniatură dictando. 
• Repoziționabile, fără a lăsa urme de adeziv. 
• Rezistentă îmbunătățită, cu adeziv mai puternic. 
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor. 

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Culori neon și atractive, astfel încât nu se trec cu vederea mesajele importante.  
• Repoziționabile, fără a lasă urme de adeziv. 
• Rezistență îmbunătățită, cu adeziv mai puternic. 
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor.

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil. 
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața. 

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 100 file/set
HO-21092 76 x 76 mm 3 culori pastel 3 x 50 file/set

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 100 file/set
HO-21093 76 x 76 mm 3 culori fosforescente 3 x 50 file/set

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-21581 76 x 76 mm galben pastel 90 file/set
HO-21496 76 x 76 mm galben neon 90 file/set
HO-21497 76 x 76 mm verde neon 90 file/set
HO-21498 76 x 76 mm magenta neon 90 file/set

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-21504 101 x 101 mm Galben neon 90 file/set
HO-21505 101 x 101 mm Verde neon 90 file/set
HO-21506 101 x 101 mm Magenta neon 90 file/set
HO-21586 101 x 101 mm Galben pastel 90 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
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Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.

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

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. 
• O varietate de dimensiuni și culori pentru a alege. 
• Colorat și atractiv! 

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

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-21131 38 x 51 mm 3 culori neon 12 x 100 file/set
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 4 x 50 file/set
HO-21531 38 x 51 mm 4 culori pastel 12 x 100 file/set
HO-21003 38 x 51 mm galben pastel 12 x 100 file/set 

Notes autoadeziv Puzzle
• Un pachet de notes autoadeziv cu 6 culori disponibile. 
• Triunghiurile colorate indică direcția. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21369 43 x 50  mm 6 culori neon 150 ( 25 x 6 ) buc/set

Notes shopping list pen-free
• Folosite pentru verificarea și bifarea llistei de cumpărături, doar cu degetul,  

fără a avea nevoie de pix. 
• Aderă la orice tip de suprafață.   
• Rezistă la multe lipiri și dezlipiri succesive. . 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21495 150 x 76  mm galben pastel 30 file/set
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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. 

Cub din hârtie
• File din hârtie de 70 gr/mp, pentru notițe. (500 coli)
• Se fixează în suport de plastic.

• Opțional suport plastic transparent pentru cub notițe.

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.

Buzunare autoadezive pentru documente
• Se poate lipi pe majoritatea suprafețelor. Adezivul nu lasă urme pe suprafețe.
• Se poate dezlipi cu ușurință! Avantajos și inovativ! 
• Pentru păstrarea facturilor, chitanțelor, scrisorilor și corespondenței într-un loc 

convenabil. 
• Buzunar transparent din polipropilenă cu deschidere care permite accesul facil 

la documente, cu fantă pentru card. 
• Include 3 indexuri cu tab gratuit. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) DESCRIERE
HO-23023 58 x 46 mm plută
HO-23024 58 x 46 mm marmorat

COD DESCRIERE
090909B cub hârtie albă + suport transparent
090909V rezervă cub hârtie albă
090909BPA cub hârtie color + suport transparent
090909VPA rezervă cub hârtie color

COD CULOARE
RCHA997 alb
RCHC997 color

COD CULOARE
SCH997 fumuriu
SCH997-T transparent

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-27001 A4(231x318 mm) spots 3 buzunare/set

A5(205x140 mm)
DL(105x231 mm)

HO-27002 A4(231x318 mm) sparks 3 buzunare/set
A5(205x140 mm)
DL(105x231 mm)

HO-27003 A4(231x318 mm) sports 3 buzunare/set
A5(205x140 mm)
DL(105x231 mm)

HO-27004 A4(231x318 mm) pattern 3 buzunare/set
A5(205x140 mm)
DL(105x231 mm)



04Articole din hârtie și etichetare

2094.5 Plicuri

Mod de lipire plicuri 
Gumat – se sigilează prin simplă umezire a suprafeței gumate 
Autoadeziv – se sigilează prin suprapunerea suprafețelor acoperite cu 
adeziv permanent. 
Siliconic – se sigilează prin îndepărtarea benzii care acoperă suprafața 
siliconică și suprapunerea clapelor.  

Plicuri speciale
• La comandă putem oferi plicuri personalizate de orice dimensiune

Plicuri pentru corespondență
COD DIMENSIUNI FEREASTRĂ MOD LIPIRE GRAMAJ CULORI AMBALARE
25.90010A C7(140x90 mm) nu gumat 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.10262A C6(162x114 mm) nu autoadeziv 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.10062A C6(162x114 mm) nu gumat 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.10462A C6(162x114 mm) nu siliconic 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.11060A DL(220x110 mm) nu gumat 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.11262A DL(220x110 mm) nu autoadeziv 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.11268A DL(220x110 mm) dreapta autoadeziv 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.11267A DL(220x110 mm) stanga autoadeziv 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.11462A DL(220x110 mm) nu siliconic 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.12262A C5(229x162 mm) nu autoadeziv 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.20000A C5(229x162 mm) nu gumat 70 gr/mp kraft 25 buc./set
25.20060A C5(229x162 mm) nu gumat 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.20460A C5(229x162 mm) nu siliconic 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.20400A C5(229x162 mm) nu siliconic 90 gr/mp kraft 25 buc./set
25.21470A B5(250x176 mm) nu siliconic 90 gr/mp alb 25 buc./set
25.21400A B5(250x176 mm) nu siliconic 90 gr/mp kraft 25 buc./set

Plicuri pentru documente
COD DIMENSIUNI MOD LIPIRE GRAMAJ CULORI AMBALARE
25.22000A C4 (324 x 229 mm) gumat 90 gr/mp kraft 25 buc./set
25.22060A C4 (324 x 229 mm) gumat 80 gr/mp alb 25 buc./set
25.22460A C4 (324 x 229 mm) siliconic 100 gr/mp alb 25 buc./set
25.23072A B4 (353 x 250 mm) gumat 100 gr/mp alb 25 buc./set
25.23470A B4 (353 x 250 mm) siliconic 100 gr/mp alb 25 buc./set
25.23400A B4 (353 x 250 mm) siliconic 90 gr/mp kraft 25 buc./set
25.23000A B4 (353 x 250 mm) gumat 90 gr/mp kraft 25 buc./set
25.24090A E4 (400 x 280 mm) gumat 120 gr/mp alb 25 buc./set
25.24000A E4 (400 x 280 mm) gumat 120 gr/mp kraft 25 buc./set
25.22272A C4 (229 x 324 mm) autoadeziv 90 gr/mp alb 25 buc./set
25.CD.124.1 (124 x 124 mm) autoadeziv 90 gr/mp alb 25 buc./set
25.22400A C4 (324 x 229 mm) siliconic 90 gr/mp kraft 25 buc./set
00064B* C5(229x162 mm) siliconic 90 gr/mp plastic transparent 1000 buc./set

Plicuri cu burduf
• Pliurile laterale (burduf) măresc capacitatea plicului.
• Siliconice și fără fereastră.
COD DIMENSIUNI GRAMAJ LĂȚIME BURDUF AMBALARE
10.32400A C4 (324 x 229 mm) 120 gr/mp 40 mm 10 buc./set
10.33403A B4 (353 x 250 mm) 120 gr/mp 30 mm 10 buc./set
10.33405A B4 (353 x 250 mm) 120 gr/mp 50 mm 10 buc./set
10.30400A C5(229x162 mm) 120 gr/mp 20 mm 10 buc./set

Plicuri antișoc
• Siliconice și fără fereastră.

COD
DIMENSIUNI
EXTERIOARE

DIMENSIUNI 
INTERIOARE GRAMAJ

MOD 
DE LIPIRE AMBALARE

5.50400A 175 x 120 mm 165 x 100 mm 90 gr/mp siliconic 5 buc./set
5.52400A 275 x 200 mm 265 x 180 mm 90 gr/mp siliconic 5 buc./set
5.54400A 350 x 240 mm 340 x 220 mm 90 gr/mp siliconic 5 buc./set
5.55400A 370 x 290 mm 360 x 270 mm 90 gr/mp siliconic 5 buc./set

* Docufix classic

Cântar electronic pentru corespondență
• Cântar electronic cu o capacitate de cântărire de maxim 3 kg și gradații de un 

gram. • Baterii incluse.
COD DIMENSIUNI (L X L X H)

IT-7300 17 x 12 x 3 cm
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Etichete albe autoadezive cu colțuri rotunjite
• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).

Etichete color autoadezive
• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).

OP-401 7-x OP-404105148-x OP-416105037-x OP-424070037-x
x-culoare; BL-albastru; Y-galben; RE-roșu; GR-verde

Etichete albe autoadezive cu colțuri drepte
• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).

OPTIMA Soft 
Soft-ul vine în ajutorul celor care folosesc  etichetele autoadezive Optima.
Aplicația se poate descarca gratis de pe www.vectordirect.ro și  rulează sub 
sistemul de operare Windows. 
Se instalează și dezinstalează ușor, fără a afecta sistemul de operare.

COD DIMENSIUNI ETICHETE/COALĂ AMBALARE
OP-401210297 210 x 297 mm 1 100 coli/top
OP-402210148 210 x 148 mm 2 100 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

COD DIMENSIUNI ETICHETE/COALĂ AMBALARE
OP-402199144 199,6 x 144,5 mm 2 100 coli/top
OP-408991677 99,1 x 67,7 mm 8 100 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

COD DIMENSIUNI ETICHETE/COALĂ AMBALARE
OP-401210297-x 297 x 210 mm 1 100 coli/top
OP-404105148-x 148 x 105 mm 4 100 coli/top
OP-416105037-x 105 x 37 mm 16 100 coli/top
OP-424070037-x 70 x 37 mm 24 100 coli/top
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Etichete autoadezive color JETLASCOP
• Se recomandă folosirea în imprimantă laser, inkjet și copiator (negru sau 

color).

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

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

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 297 x 210 mm 1 200 coli/top
30900018 210 x 148,5 mm 2 200 coli/top
30900055 105 x 292 mm 2 200 coli/top
30900019 148,5 x 105 mm 4 200 coli/top
30900035 105 x 99 mm 6 200 coli/top
30900022 105 x 70 mm 8 200 coli/top
32300302 105 x 74,2 mm 8 100 coli/top
30900036 105 x 57 mm 10 200 coli/top
30900058 105 x 49,5 mm 12 200 coli/top
30900037 105 x 37 mm 16 200 coli/top
30900039 70 x 49,5 mm 18 200 coli/top
30900001 70 x 42,3 mm 21 200 coli/top
30900025 105 x 25,4 mm 22 200 coli/top
30900044 70 x 37 mm 24 200 coli/top
30900002 70 x 29,7 mm 30 200 coli/top
30900045 52,5 x 35 mm 32 200 coli/top
30900003 70 x 25,4 mm 33 200 coli/top
30900068 52,5 x 29,7 mm 40 200 coli/top
30900062 48,3 x 16,9 mm 64 200 coli/top
30900063 38,1 x 21,2 mm 65 200 coli/top
30305001 40 x 18 mm 75 200 coli/top

COD DIMENSIUNI ETICHETE/COALĂ AMBALARE
31800026 99,1 x 67,7 mm 8 100 coli/top
31800042 46 x 11,1 mm 84 100 coli/top
31800015 32 x 16 mm 96 100 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

COD DIMENSIUNI ETICHETE/COALĂ AMBALARE
32400x01 292 x 210 mm 1 25 coli/top
32400x19 70 x   37 mm 24 25 coli/top
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LEITZ ICON - UN SISTEM PENTRU
TOATE NEVOILE TALE DE ETICHETARE

Sistem inteligent de  
etichetare Leitz Icon

• Tipărește de pe PC, Mac, iPad sau iPhone și Android
• Conexiune prin cablu USB sau WiFi
• Aplicație mobilă gratuită. Suportă Apple AirPrint
• Taie automat eticheta la dimensiune
• Tipărește până la 200 de etichete pe minut
• Kit de start cu Cartuș de 88 mm x 1 m

DIGITAL
Se conectează prin Mobile App, prin rețeaua 
WiFi, în mod SoftAP/Access Point și prin 
cablu USB. Compatibil cu PC, Mac, tabletă PC 
și smartphone.

3 ÎN 1
Înlocuiește aparatul 
de etichetat mobil, 
imprimanta pentru 
etichete conectată la 
computer și colile A4 de 
etichete.

MOBIL
Atașezi bateria și poți să o folosești în 
birou, în depozit, în parcare, în magazin etc. 
Autonomomie 12h sau până la 1.200 de 
etichete.

RAPID
Tipărește până la 200 de etichete pe minut 
(etichete de adresă, scriere la 4 rânduri).

MULTIFUNCȚIONAL
Etichete din hârtie, carton 
și plastic. Lățimea etichetei 
variază între 12 și 88 mm și 
până la 2 m lungime.

FĂRĂ EFORT
Schimbi cartușele ușor datorită 
sistemului Snap-on, iar banda se 
încarcă automat în feeder.

Acumulator Leitz Icon
• Conectează bateria externă pentru utilizare mobilă  
•  Autonomie 12 ore sau până la 1.200 de etichete tipărite
• Reîncărcabil

winner

www.leitz.com/icon

Acumulator Leitz Icon COD

Baterie Li-ion de sine stătătoare, pentru utilizarea mobilă a  
sistemului de etichetare în arhive, depozite, ateliere și biblioteci. 

L-70020000

Sistem inteligent de etichetare Leitz Icon COD

Include Kit de start cu un Cartuș inteligent Leitz Icon de 88 
mm, hârtie albă, adeziv permanent.

L-70010000
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Cartuș Leitz Icon cu bandă continuă de 
plastic
- o soluție de lungă durată
Taie eticheta la dimensiunea dorită pentru a eticheta 
și organiza cabluri, rafturi etc., pentru a marca 
obiectele de inventar sau pentru a semnaliza zonele 
periculoase.
• Adeziv permanent

Cartuș Leitz Icon cu bandă continuă de 
hârtie  
- pentru aproape orice

Taie eticheta la dimensiunea dorită pentru a eticheta 
colete, bibliorafturi și orice altceva dorești - poți 
tipări chiar și bannere de până la 910 mm. 
•  Adeziv permanent

Cartuș Leitz Icon cu  
etichete pre-tăiate  
- extrem de rapide

Etichete mici și mari pentru corespondență și 
transport, ca să acoperi toate nevoile tale de 
etichetare.
•  Tipărești până la 200 de etichete pe minut
• Adeziv permanent

Cartuș Leitz Icon cu bandă continuă de 
carton
- pentru o bună impresie

Tipărești ecusoane, etichete pentru bibliorafturi sau 
cărți de vizită folosind un singur tip de cartuș.
• Carton 157 gsm  
• Non-adeziv

Un cartuș de etichete ce vorbește cu tableta, 
smartphone-ul sau calculatorul tău - inteligent, 
nu?

LEITZ ICON - CARTUȘE INTELIGENTE DE ETICHETE

Fabricat din pulpă de 
hârtie reciclată

Sistem Snap-on pentru 
schimbare rapidă și 
ușoară

Comunică cu Software-
ul prin cipul încorporat ce 
bandă este încărcată în 
aparat și câte etichete mai 
sunt disponibile

www.leitz.com/icon

COD DESCRIERE
L-70150001 Alb, 12 mm
L-70150015 Galben, 12 mm
L-70150025 Roșu, 12 mm
L-70160001 Alb, 88 mm
L-70160015 Galben, 88 mm
L-70160025 Roșu, 88 mm

COD DESCRIERE
L-70190001 Alb, 12 mm
L-70050001 Galben, 12 mm
L-70080001 Roșu, 12 mm

COD DESCRIERE
L-70030001 88 mm lățime
L-70040001 61 mm lățime
L-70060001 50 mm lățime
L-70070001 39 mm lățime
L-70090001 25 mm lățime
L-70100001 19 mm lățime
L-70110001 12 mm lățime

COD DESCRIERE
L-70120001 Etichete adresă mari, 88x36 mm. 600 etichete
L-70170001 Etichete adresă mici, 88x28 mm. 690 etichete
L-70130001 Etichete transport mari, 59x102 mm. 225 etichete
L-70180001 Etichete transport mici, 50x88 mm. 435 etichete

Leitz Icon Etichete
Continue, plastic, 10 m

Leitz Icon etichete pre-tăiate  
hârtie albă, pentru corespondență

Leitz Icon etichete continue,  
carton, alb, 22 m

Leitz Icon etichete
continue,hârtie albă, 22 m
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LetraTAG LT-100T 
• Foarte eficient, economic și ușor de folosit – este instrumentul potrivit pentru 

etichetarea și organizarea tuturor obiectelor dintr-o casă sau dintr-un birou: 
cutii de stocare, albume foto, jucării, CD-uri, rafturi, dosare, bibliorafturi, 
unelte de grădinărit, recipiente pentru mâncare, lădițe de scule. 

• Tastatura QWERTY și un display LCD mai mare sunt unele dintre noutățile cu 
care este dotat. 

• Gama largă de simboluri și posibilități de editare, cu tipărire pe 2 rânduri. 
• Ecran LCD generos pentru editare și revizuire facilă a etichetei; puteți adăuga 

până la 100 de caractere. 
• Aparatul are o funcție de memorie ce vă permite să memorați textul a maxim 

9 etichete folosite în mod curent. 
• 7 stiluri de printare, 5 mărimi de fonturi, 8 tipuri de chenare, subliniere a 

textului. 
• Tehnologie de imprimare termică; nu necesită cartușe, cerneală sau toner. 
• Aparatul funcționează cu 4 baterii normale AA sau cu adaptor la rețea. Pentru 

a salva energie aparatul se va închide automat după 2 minute de inactivitate. 
• 1 an garanție 

LetraTAG LT-100H 
• Conectați aparatul de etichetat DYMO LabelWriter 450 la PC* și sunteți gata să 

tipăriți etichete cu adrese, pentru dosare, ecusoane și multe altele. 
• Aparatele de etichetat LabelWriter permit obținerea cu ușurință a unor rezul-

tate deosebite. Tehnologia de tipărire termică elimină definitv costul cernelii 
sau al tonerului și complicațiile colilor cu etichete.  

• Aparatul de etichetat DYMO LabelWriter 450 reprezintă soluția profesională 
de etichetare și trimitere a corespondenței. 

• Tipărește până la 51 de etichete pe minut. 
• Se conectează la PC prin cablu USB. 
• Include un software brevetat DYMO Label v.8 ce include peste 100 de stiluri și 

machete de etichete. 
• Creați etichete utilizând Microsoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks etc. 
• Imprimați adrese pe etichete direct din Outlook sau alte agende electronice.  
• Sisteme de operare compatibile cu aparatul de etichetat LabelWriter 450: 

Windows XP și Windows Vista (32-bit, 64-bit) sau Mac OS v10.4 

LABEL MANAGER 420P  
• Aparat de etichetat portabil, performant, cu conectare la PC. Alegeți aparatul de 

etichetat conceput pentru durabilitate. 
• Studierea consumatorilor a arătat că potențialii utilizatori au nevoie de un aparat 

de etichetat care să le ofere o soluție de etichetare ușoară și rapidă, pentru a le 
ușura munca: mai multe mărimi (6mm, 9mm, 12mm, 19mm), conectare la PC sau 
Mac, acumulatori Li-ion reîncărcabili, multe stiluri de scriere (bold, italic, vertical), 
multe fonturi (Arial, Helvetica, TimesNew Român). 

• Utilizați-l în mod autonom sau conectați-l prin USB la PC* și folosiți software-ul 
DYMO Label pentru a tipări coduri de bare, sigle, etichete de lot din fișiere de date și 
altele.  

• Afișaj mare, pe 4 rânduri, cu lumina de fundal – efectele de text pe ecran înainte de 
tipărire: 8 fonturi, 7 dimensiuni de font, 10 stiluri de text, 8 casete plus subliniere.  

• Taste rapide de acces pentru diacritice, valută și alte simboluri - taste numerice 
separate; • Tastatură ABC ; • Ecranul afișează textul înainte de a fi tipărit 

• Memorează ultima etichetă și până la 9 etichete. 
• Alimentat cu un acumulator litiu-ion reîncărcabil. 
• Utilizează etichete DYMO D1 cu lățimi de 6 mm, 9 mm, 12 mm și 19 mm. 
• Pachetul conține aparatul de etichetat DYMO LabelManager 420P, adaptor 

universal 220v, acumulator și o bandă de 19 mm x 3 m, negru/alb. 
*Compatibil cu Windows Vista®, Windows® 7, Windows® XP. 

COD

S-0758380

COD

S-0838770

COD

S-0915440
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Label Manager 210D/360D
• Funcționează cu casete D1.
• Alimentare cu baterii sau adaptor de curent (nu sunt incluse).
• Se livrează cu o bandă D1, negru/alb - 12 mm x 3 m.

Adaptor universal pentru rețea
• Pentru aparatele de etichetat DYMO LP și LM
• Este recomandată folosirea adaptoarelor DYMO.

LABEL MANAGER 160P  
• Conectați aparatul de etichetat DYMO LabelWriter 450 la PC* și sunteți gata să 

tipăriți etichete cu adrese, pentru dosare, ecusoane și multe altele. 
• Aparatele de etichetat LabelWriter permit obținerea cu ușurință a unor rezultate 

deosebite. Tehnologia de tipărire termică elimină definitv costul cernelii sau al 
tonerului și complicațiile colilor cu etichete.  

• Aparatul de etichetat DYMO LabelWriter 450 reprezintă soluția profesională de 
etichetare și trimitere a corespondenței. 

• Tipărește până la 51 de etichete pe minut. 
• Se conectează la PC prin cablu USB. 
• Include un software brevetat DYMO Label v.8 ce include peste 100 de stiluri și 

machete de etichete. 
• Creați etichete utilizând Microsoft Word, Excel, Outlook, QuickBooks etc. 
• Imprimați adrese pe etichete direct din Outlook sau alte agende electronice.  
• Sisteme de operare compatibile cu aparatul de etichetat LabelWriter 450: Win-

dows XP și Windows Vista (32-bit, 64-bit) sau Mac OS v10.4 

LABEL WRITER 450   
• Aparatele de etichetat DYMO LabelManager au caracteristici inspirate de nevoile 

consumatorilor: ecran cu previzualizare înaintea tipăririi, interfețe ușor de utilizat, 
taste pentru acces rapid și multe altele. 

• Tastatură QWERTY vă permite să introduceți rapid text. 
• Tastele rapide pentru dimensiunea textului, stiluri bold, italic sau subliniat/casetă și 

text vertical vă permit formatarea rapidă a oricărei etichete. 
• Pe ecranul mare de care dispune aparatul de etichetat DYMO LabelManager 160 

puteți previzualiza etichetele înainte de tipărire. 
• Beneficiați de 6 dimensiuni de font, 8 stiluri de text, 4 casete de încadrare și sublini-

ere; în plus, vă puteți personaliza etichetele cu 228 de simboluri și imagi clip-art. 
• Aparatul are o funcție ce îl oprește automat atunci când nu este utilizat; astfel, 

maximizați durata de funcționare a bateriei. 
• Aparatul de etichetat DYMO LabelManager 160 utilizează benzi D1 cu lățimi de 6 

mm, 9 mm și 12 mm. 
• Este alimentat cu 6 baterii AAA (nu sunt incluse) sau cu adaptor AC (comercializat 

separat). 
• Pachetul include aparatul de etichetat DYMO LabelManager 160 și o bandă DYMO 

D1, 12 mm, negru/alb. 

COD

S-0946320

COD MODEL LĂȚIME BANDĂ

S-0784440 LM 210D 6, 9, 12 mm
S-0879500 LM 360D 6, 9, 12, 19 mm

COD

S-0838770

COD

S-0721440
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Casete LetraTAG
• Casete speciale pentru aparate LetraTAG. Culoarea cifrelor imprimate 

întotdeauna este neagră.
• Pentru aparat LT100H și LT100T

Casete pentru aparate de etichetat
• Rezistă la UV, folie protecție adezivă pretăiată.
• Impermeabilă, cu aderență pe orice suprafață.
• Pentru aparate LMPnP (aparat pentru birouri), LM160P (portabil), LM280P 

(portabil), LM420P (portabil), LM500TS (aparat de birou)

Gama de etichete Label Writer 
• Aparat LW450, LW450turbo, LW450duo, LW450twin

COD DENUMIRE MATERIAL MĂRIME CULOARE ETICHETĂ/ROLĂ
S-0722520 etichetă tip adresă hârtie 54 x   25 alb 500
S-0722530 etichetă albă hârtie 24 x   12 alb 1000
S-0722540 etichetă albă hârtie 57 x   32 alb 1000
S-0722550 etichetă albă hârtie 51 x   19 alb 500
S-0719250 etichetă pentru CD / DVD hârtie ø = 57 alb 160
S-0722380 etichetă tip adresă hârtie 89 x   28 mixtă (4 x 1) 130
S-0722400 etichetă tip adresă albă hârtie 89  x  36 alb (2 buc/cul) 260
S-0722410 etichetă tip adresă - mare plastic 89 x   36 semitransparentă 260
S-0722430 etichetă tip adresă - voiaj hârtie 101x54 alb 220
S-0722440 etichetă pentru dischetă hârtie 70 x   54 alb 320
S-0722450 etichetă pentru casete video hârtie 147 x   19 alb 150
S-0722460 etichetă pentru dosare suspendate hârtie 50 x   12 alb 220
S-0722470 etichetă 50 mm pentru bibliorafturi hârtie 38 x 190 alb 110
S-0722480 etichetă 75 mm pentru bibliorafturi hârtie 59 x 190 alb 110

COD DIMENSIUNI MATERIAL AMBALARE CULOARE
S-0721510 12 mm x 4 m hârtie 1 buc./pac alb
S-0721610 12 mm x 4 m plastic 1 buc./pac alb
S-0721620 12 mm x 4 m plastic 1 buc./pac galben
S-0721630 12 mm x 4 m plastic 1 buc./pac roșu
S-0721640 12 mm x 4 m plastic 1 buc./pac verde
S-0721650 12 mm x 4 m plastic 1 buc./pac albastru
S-0721730 12 mm x 4 m metal 1 buc./pac argintiu
S-0721740 12 mm x 4 m metal 1 buc./pac verde metalic
S-0721790 12 mm x 4 m mixt 1 buc./pac alb, plastic galben, metal argintiu

CULOARE 9 MM X 7 M 12 MM X 7 M 19 MM X 7 M
negru / transparent S-0720670 S-0720500 S-0720820
albastru/ transparent S-0720510
negru / alb S-0720680 S-0720530 S-0720830
albastru / alb S-0720690 S-0720540 S-0720840
roșu / alb S-0720700 S-0720550 S-0720850
negru / albastru S-0720710 S-0720560 S-0720860
negru / roșu S-0720720 S-0720570 S-0720870
negru / galben S-0720730 S-0720580 S-0720880
negru / verde S-0720740 S-0720590 S-0720890
alb / negru S-0720610 S-0720910
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05 Birotică și accesorii computer

5.1 Genți și serviete din piele Pierre

Geantă din piele pentru laptop Urban Line
• Geantă slim din piele naturală. 
• Conține un compartiment pentru documente, compartiment căptușit pentru 

laptop, buzunar cu fermoar și 3 buzunare mai mici și un compartiment pentru 
mobil, calculator, cărți de vizită și instrumente de scris. 

• În față este prevăzut cu buzunar mai mic cu fermoar. 
• Cei 4 butoni din metal de sub geantă o protejează de murdărie și uzură. 
• Baretă pentru umăr detașabilă. 

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-100402088 38 x 28 x 10 cm 1 kg maro

NOU

Geantă de damă din piele pentru laptop Urban Line        
• Geantă din piele naturală, moale. 
• Compartiment căptușit pentru laptop și buzunar separat pentru tabletă. 
• Spațiu suficient pentru documente, blocnotes, etc. 
• Secțiune separată cu buzunar pentru telefon mobil, instrumente de scris. 
• Buzunar frontal cu fermoar și buzunar la spate cu închidere magnetică. 
• Butoni metalici sub geantă care o protejează de murdărie și uzură. 
• Baretă de umăr asimetrică.
COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-100402089 40 x 32 x 12 cm 1 kg maro

Geantă din piele pentru laptop Urban Line  
• Geantă din piele naturală, moale. 
• Conține 2 compartimente mari pentru documente, compartiment căptușit 

pentru laptop, buzunar cu fermoar și 3 buzunare mici și un buzunar pentru 
telefon mobil, calculator, cărți de vizită și instrumente de scris. 

• Buzunar frontal mic cu fermoar. 
• Buzunar special în spate care permite să fie atașat de mânerul unui troller. 
• 4 butoni metalici sub geantă care o protejează de murdărie și uzură. 
• Baretă detașabilă pentru umăr. 

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-100402087 28 x 40 x 15 cm 2 kg maro

NOU

NOU

Geantă din piele Urban Line      
• Geantă de week-end din piele naturală moale. 
• Compartiment principal cu fermoar și buzunare interioare pentru cărți de 

vizită, telefon mobil, instrumente de scris. 
• Buzunar frontal cu fermoar cu spațiu pentru bilete, pașaport, chei, etc. 
• Prevăzută cu 2 mânere și baretă de umăr detașabilă. 
• Butoni metalici sub geantă care o protejează de murdărie și uzură. 

Geantă din piele pentru laptop cu rotile Urban Line
• Geantă din piele naturală moale cu compartiment frontal cu fermoar și buzu-

nare pentru cărți de vizită, telefon mobil și instrumente de scris. 
• Compartiment cu spațiu pentru documente, cabluri, și un buzunar cu fermoar. 
• Compartiment mare pentru laptop, căptușit, curele pentru păstrarea lucrurilor 

în ordine. Mâner căptușit și mâner trolley retractabil. 
• Prevăzută cu două roți și curea specială în spate pentru a putea fi atașată unui 

mâner de trolley. 

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-100402090 50 x 25 x 20 cm 1.1 kg maro

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-100402091 44 x 42 x 23 cm 4.6 kg maro

Mapă din piele Urban Line    
• Mapă elegantă din piele naturală, moale,  și închidere cu o curea de piele. 
• Compartiment separat, căptușit, cu fermoar, special pentru tabletă. 
• Buzunar interior special pentru blocnotes, indiferent dacă blocnotesul este lipit 

în partea superioară sau nu. 
• Prevăzut cu buzunar pentru cărți de vizită, instrumente de scris și documente. 
• Tot ce ai nevoie pentru o întâlnire într-un singur produs.

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-100402102 36 x 25.5 x 3 cm 0.8 kg maro

NOU

NOU
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NOU

NOU

Troller Executive 
• Troller din ABS policarbonat rigid. 
• Rama din aluminiu cu sistem de blocare asigură închiderea perfectă și sigură a 

troller-ului. 
• În interior este căptușit și are 2 compartimente separate care ușurează orga-

nizarea obiectelor din bagaj. 
• Curele elastice care țin conținutul în loc pe întreaga călătorie. 
• Prevăzut cu 4 rotile care-l fac stabil și ușor de transportat. 
• Mâner telescopic TSA integrat. 

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-100402037 58 x 42 x 25.7 cm 3.9 kg negru

Mapă conferințe A4 Accesorie Line  
• Mapa din imitație piele cu mecanism detașabil cu 4 inele de 20 mm. 
• Compartimente pentru carduri, documente, blocnotes, etc.  
• Închidere cu fermoar. 
• Blocnotes inclus.
COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-100080992 37 x 29 x 4 cm 0.9 kg neagra

NOU

Mapa conferințe A4  
• Mapă confecționată din imitație piele neagră, rezistentă la umezeală și 

murdărie. 
• Dispune de compartiment pentru blocnotes A4 și documente, buzunar 

pentru cărți de vizită și instrument de scris. 
• Prevăzută cu calculator.   
COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE
PR-100402231 33 x 25.5 x 2.5 cm 0.4 kg neagră

Geantă de damă din piele pentru laptop Mini Line
• Geantă confecționată din piele naturală moale ca de catifea. 
• Compartiment principal pentru laptop de dimensiuni mai mici (13.4”) și com-

partiment separat pentru tabletă. 
• Compartimentele pentru laptop și tabletă sunt elastice, astfel încât buzunarele 

stau plate și nu ocupă spațiu în geantă, atunci când nu sunt utilizate. 
• Prevăzută cu buzunare pentru smartphone, instrumente de scris și cărți de 

vizită, Buzunar util în partea din față pentru acces facil la pașaport, bilete etc. 
• Baretă specială pe partea din spate permite atașarea de un mâner de trolley. 
• Cu 2 mânere pentru umăr și baretă detașabilă, ajustabilă pentru umăr. 
• Butoni metalici sub geantă care o protejează de murdărie și uzură.
COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-400045632 40 x 29 x 10 cm 1 kg neagra

NOU

NOU

Geantă slim din piele pentru laptop Mini Line 
• Geantă din piele naturală moale, căptușită cu material albastru. 
• Husă pentru laptop mic (13.4”). 
• Compartiment principal pentru laptop și documente. 
• Buzunar frontal cu fermoar și buzunar mai mic pentru acces facil la pașaport, 

bilete, etc. 
• În spate compartiment suplimentar cu închidere magnetică, curea specială 

care permite atașarea de mânerul unui troller. • Baretă detașabilă  pentru umăr.
COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

PR-400045634 25 x 26 x 5.5 cm 0.8 kg negru
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Complete  
Smart 
Traveller

Tabletă LaptopMessenger

Husă Power pentru Tabletă 
PC 10“
Husă cu fermoar, ideală pentru trans-
portul tabletei în timpul călătoriilor. Cu 
buzunar pentru alte dispozitive mobile 
și accesorii. Căptușeală moale la interior, 
pentru protecția ecranului.

Geantă Smart Traveller 
pentru Laptop
Ideală pentru transportul laptopului și 
al documentelor A4. Dotată cu mânere 
scurte, curea de umăr și sistem de fixare 
pe troler. 

Geantă Messenger Smart 
Traveller 15,6‘‘ 
Pentru transportul dispozitivelor mobile, 
documentelor A4 etc. Dotată cu mânere 
scurte, curea de umăr și sistem de fixare 
pe troler.

Geantă Smart Traveller 
pentru Tabletă PC 10“
Pentru transportul tabletei și al altor 
dispozitive mobile, documente A5 etc. 
Include curea de umăr.

Noi organizăm
munca mobilă!

COD
L-60380095

COD
L-62930095

COD
L-60190095

COD
L-60160095 Pentru 15,6“
L-60390095 Pentru 13,3“
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Shopper

Troler

Rucsac

Geantă Smart Traveller cu 
rotile 

Troller Smart Traveller cu 
patru rotile

Dimensiune potrivită pentru cabina 
avionului. Ideală pentru călătoriile de 
afaceri și transportul unui schimb de 
haine și al câtorva documente A4. Cu 
sistem pe 2 roți, mâner superior retrac-
tabil și sistem de fixare pe troler.

Dimensiune potrivită pentru cabina 
avionului și sistem multidirecțional pe 
4 roți.
Pentru laptop, documente A4 și îmbră-
căminte Mâner superior și lateral pentru 
o manevrare ușoară 
Dimensiuni (L x l x H) 380 x 550 x 225 

Geantă Shopper Smart  
Traveller 13,3‘‘ 
Ideală pentru transportul dispozitivelor 
mobile și al documentelor A4. Dotată cu 
mânere lungi, curea de umăr și sistem 
de fixare pe troler. 

Rucsac Smart Traveller 15,6“ 
Expandabil, pentru a crea spațiu 
suficient pentru dispozitive mobile, 
documente A4, dosare, biblioraft etc. 
Dotat cu mâner scurt și sistem de fixare 
pe troler. 

COD
L-60590095

COD
L-62270095

COD
L-60180095

COD
L-60170095

Genți Leitz Complete Smart Traveller

    Poliester ușor și robust, pentru confortul zilnic
    Compartimentul frontal permite accesul rapid la tele-

fon, pașaport, instrument de scris etc. 
    Buzunar frontal pentru mini-tabletă sau eBook reader  
    Alte dotări utile, inclusiv cârpă pentru ecran și suport  
 de chei
    Husă detașabilă separată, pentru cablul de alimentare  
 și adaptorul de priză
    Buzunare interioare din plasă, pentru încărcătoare și  
 alte accesorii
    Buzunar principal cu căptușeală moale, pentru  
 protecția ecranului
    Buzunar secret pe spate, pentru siguranța telefonului  
 și acces rapid
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5.2 Genți și rucsaci pentru laptop

Geantă pentru laptop 15.6”–16” Trilogy 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, in-

strumete 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.  

Geantă de damă pentru laptop 13”  
Solo 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.

Geantă laptop 15.6” Executive 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. 

Geantă laptop 15.6” Executive 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. 

Geantă de damă pentru laptop 15.6”  
Solo 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 GREUTATE CULOARE

IS-0305 47.5x36.5x10.5 cm 0.84 kg negru

COD CULOARE
IS-0107 negru
IS-0127 violet
IS-0137 roșu

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0202 41.9x33x16.5 cm 1.33 kg negru

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0203 44.5x33x15.2 cm 1.26 kg negru

COD DIMENSIUNI (L X L X H) GREUTATE CULOARE
IS-0106 41 x 33 x 12 cm 0,9 kg negru
IS-0126 41 x 33 x 12 cm 0,9 kg roșu

NOU

NOU

NOU

Geantă laptop 15.6” Messenger
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Buzunar tip organizer cu fermoar.
• Baretă i-Stay pentru umăr.

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0103 40 x 33 x 10 cm 1.1 Kg negru
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5.2 Genți și rucsaci pentru laptop

Geantă laptop 15.6” Solo Slimline
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Compartiment căptușit pentru laptop cu organizer.
• Baretă i-Stay pentru umăr.

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0302 49x30.5x11 cm 0.91 kg negru

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0102 41 x 31 x 9.5 cm 0.8 Kg negru

Rucsac laptop 15,6” Solo
• 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.

Rucsac Executive 
• 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. 

Rucsac laptop 15.6” și tabletă 12” Trilogy 
• Rucsacul pentru laptop și tabletă oferă confort datorită baretelor anti-alune-

care i-Stay, precum și transportarea lucrurilor din interior în siguranță. 
• Cu un buzunar complet căptușit pentru laptop de până la 15.6” și cu spațiu 

pentru agende și dosare. 
• Buzunar căptușit pentru iPad și tabletă de până la 12”. 
• Buzunar cu fermoar mare pentru depozitarea obiectelor esențiale. 
• Confecționat din material rezistent la apă. 

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0105 31 x 44 x 15 cm 0.8 Kg negru

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0204 36.8x47x11.4 cm 1.13kg negru

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0304 47.5x34x10.5 cm 0.99kg negru

NOU

NOU

NOU

Geantă laptop 15.6” Trilogy 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. 

Geantă laptop 15.6” Organiser
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Buzunar tip organizer, compartiment captușit pentru laptop
• Baretă i-Stay pentru umăr.

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0104 40 x 32 x 12 cm 1.1 Kg negru
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5.2 Genți și rucsaci pentru laptop

Baretă cauciuc pentru genți laptop
• Fabricată din cauciuc durabil și din nylon de calitate anti-alunecare.
• Cu finisaje din metal.  

Geantă tabletă 12” Trilogy
• 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. 

Geantă troller pentru laptop 15.6” Executive 
• 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. 

Geantă tabletă 12” Executive  
• 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 GREUTATE CULOARE

IS-0201 21.6x26.7x7.6 cm 0.45 kg negru

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0301 29.5x25x4 0.44 kg negru
IS-0306 36.5x30x5.5 cm 0.61 kg negru

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0205 41.9x34.9x22.9 cm 3.18 kg negru

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE
IS-0101 22.5 x 28.5 x 8 cm 0.5 Kg negru
IS-0121 22.5 x 28.5 x 8 cm 0.5 Kg violet
IS-0131 22.5 x 28.5 x 8 cm 0.5 Kg roșu

COD LUNGIME EXTINSĂ LUNGIME STRÂNSĂ GREUTATE CULOARE
IS-0901 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg negru
IS-0902 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg roșu
IS-0903 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg gri
IS-0904 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg alb
IS-0905 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg mov

NOU NOU

NOU

NOU

Geantă laptop/I-pad 10.1” Solo
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Compartiment captușit pentru laptop/iPad.
• Baretă i-Stay pentru umăr.

Geanta laptop 15.6” si tableta 12” Trilogy Organiser  
• Geantă organizator pentru laptop și tabletă, de mare ajutor pentru persoanele 

care se află mereu în mișcare. 
• Confecționată din material rezistent la apa. 
• 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 GREUTATE CULOARE

IS-0303 42.5x31x6.5 cm 0.70 kg negru
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5.3  Genti și serviete Falcon

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

COD DIMENSIUNI (L X L X H) GREUTATE

FI-2284 45 x 31 x 10  cm 1,8 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.

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.

Servietă
• Confecționată din imitație piele DuraBuck.
• Cu 2 compartimente spațioase cu fermoar.
• Compartiment tip organizer, buzunar în spate cu fermoar.
• Prevăzută cu mâner și baretă de umăr detașabilă.
• Închidere cu clapă care se poate încuia.

Geantă diplomat pentru laptop 
• Confecționată din polyester DuraNappa și DuraFibre de culoare neagră.
• Compartiment principal.
• Husă detașabilă pentru laptop cu baretă ajustabilă pentru umăr.
• Compartiment interior cu buzunare.
• Închidere cu cifru.

COD DIMENSIUNI (LXLXH) GREUTATE CULOARE

FI-2564L 42 x 34 x 14 cm 1.9 Kg negru

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2584-BK 40,5 x 31 x 14 cm 4,5 kg negru

COD DIMENSIUNI (LXLXH) GREUTATE CULOARE

FI-2568-BK 41 x 30 x 13 cm 1,4 Kg negru

COD DIMENSIUNI (L X l X H) GREUTATE

FI-2283 46 x 33.5 x 11 cm 1,8 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 rezistentă suplimentară și durabilitate. 
• Închidere cu cifru. 
COD DIMENSIUNI (L X L X H) GREUTATE

FI-2345 48 x 37 x 24 cm 4,3 kg

NOU
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5.3  Genti și serviete Falcon

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. 

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 (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2567T 40,5 x 38 x 24 cm 3 kg negru

COD DIMENSIUNI (L X L X H) GREUTATE

FI-2340T 48 x 37 x 24 cm 4,3 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) GREUTATE

FI-2992 47 x 36 x 15 cm 2,5 kg
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5.3  Genti și serviete Falcon

Geantă laptop 15.6”
• Confecționată din polyester DuraTuff 600. 
• Compartiment principal căptușit pentru laptop (34 x 28 x 4cm). 
• Buzunar pe clapă cu fermoar, buzunar frontal tip organizer cu fermoar, buzu-

nar în spate cu arici. 
• Baretă ajustabilă pentru umăr. 

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, buzu-

nar mic în spate cu închidere cu arici. 
• Prevăzută cu mâner și baretă de umăr detașabilă.

Geantă pentru laptop de 16”
• Confecționată din polyester de culoare neagră.
• Compartiment căptușit pentru laptop de 15.4”.
• Buzunar în spate cu fermoar.
• Buzunar frontal mai mic cu fermoar.
• Buzunar cu fermoar și baretă specială pentru trolley.
• Baretă pentru umăr detașabilă.

Geantă pentru laptop de 16” 
• Confecționată din polyester DuraTuff 600.
• Curele cu arici pentru securitatea laptopului.
• În interior compartimente pentru instrument de scris, CD-uri si carduri.
• Buzunar frontal extern cu capac, conține buzunar mic pentru telefon mobil.
• Compartiment în spate pentru documente.
• Baretă detașabilă pentru umăr.

Geantă pentru laptop 17” Courier
• Confecționată din polyester DuraTuff600 de culoare neagră.
• Compartiment captușit pentru laptop.
• Buzunar frontal tip organizer.
• Buzunar frontal și pe spate cu fermoar.
• Baretă detașabilă pentru umăr.

Geantă pentru laptop de 16” 
• Confecționat din polyester DuraTuff 600 de culoare neagră.
• Compartiment captușit pentru laptop.
• Buzunar interior în compartimentul principal.
• Buzunar frontal cu clapă.
• Baretă detașabilă pentru umăr.
COD DIMENSIUNI (L X L X H) GREUTATE

FI-2575 40 x 29 x 10  cm 0,90 kg

COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE

FI-2593 40 x 29 x 15  cm 0,9 kg

COD DIMENSIUNI (L X H X L) CULOARE

FI-2536 41 x 31 x 10 cm negru/roșu

COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE

FI-2574 42 x 31 x 10 cm 1,80 kg

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2545 45 x 33 x 12 cm 1,3 Kg negru

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2538 48 x 32 x 9 cm  1.10 kg negru/gri
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5.3  Genti și serviete Falcon

Husă laptop 10.6”/iPad
• Confecționată din pânză eva. 
• Căptușită integral, pentru tabletă/iPad sau laptop de 10.6”. 
• Prevăzută cu barete cu arici în interior pentru fixare tabletă/iPad. 
• Dimensiune compartiment tabletă/iPad: 25 x 19 x 3cm 

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.

Rucsac pentru laptop de 16”
• Rucsac pentru laptop confecționat din material texturat de calitate 

superioară.
• Interiorul este integral căptușit pentru a proteja laptopul.
• Buzunare laterale pentru CD-uri.
• Buzunare frontale cu fermoar.

Rucsac laptop 16”
• Confecționat din polyester DuraTuff1680.
• Buzunar cu fermoar în spate, căptușit pentru laptop (28 x 34 x 4 cm).
• Buzunar cu burduf și fermoar.
• Compartiment tip organizer, protecție pe spate pentru confort.
• Prevăzut cu mâner și barete pentru spate căptușite.

COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE

FI-2598 38 x 28 x 5 cm 0,30 kg

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2608 32,5 x 47 x 15 cm 0,9 kg negru

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2609 31 x 41 x 16 cm 0,8 kg negru

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2722 27 x 21 x 4 cm  0.30 kg gri

Mapă conferințe A4 cu mânere
• Confecționată din imitație de piele.
• Prevăzută cu mânere retractabile.
• 2 buzunare externe.
• 4 inele (25mm) de caiet mecanic pentru îndosariere documente.
• Suport memory stick.
• Suport pentru instrument de scris.
• Buzunar pentru documente A4.
• Închidere cu fermoar.

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 (LXHXL) GREUTATE CULOARE
FI-6512-BK 26 x 35 x 4 cm 0,87 kg negru
FI-6518-BK 30 x 36 x 7 cm  1,10 kg negru
FI-6519-BK 30 x 36 x 7 cm 1,10 kg negru

COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE

FI-6669 28 x 36.5 x 5.25 cm 1 kg
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5.4 Mape pentru conferințe

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.

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.

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. 

Portofel din piele pentru acte călătorie
• Confecționat din piele neagră.
• Buzunar transparent pentru pașaport.
• 3 buzunare pentru carduri, 2 buzunare interioare. 

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) GREUTATE

FI-6520 27 x 34.5 x 4  cm 0,60 kg

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-4003L  10 x 14,2 x 0,9 cm 0,06 kg negru

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-4005L  13 x 22,5 x 1,2 cm 0,12 kg negru

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE DESCRIERE

FI-6539 26 x 30 x 2 cm 0,60 kg cu clipboard

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-6521 25.50 x 34 x 5 cm 0,70 kg negru

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

* prevăzută cu calculator

COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE
FI-6633 26 x 35 x 5 cm 0,40 kg
FI-6528* 26 x 35 x 5 cm 0,80 kg
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5.5 Accesorii pentru tablete și smartphone

Mapă de birou Smart-Line 
• Mapă de birou cu design modern oferă confort la scriere datorită suprafeței 

elastice. 
• Suprafața este acoperită cu o pâslă de înaltă calitate, fiind asfel și anti-alune-

care, oferind și protecție împotriva uzurii. 
• Conține o linie profil încorporată care permite conectarea cu mapa de birou a 

altor produse din gamă 

Suport smartphone Smart-Line  
• Suporții inovatori pentru smartphone și tablete sunt ideale pentru ușurința în 

utilizare a smartphone-urilor comune (de până la 10 mm grosime) și a tablete-
lor ( de până la 13 mm grosime).  

• Ambii suporți asigură unghi de lucru și vizionare optimă, atât în poziție portrait 
și landscape a tabletei sau smartphone-ului. 

• Prevăzute cu grip de cauciuc ce le conferă stabilitate. 
• Suportul pentru smartphone conține 3 adaptoare ( potrivite pentru: 1 x Apple, 

1 x Samsung S5, 1 x adaptor universal) care pot încărca smartphone-ul cu 
cablul de încărcare original ( de la producător). 

Suport tableta Smart-Line   
• Suporții inovatori pentru smartphone și tablete sunt ideale pentru ușurința în 

utilizare a smartphone-urilor comune (de până la 10 mm grosime) și a tablete-
lor (de până la 13 mm grosime).  

• Ambii suporți asigură unghi de lucru și vizionare optimă, atât în poziție portrait 
și landscape a tabletei sau smartphone-ului. 

• Prevăzute cu grip de cauciuc ce le conferă stabilitate. 

Suport tabletă/smartphone Up    
• Folosit pentru susținerea tabletei sau smartphone-ului pe birou. 
• Asigură o vizionare optimă pe tabletă sau smartphone-ului, iar suprafața cu 

grip oferă suport adecvat atât în poziție portrait, cât și landscape. 

Suport instrumente de scris Smart-Line    
• Suport elegant cu 3 compartimente care pot fi utilizat și ca vază de flori.

COD DIMENSIUNE CULOARE

HA-92110-13 600 x 395 mm neagra

COD DIMENSIUNE CULOARE
HA-92130-12 72 x 72 x 74 mm alb
HA-92130-13 72 x 72 x 74 mm negru

COD DIMENSIUNE CULOARE
HA-92140-12 135 x 72 x 74 mm alb
HA-92140-13 135 x 72 x 74 mm negru

COD DIMENSIUNE CULOARE
HA-92100-12 100 x 114 x 40 mm Alb
HA-92100-13 100 x 114 x 40 mm negru
HA-92100-40 100 x 114 x 40 mm rosu
HA-92100-44 100 x 114 x 40 mm albastru
HA-92100-45 100 x 114 x 40 mm galben
HA-92100-47 100 x 114 x 40 mm roz
HA-92100-111 100 x 114 x 40 mm gri

COD DIMENSIUNE CULOARE
HA-92120-12 135 x 40 x 98 mm alb
HA-92120-13 135 x 40 x 98 mm negru

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU NOU

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU NOU

NOU
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Scanează codul 
QR pentru a vedea 
gama Complete în 
acțiune!

www.leitz.com/complete

Soluții mobile, durabile și funcționale, special concepute 
pentru profesioniștii aflați în mișcare

COD CULOARE

L-64150084  argintiu

Pix Stylus 2 în 1 pentru 
dispozitive cu touchs-
creen
Multifuncțional: pix reîncăr-
cabil și vârf special pentru 
dispozitive cu ecran tactil.

COD

L-641400- 01  95

Pix Stylus 4 în 1 pentru 
dispozitive cu touchscreen
Multifuncțional: indicator laser, 
lanternă LED, pix  reîncărcabil și 
vârf special pentru dispozitive cu 
ecran tactil.

COD

L-636600- 01  95

Difuzor stereo Complete 
Professional cu Bluetooth
Sunet perfect clar dintr-un sistem de difuzor full-range, cu 
subwoofer orientat spre podea și radiator pasiv pentru bas, 
30 wați. Conexiune wireless, prin Bluetooth.

COD

L-635800- 95

Mini-difuzor portabil 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.

+

up to 

3 W 6 h
MP3, 
WAV

Pix Leitz Stylus Pro Presenter
Multifuncțional: control PC wireless, indicator laser pentru prezentări, pix reîncărcabil și vârf din si-
licon pentru ecran tactil.
• Sistem plug-and-play pentru Windows și Mac, nu necesită software
• Echipat cu receptor USB în interiorul capacului: apasă și glisează
• 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)
• Vârf interschimbabil pentru dispozitive cu ecran tactil
• Rază de acțiune: până la 15 m

COD

L-647700- 01  95

Carcasă Leitz Complete Smart Grip pentru iPad Air 2
Carcasă cu textură Smart Grip ce previne alunecarea și stativ 
integrat.
COD

L-647400- 95



5.5 Accesorii pentru tablete și smartphone 233

www.leitz.com/complete
Capac frontal detașabil

Carcasă dură 
pentru protecția 
spatetelui

Stativ integrat ce se rotește 180°, 
pentru a permite atât vizionare 
landscape , cât și portrait

Mecanism de  
prindere snap in/out

Împiedică accesul celor din jur la informația afișată pe ecran.

Textură 
Smart Grip

COD DESCRIERE
L-650000- 01  95 fără capac
L-650600- 01  95  cu capac dur
L-650700- 01  95 cu capac Privacy

Multi-carcasă Complete cu stativ 
pentru iPad Air
Cea mai versatilă carcasă pentru iPad-ul tău Air.

COD

L-650200- 01  95

Capac Complete Privacy cu filtru de 
confidențialitate pentru Multi-carcasa iPad Air 
Capac protector cu filtru Privacy landscape, pentru a 
proteja conținutul afișat.

COD MODEL TABLETĂ

L-641700- 01  95 pentru iPad mini

Carcasă Leitz Complete Privacy cu filtru de 
confidențialitate landscape 
Protecție dublă pentru iPad-ul tău mini: previne 
distrugerea și protejează intimitatea.

COD MODEL TABLETĂ

L-641600- 01  95 Pentru noul iPad/iPad 2

Carcasă leitz Complete Privacy cu filtru de 
confidențialitate landscape pentru noul iPad/
iPad2 
Protecție dublă pentru iPad-ul tău: previne distruge-
rea și protejează confidențialitatea informațiilor

COD

L-650100- 01  95

Capac Complete pentru Multi-carcasa iPad Air
Capac protector interschimbabil.

COD MODEL TABLETĂ
L-638900-  95  pentru iPad Gen. 3/4, iPad 2
L-642500-  95  25  35  50 pentru iPad Air

Carcasă Complete Smart Grip cu capac  
Textura SmartGrip previne alunecarea și protejează 
tableta.

B

COD

L-642800- 95

Carcasă Slim Leitz Complete Privacy pentru iPad Air 2
Operarea touchscreen rămâne pe deplin funcțională și complet receptivă 
Buzunar integrat căptușit, pentru stocarea și protejarea filtrului 
detașabil
Închidere sigură cu magnet, stativ integrat, ce susține tableta în  
unghi potrivit pentru tastare ergonomică COD MODEL TELEFON

L-650800-  95 iPhone 6
L-650900-  95 iPhone 6 Plus

Carcasă Leitz Complete Slim Folio
Carcasă elegantă, cu aspect satinat, ce 
protejează atât spatele, cât și ecranul 
iPhone-ului.  Husa se pliază pentru a crea 
un stativ cu unghi optim pentru vizionare.

COD MODEL TELEFON
L-637500- Pentru iPhone 6
L-637600- Pentru iPhone 6 Plus
L-637000- 01  95 Pentru iPhone 5/5S
L-637100- Pentru iPhone 5/5S
L-628800- 01  95  Pentru  S4

Carcasă Complete cu stativ
Protejează smartphone-ul și îți oferă un 
unghi optim pentru vizionare (62°).

02

02
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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
COD

L-622800- 01  95
COD

L-644500- 01  95

Duo-încărcător Complete*
Încarcă două smartphone-uri 
simultan sau o singură tabletă PC. 
Dispune de două porturi USB.

COD

L-628900- 01  95

Încărcător Multifuncțional 
Complete XL  
Încarcă simultan până la 4 echipamente: 
smartphone, tabletă PC, iPod etc. Dispune de 4 
porturi USB și 3 cabluri incluse: USB-miniUSB, 
USB-microUSB și USB-30 pini.  
4 bobine de cablu organizează cablurile 
Susține tableta în poziție portrait sau landscape. 
Oferă un unghi optim de vizionare pentru toate 
dispozitivele.

Scanează codul 
QR pentru a vedea 
gama Complete în 
acțiune!

www.leitz.com/complete

COD

L-641300- 01  95

Încărcător portabil 
Complete cu USB
Încărcător extern portabil, pentru dispo-
zitive mobile. Încarcă 2 smartphone-uri 
simultan sau o tabletă PC. Capacitate: 
5000 mAh. 

COD MODEL TELEFON

L-636300- 01  95 pentru iPhone 5/5S/5C

Încărcător Complete 3 în 1
3 în 1: încărcător mobil, stație de andocare 
pe birou și încărcător fără fir pentru priză 
de perete. Capacitate: 2000 mAh.

COD MODEL TELEFON
L-635400- 01  95 pentru iPhone 6
L-635500- 01  95 pentru iPhone 6 Plus

Bumper Leitz Complete
Cadru rezistent la impact pentru o protecție 
sporită. Împiedică impactul direct dintre telefon și 
suprafețele dure.

COD
L-627000- 01  95

L-626900- 01  95  *

L-627410- 23 36 44 51 62 64

Suport rotativ Complete pentru iPad/tabletă PC
Oferă un unghi perfect pentru tastare (15°), respectiv vizionare (62 °). Bază 
rotativă 360°, ideală pentru prezentări față în față și schimb de informații.

Textură 
Smart Grip

COD MODEL TELEFON
L-635600- 95 iPhone 6
L-635700- 95 iPhone 6 Plus
L-638800- 95 iPhone 5S/5

COD MODEL TELEFON
L-637700-  95 pentru iPhone 6
L-637800-  95 pentru iPhone 6 Plus

Carcasă Leitz Complete Soft Touch
Carcasă fină, cu textură tip piele, ușoară și elegan-
tă. Protejează iPhone-ul și dă o senzație plăcută 
la atingere datorită texturii fine.

Carcasă Complete Smart Grip pentru 
iPhone
Textura SmartGrip previne alunecarea și 
protejează iPhone-ul tău.

* nu se rotește
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www.leitz.com/complete

C

Duo-încărcător universal  
Leitz Complete USB pentru perete
Încărcător de mare viteză de 2,4 Amperi 
- recunoaște dispozitivul tău și adaptează 
puterea conform, în mod automat.

12 Wați, 2 porturi USB. Încarcă 2 smartpho-
ne-uri simultan sau o singură tabletă PC. 

24 Wați, 2 porturi USB. Încarcă 2 smartpho-
ne-uri sau 2 tablete PC simultan.

A NOU

Încărcător Leitz Complete  
Traveller USB pentru perete  
cu 4 porturi USB
Încărcător de mare viteză de 2,4 Amperi, cu 
ștecăr pentru priză UK, US și europeană.
24 Wați, 4 porturi USB. Încarcă 4 dispozitive 
simultan.

B NOU

C

Încărcător Leitz Complete  
Traveller USB pentru mașină
Încărcător de mașină de mare viteză. Port 
USB de 2,4 Amperi, pentru încărcarea tabletei 
sau a smartphone-ului în timpul călătoriei.

NOU

Baterie externă Leitz Complete Light-
ning, 1.350 mAh
Baterie externă portabilă, de dimensiunea 
unui card de credit. Dotată cu cablu Lightning 
pentru încărcarea iPhone-ului. Certificată 
Apple.

D NOU

Cablu de date spiralat Leitz Complete Lightning - USB
Cablu spiralat de mare viteză. Conectează-l la încărcătorul de mașină 
cu USB pentru a încărca dispozitivele iOS rapid și în condiții de 
siguranță. Cablul spiralat previne încurcarea și se depozitează ușor.

F

G NOU
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.

Baterie externă Leitz Complete cu USB
Baterie externă Li-ion portabilă, pentru încăr-
carea rapidă a dispozitivelor mobile.

E

NOU

COD

L-621700- 01

COD

L-621800- 01

COD

L-621900- 01

A

COD PUTERE
L-622100- 95 Simplu - 12 Watt
L-622200- 95 Dublu - 24 Watt

COD PUTERE
L-652700- 01 un port USB, 6000mAh
L-652800- 01 două porturi USB, 12.000mAh

B

COD

L-652600- 95

COD LUNGIME
L-620900- 01  95 30 cm
L-621200- 01  95 1 m
L-621300- 01  95 2 m

COD LUNGIME

L-621500- 95 1 m
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236 5.6 Medii de stocare

COD TIP CAPACITATE VITEZA AMBALARE
CR7D5JJ10/00 CD-R printabil 700MB 52x 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 Jewel case
CR7A0NJ10/00 CD-R 700MB 4-10x Jewel case
DR4S6S10F/00 DVD+R 4.7 GB 16x Slim case
DR4S6B25F/00 DVD+R 4.7 GB 16x 25 buc spindle
DR4I6B25F/00 DVD+R printabil 4.7 GB 16x 25 buc spindle
DR4S6B50F/00 DVD+R 4.7 GB 16x 50 buc spindle
DR8S8J05C/00 DVD+R double layer 8.5 GB 8x Jewel case
DR8S8B10F/00 DVD+R double layer 8.5 GB 8x 10 buc spindle
DW4S4J10C/10 DVD+RW 4.7 GB 4x Jewel case
DW4S4B10F/10 DVD+RW 4.7 GB 4x 10 buc spindle
DW4S4B25F/00 DVD+RW 4.7 GB 4x 25 buc spindle
DW4S4S05F/10 DVD+RW 4.7GB 4x slimcase
DM4S6S10F/00 DVD-R 4.7 GB 16x Slim case
DM4S6B25F/00 DVD-R 4.7 GB 16x 25 buc spindle
DM4I6B25F/00 DVD-R printabil 4.7 GB 16x 25 buc spindle
DM4S6B50F/00 DVD-R 4.7 GB 16x 50 buc spindle
DN4S4J05F/00 DVD-RW 4.7 GB 4x Jewel case
DN4S4B10F/00 DVD-RW 4.7 GB 4x 10 buc spindle
DN4S4B25F/00 DVD-RW 4.7 GB 4x 25 buc spindle
BR2S6J10C/00 Blu-Ray disk Recordable 25 GB 6x Jewel case
BR2S6B10F/00 Blu-Ray disk Recordable 25 GB 6x 10 buc cakebox
BE2S2B10F/00 Blu-Ray disk Rewritable 25 GB 2x 10 buc cakebox
BE2S2J05C/00 Blu-Ray disk Rewritable 25 GB 2x Jewel case

Medii de stocare optice 

COD INTERFAȚĂ CAPACITATE
FM12SS010P/10 USB 3.0 128GB 
FM25SS010P/10 USB 3.0 256GB
FM51SS010P/10 USB 3.0 512GB

Hard disk extern SSD
• Dispozitiv mobil pe care se pot stoca și transporta fișiere digitale.

NOU
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2375.6 Medii de stocare

COD CAPACITATE
FM04MP35B/10 4GB
FM08MP35B/10 8GB
FM16MP35B/10 16GB
FM32MP35B/10 32GB

Card memorie micro SDHC clasa 4   
• Card memorie micro cu adaptor SD

COD CAPACITATE
FM04MP45B/10 4GB
FM08MP45B/10 8GB
FM16MP45B/10 16GB
FM32MP45B/10 32GB
FM64MP45B/10* 64GB

Card memorie micro SDHC clasa 10   
• Card memorie micro cu adaptor SD

* SDXC

COD CAPACITATE
FM04SD35B 4GB
FM08SD35B 8GB
FM16SD35B 16GB
FM32SD35B 32GB

COD CAPACITATE
FM04SD45B 4GB
FM08SD45B 8GB
FM016SD45B 16GB
FM032SD45B 32GB
FM64SD55B/10* 64GB
FM12SD55B/10* 128GB

Card memorie SDHC clasa 4   

Card memorie SDHC clasa 10   

* SDXC

COD CAPACITATE
FM32FD120B/10 USB 3.0 -  32GB
FM64FD120B/10 USB 3.0 -  64GB
FM12FD120B/10 USB 3.0 - 128GB

Memory stick Snow edition  
Memory stick Snow edition – high performance  

NOU NOU

COD CAPACITATE
FM04FD70B USB 2.0 -  4GB
FM08FD70B USB 2.0 -  8GB
FM016FD70B USB 2.0 - 16GB
FM032FD70B USB 2.0 - 32GB
FM064FD70B/10 USB 2.0 - 64GB

COD CAPACITATE
FM08FD75B/10 USB 3.0 -   8GB
FM16FD75B/10 USB 3.0 -  16GB
FM32FD75B/10 USB 3.0 -  32GB
FM64FD75B/10 USB 3.0 -  64GB
FM12FD75B/10 USB 3.0 - 128GB
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5.6 Medii de stocare

Carcasă din plastic
• Carcasă pentru CD/DVD din plastic.

NOU

COD DIMENSIUNI (LXLXH) CULOARE
HA-9260-11 168x150x365 mm gri deschis 
HA-9260-13 168x150x365 mm negru

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 MODEL DESCRIERE AMBALARE 

MEICDBO2P5 simplă carcasă CD 10 buc/set
CDJC1 dublă carcasă DVD 10 buc/set
T-C15 simplă carcasă DVD 10 buc/set

COD DIMENSIUNI CULOARE 
L-60410001 352 x 136 x 143 mm alb
L-60410036 352 x 136 x 143 mm albastru
L-60410095 352 x 136 x 143 mm negru
L-60410044 352 x 136 x 143 mm portocaliu
L-60410023 352 x 136 x 143 mm roz
L-60410064 352 x 136 x 143 mm verde
L-60410051 352 x 136 x 143 mm turcuaaz
L-60410062 352 x 136 x 143 mm mov

COD DIMENSIUNI CULOARE 
L-60420001 206 x 147 x 352 mm alb
L-60420023 206 x 147 x 352 mm roz
L-60420036 206 x 147 x 352 mm albastru
L-60420044 206 x 147 x 352 mm portocaliu
L-60420051 206 x 147 x 352 mm turcoaz
L-60420062 206 x 147 x 352 mm mov
L-60420064 206 x 147 x 352 mm verde
L-60420095 206 x 147 x 352 mm negru

Cutie pentru DVD-uri Click & Store
• Cutie de arhivare pentru DVD-uri. 
• Se poate plia cu ușurință, pentru a nu ocupa spațiu atunci când nu este folosită. 
• Suprafața exterioară este laminată, pentru o durată de viață mai mare a produ-

sului. 
• Design modern și atractiv, ideală pentru acasă sau pentru birou.
• Asamblare rapidă și ușoară, precum și stabilitate crescută, datorită construcției 

îmbunătățite.
• Suport de etichetă pentru indexare.
• Capacitate 20 de DVD-uri în carcasă standard, 40 de DVD-uri în carcasă subțire

Cutie pentru CD-uri Click & Store
• Cutie de arhivare pentru CD-uri. Se poate monta și demonta cu ușurință, 

pentru a nu ocupa spațiu atunci când nu este necesară. 
• Prevăzută cu suport de etichetă pentru indexare. Suprafața exterioară este 

laminată. Design ultra-modern! 
• Capacitate: 30x CD-uri cu carcasă standard, 60x CD-uri cu carcasă subțire sau 

160x CD-uri în folie de protecție/plic. 



239

05Birotică și accesorii computer

5.7 Mouse și accesorii IT

COD CULOARE DIMENSIUNI 
ES-67038 Argintiu 215 x 30 x 300 mm
ES-67046 Transparent-albastru 235 x 30 x 285 mm

COD CULOARE MODEL DIMENSIUNI 
ES-67041 silver 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

COD REZOLUȚIE INTERFAȚĂ
B100 800 USB
M100 1000 USB

COD REZOLUȚIE INTERFAȚĂ

M175 1000 USB

COD CULOARE DIMENSIUNI 
ES-67107 albastru 300 x 35 x 260 mm
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 tim-

pul utilizării. Asigură o poziție mai comodă a încheieturii, ducând la o utilizare 
mai confortabilă a mouse-ului.

Suport cu gel pentru încheietura mâinii    
• Datorită învelișului de Lycra nu irită mâna în timpul utilizării. Sprijinit de tasta-

tură 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.
Mouse optic M175    
• Mouse optic wireless ,3 butoane 

Mousepad cu gel Data Line Fashion    
• Datorită învelișului de Lycra nu irită mâna în timpul utilizării. Suprafața inferioa-

ră este cauciucată pentru a împiedica alunecarea de pe birou.

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

COD REZOLUȚIE INTERFAȚĂ

M325 1000 USB

Mouse optic M325    
• Mouse optic wireless ,3 butoane 
• Formă ergonomică

NOU

Mouse optic    
• Mouse optic 3 butoane  
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5.8 Produse de curățat articole IT

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.

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.

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.

Spray cu aer 
• Spray cu 400ml cu aer neinflamabil. 
• Pentru curățarea tastaturilor, imprimantelor, carcaselor de computer,  

copiatoare, faxuri etc. 
• Aplicați tubul subțire pentru locurile greu accesibile.

COD AMBALARE

DF-1610 12 buc/cutie

COD AMBALARE

DF-1642 12 buc/cutie

COD CANTITATE AMBALARE
DF-1270 400 ml 12 buc/cutie
DF-1279 600 ml 12 buc/cutie

COD AMBALARE

DF-1271 12 buc/cutie

COD AMBALARE

DF-1275 12 buc/cutie

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.

Spumă curățare monitoare TFT/LCD/Plasmă 
• Spray 200 ml spumă. 
• Pentru curățarea sigură și eficientă a ecranelor TFT/LCD și a plasmelor. 
• Aplicați spumă pe o lavetă din microfibră și curățați suprafața.

COD AMBALARE

DF-1643 12 buc/cutie
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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.

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, moni-

toare laptop, PDA-uri, proiectoare.
• Folosiți șervețelul umed pentru curățarea completă a suprafeței și apoi folosiți 

șervețelul uscat pentru a șterge excesul de lichid.  

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.

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-1620 12 buc/cutie
COD AMBALARE

DF-1522 12 buc/cutie

COD AMBALARE

DF-1512 12 buc/cutie
COD CANTITATE AMBALARE
DF-1513 100 șervețele (130 x 160 mm) 12 buc/cutie

COD CANTITATE AMBALARE
DF-1511 50 șervețele umede / 50 șervețele uscate (130 x 180 mm) 12 buc/cutie

COD AMBALARE

DF-1532 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. 

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. 
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Set curățare monitoare TFT/LCD 
• Spray 250 ml și 1 lavetă din microfibră (40 x 40cm). 
• Pentru monitoare TFT/LCD și laptop-uri. 
• Aplicați spray pe lavetă, curățați suprafața și îndepărtați lichidul rămas cu 

partea uscată a lavetei.

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.

Servețele curățare notebook (nou)
• Servețele pentru curățare ecrane notebook, TFT/LCD.
• Elimină ușor amprentele, praful și murdăria. 
• Lichidul este fără alcool și antistatic.
• Conține 20 șervețele umede (dimensiune : 180 x 100 mm)

COD AMBALARE

DF-1623 12 buc/cutie

COD AMBALARE

DF-1624 12 buc/cutie

COD AMBALARE

DF-1523 12 buc/cutie

NOU

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 AMBALARE

DF-1352 12 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 in blister, contine buzunar pentru calatorie.
• 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.

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-1007 12 buc/cutie

COD AMBALARE

DF-1025 8 buc/cutie
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NOU

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.

Șervețele curățare table albe pentru scris 
• 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). 

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

COD

DF-1684

COD AMBALARE

DF-1560 12 buc./cutie

COD AMBALARE

DF-1685 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.

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

COD AMBALARE

DF-1220 12 buc/cutie

COD AMBALARE

DF-1210 12 buc/cutie

NOU
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Spray adeziv
• Spray adeziv transparent, care poate lipi hârtie, carton și alte materiale ușoare.
• Conține 400 ml
COD AMBALARE

DF-1230 12 buc/cutie

NOU

Kit dezinfectare tastatură
• Se folosește pentru curățarea și dezinfectarea tastaturilor.
• Kitul conține: spray 50ml, 1 burete tastatură, 1 tampon pentru curățare.
COD AMBALARE

DF-1750 12 buc./cutie

NOU

Șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe 
plastic

• Conține 100 de șervețele umede (dimensiune 130x200mm)
• Curăță și dezinfectează  carcase de calculator, imprimante, faxuri. 
• Ștergeți suprafața bine până sunt îndepărtate toate urmele.
• Lăsați dezinfectantul să acționeze un minut și apoi îndepărtați orice urmă cu 

un șervețel curat și uscat.

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.

Spray dezinfectant pentru suprafețe plastic 
• Spray 125 ml dezinfectant, pentru curățarea și dezinfectarea a 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. .

Ulei pentru distrugatoare 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 AMBALARE

DF-1695 12 buc./cutie

COD AMBALARE

DF-1732 12 buc./cutie

COD AMBALARE

DF-1712 12 buc./cutie

COD AMBALARE

DF-1720 12 buc./cutie
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5.9 Produse dezinfectante

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

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

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

COD DIMENSIUNE SERVETEL AMBALARE SORTIMENT
DX1112 130 x 200 mm 120 buc/tub Neparfumate
DX1122 130 x 200 mm 120 buc/tub Parfum de lamaie
DX2112 130 x 200 mm 120 buc/pachet (reserve) Neparfumate
DX2122 130 x 200 mm 120 buc/pachet (reserve) Parfum de lamaie

COD DIMENSIUNE SERVETEL AMBALARE SORTIMENT
DX1115 280 x 280 mm 150 buc/tub Neparfumate
DX1125 280 x 280 mm 150 buc/tub Parfum de lamaie

COD CANTITATE
DX4010 25 ml
DX4030 500 ml

COD DIMENSIUNE SERVETEL AMBALARE SORTIMENT
DX1114 215 x 260 mm 200 buc/tub Neparfumate
DX1124 215 x 260 mm 200 buc/tub Parfum de lamaie
DX2114 215 x 260 mm 200 buc/pachet (reserve) Neparfumate
DX2124 215 x 260 mm 200 buc/pachet (reserve) Parfum de lamaie

NOUNOU

NOU

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

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

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 SORTIMENT
DX3100 250 ml Neparfumat
DX3101 250 ml Parfum de lamaie

COD CANTITATE SORTIMENT
DX3110 1000 ml Neparfumat
DX3111 1000 ml Parfum de lamaie
DX3120 5000 ml Neparfumat
DX3121 5000 ml Parfum de lamaie
*Dispozitivul spray pentru DX3110/ DX3111 se achizitioneaza separat. Cod:DX90300

NOU

NOU

NOU
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Tonere pentru imprimante cu laser

Cartușe pentru imprimante cu jet de cerneală
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Tonere pentru imprimante cu laser
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nr. 10 C4844AE 69 ml. 1400

nr. 10 C4841AE 28 ml. 1750  

nr. 10 C4842AE 28 ml. 1750

nr. 10 C4843AE 28 ml. 1750

nr. 11 C4836AE 28 ml. 1750     

nr. 11 C4837AE 28 ml. 1750

nr. 11 C4838AE 28 ml. 1750

nr. 15 C6615DE 25 ml. 603

nr. 17 C6625AE 15 ml. 410

nr. 20 C6614DE 28 ml. 455

nr. 23 C1823DE 30 ml. 690

nr. 26 51626AE 40 ml. 650

nr. 27 C8727AE 10 ml. 220

nr. 28 C8728AE 8 ml. 190

nr. 29 51629AE 40 ml. 650

nr. 40 51640AE 42 ml. 833

nr. 41 51641AE 39 ml. 460

nr. 45 51645AE 42 ml. 833

nr. 49 51649AE 22.8 ml. 310

nr. 56 C6656AE 19 ml. 450

nr. 57 C6657AE 17 ml. 400

nr. 58 C6658AE 17 ml. 125

nr. 78 C6578AE 38 ml. 970

nr. 78 C6578DE 19 ml. 450

nr. 82 C4911AE 69 ml. 1750  

nr. 82 C4912AE 69 ml. 1750

nr. 82 C4913AE 69 ml. 1750

nr. 88 C9387AE 10 ml. *

nr. 88 C9388AE 10 ml. *

nr. 88 C9396AE 58 ml. *

nr. 88 C9391AE 17 ml. *  

nr. 88 C9392AE 17 ml. *

nr. 88 C9393AE 17 ml. *

nr. 339 C8767EE 21 ml. 800

nr. 338 C8765EE 11 ml. 450

nr. 343 C8766EE 7 ml. 260

nr. 344 C9363EE 14 ml. 450

nr. 348 C9369EE 13 ml. 125

nr. 350 CB335EE 4,5 ml. 200

nr. 350XL CB336EE 25 ml. *

nr. 351 CB337EE 3,5 ml. 170

nr. 351XL CB338EE 14 ml. *

Cartușe pentru imprimante cu jet de cerneală
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6.2 Cartușe și tonere pentru imprimante HP

Cod HP Cod HP Capacitate Nr. Pag. HP
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 D
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 D
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nr. 10 C4844AE 69 ml. 1400

nr. 10 C4841AE 28 ml. 1750  

nr. 10 C4842AE 28 ml. 1750

nr. 10 C4843AE 28 ml. 1750

nr. 11 C4836AE 28 ml. 1750     

nr. 11 C4837AE 28 ml. 1750

nr. 11 C4838AE 28 ml. 1750

nr. 15 C6615DE 25 ml. 603

nr. 17 C6625AE 15 ml. 410

nr. 20 C6614DE 28 ml. 455

nr. 23 C1823DE 30 ml. 690

nr. 26 51626AE 40 ml. 650

nr. 27 C8727AE 10 ml. 220

nr. 28 C8728AE 8 ml. 190

nr. 29 51629AE 40 ml. 650

nr. 40 51640AE 42 ml. 833

nr. 41 51641AE 39 ml. 460

nr. 45 51645AE 42 ml. 833

nr. 49 51649AE 22.8 ml. 310

nr. 56 C6656AE 19 ml. 450

nr. 57 C6657AE 17 ml. 400

nr. 58 C6658AE 17 ml. 125

nr. 78 C6578AE 38 ml. 970

nr. 78 C6578DE 19 ml. 450

nr. 82 C4911AE 69 ml. 1750  

nr. 82 C4912AE 69 ml. 1750

nr. 82 C4913AE 69 ml. 1750

nr. 88 C9387AE 10 ml. *

nr. 88 C9388AE 10 ml. *

nr. 88 C9396AE 58 ml. *

nr. 88 C9391AE 17 ml. *  

nr. 88 C9392AE 17 ml. *

nr. 88 C9393AE 17 ml. *

nr. 339 C8767EE 21 ml. 800

nr. 338 C8765EE 11 ml. 450

nr. 343 C8766EE 7 ml. 260

nr. 344 C9363EE 14 ml. 450

nr. 348 C9369EE 13 ml. 125

nr. 350 CB335EE 4,5 ml. 200

nr. 350XL CB336EE 25 ml. *

nr. 351 CB337EE 3,5 ml. 170

nr. 351XL CB338EE 14 ml. *
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6.2 Cartușe și tonere pentru imprimante HP

Tonere pentru imprimante cu laser
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Q2624A 2,500

Q5942A 10,000

Q5942X 20,000

Q5949A 2,500

Q5949X 6,000

Q6511A 6,000

Q6511X 12,000

C8543X 30,000

C9720A 9,000

C9721A 8,000  

C9722A 8,000

C9723A 8,000

C9730A 13,000

C9731A 12,000  

C9732A 12,000

C9733A 12,000

Q2670A 6,000

Q2671A 4,000   

Q2672A 4,000

Q2673A 4,000

Q2681A 6,000  
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6.2 Cartușe și tonere pentru imprimante HP
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92298A 6,800

C3906A 2,500

C3903A 4,000

C4092A 2,500

C4096A 5,000

C4127X 10,000

C4129X 10,000

C4182X 20,000

C4191A 9,000

C4192A 6,000  
C4193A 6,000

C4194A 6,000

C8061A 6,000

C8061X 10,000

Q1338A 12,000

Q2610A 6,000

Q2613A 2,500

Q2613X 4,000

Tonere pentru  imprimante cu laser



252

06 Consumabile pentru imprimante

6.3 Cartușe și tonere pentru imprimante Lexmark

Cod Lexmark Nr. Cartuș Nr. Pag.  Z
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/X
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00
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10N0016E 16  -
10N0026E 26  -
10NX217B 17 205
10NX227E 27 140
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6.3 Cartușe și tonere pentru imprimante Lexmark
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Cartușe pentru multifuncționale cu jet de cerneală
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6.5 Cartușe și tonere pentru imprimante Canon
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Cartușe pentru imprimante cu jet de cerneală
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6.5 Cartușe și tonere pentru imprimante Canon

Cod Canon Nr. Pag. M
P1

10
/1

30

M
P1

50
/M

P1
70

M
P3

60
/3

70

M
P3

90

M
P4

50

M
P5

00

M
P7

50

M
P7

80

M
P8

00

M
ul

tiP
as

s 
10

/B
10

0/
11

0/
11

5

M
ul

tiP
as

s 
12

0/
14

0/
15

0/
15

5

M
ul

tiP
as

s 
C2

0/
30

/4
0/

50

M
ul

tiP
as

s 
C7

0/
75

/8
0

M
ul

tiP
as

s 
L6

0/
90

/L
29

5

Sm
ar

tb
as

e 
M

PC
10

0

Sm
ar

tb
as

e 
M

PC
19

0/
20

0

Sm
ar

tb
as

e 
M

PC
40

0/
60

0

Sm
ar

tb
as

e 
M

PC
70

0/
73

0

BX3 500  

BCI-21 Bk 140

BCI-21 C 100

FX3 2700

BCI-24 Bk 130

BCI-24 C 170

Cod Canon Nr. Pag. LB
P-

80
0/

81
0

LB
P-

11
20

LB
P-

12
10

LB
P-

20
00

LB
P-

29
00

LB
P-

30
00

LB
P-

32
00

LB
P-

52
00

/M
FC

81
80

LB
P-

53
00

EP-27 2,500

CRG-703 2,500

EP-22 2,500

EP-65 10,000

EP-701B 4,000

EP-701C 4,000  
EP-701M 4,000

EP-701Y 4,000

EP-701DRUM 20,000

EP-25 2,500

CRG-711 6,000

 

Cartușe pentru Multifuncționale

Cartușe pentru imprimante cu laser

La cerere, vă oferim consumabile originale sau compatibile pentru orice marcă de imprimantă, copiator, fax sau plotter.
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7.1 Distrugătoare de documente

Fie la domiciliu sau la locul de muncă: toată lumea are nevoie 
să se protejeze împotriva folosirii greșite a informațiilor! Docu-
mente 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 compa-
nii sunt țintele spionajului industrial. Raufăcătorii caută într-o 

companie, informații legate de prețuri, dezvoltare de produse, 
expertiză tehnică și strategiile companiei. Firewall-uri și cript-
area datelor sunt luate în considerare – dar eliminarea adecvată 
a informațiilor este omisă. Sunt hard disck-urile distruse docu-
mentația 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. 

Distrugătoarele de documente sunt acum o necessitate: 
Folosirea greșită a informațiilor produce pagube de milioane! 

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 pier-
deri 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 infor-
mațiilor să se ocupe responsabil și corect de protecția informați-
ilor. 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 descuraja-
toare de până la 300.000 euro și amenințarea cu închisoarea, 
în multe cazuri eforturile de a proteja informațiile sunt ades-
ea 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.  

Protecția datelor este subestimată!

sigurnesigur

 Sfat!  Pune standardul DIN de Securitate în practică: 
 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. 



258

07 Tehnică de birou și accesorii

7.1 Distrugătoare de documente

1. 2.

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

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

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

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

Nivel de Securitate 7

Pentru informații strict confidențiale cu cele mai mari precauții de Securitate, cum ar fi 
serviciile secrete sau secrete militare.

DIN 66399 – noul standard de protecție a datelor

  Definiți clasa de protecție…

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.

  ...  ce conduce la nivelurile de Securitate.

Protecție clasa 1

Protecție clasa 2

Protecție clasa 3

Cerința de protecție normal
pentru date confidentiale

Cerințe foarte ridicate de protecție 
pentru infomații speciale, confidențiale 
și secrete.

Cerința de protecție normală
pentru date interne
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7.1 Distrugătoare de documente

3.
P O FT E

P-1

P-2

P-3

P-5

P-6

P-7

P-4

O-1

O-2

O-5

O-6

O-7

O-4

O-3

T-1

T-2

T-3

T-5

T-6

T-7

T-4

E-1

E-2

E-3

E-5

E-6

E-7

E-4

F-1

F-2

F-3

F-5

F-6

F-7

F-4

de exemplu hartie, 
filme x-ray, formulare 
printate

de exemplu CD-uri, 
DVD-uri, discuri Blu ray

de exemplu, dischete, 
carduri cu banda  
magnetica

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

de exemplu, filme, folii.

 Selectați suportul de date relevant

Mecanic inoperabil

Dimensiune particule 
max. 2000 mm2

Mecanic/electronic inoperabilLățime fâșie
max. 12 mm

Lățime fâșie
max. 6 mm

Dimensiune particule 
max. 320 mm2

Dimensiune particule
max. 160 mm2

Dimensiune particule
max. 30 mm2

Dimensiune particule
max. 5 mm2

Dimensiune particule
max. 10 mm2

Dimensiune particule 
max. 2000 mm2

Dimensiune particule 
max. 800 mm2

Dimensiune particule 
max. 160 mm2

Dimensiune particule
max. 30 mm2

Dimensiune particule
max. 10 mm2

Dimensiune particule
max. 5 mm2

Dimensiune particule
max. 0.2 mm2

Dimensiune particule 
max. 320 mm2

Dimensiune particule
max. 160 mm2

Dimensiune particule
max. 30 mm2

Dimensiune particule
max. 10 mm2

Dimensiune particule 
max. 2.5 mm2

Despicat

Dimensiune particule 
max. 160 mm2

Dimensiune particule
max. 30 mm2

Dimensiune particule
max. 10 mm2

Dimensiune particule 
max. 0.5 mm2

Dimensiune particule
max. 1 mm2

Dimensiune particule 
max. 160 mm2

Dimensiune particule 
max. 30 mm2

Dimensiune particule 
max. 10 mm2

Dimensiune particule 
max. 2.5 mm2

Dimensiune particule 
max. 0.5 mm2

Dimensiune particule 
max. 0.2 mm2

Dimensiune particule 
max. 1 mm2

Informații în  
dimensiunea  
originală

Suport optic  
de date

Suport magnetic  
de date

Suport electronic de 
date

Informații în formă 
redusa

Nivelurile de Securitate, pe scurt, cu lățimi și dimensiuni:
Toate nivelurile de securitat se realizează cu       distrugătoarele HSM.
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7.1 Distrugătoare de documente

Cum alegi distrugătorul?

Domeniul de aplicare Nr. Utilizatori Nivel de 
Securitate

Material de distrus Model

Privat/biroul de acasă

Distruge până la 20 coli
Volum coș până la 25 l

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
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

Birou

Distruge până la 30 coli
Volum coș până la 85 l

1-5 2     Classic: 104.3, 105.3
1-5 2    Classic: 104.3, 105.3
1-5 2   SECURIO: B22
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

Birou

Distruge până la 30 coli
Volum coș până la 85 l

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

Birouri mari

Distruge până la 40 coli
Volum coș până la 130 l

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

Unitate separată  
de tăiere

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

Arhive/ centre de 
distrugere documente

Distruge până la 550 coli
Volum coș până la 530 l

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

Distugatoarele de documente HSM Securio: 
Eleganță pentru birou. 
Acum cu 3 ani garanție. 

Considerație pentru mediul înconjurător: 
distrugătorul de documente HSM Securio 
 Consum redus de energie, design durabil și evitarea de materiale care dăunează mediului 
înconjurător, caracterizează distrugătoarele de documente HSM. Acestea sunt motivele 
pentru premierea distrugătoarelor din gamă HSM Securio cu Blue Engel. 

Potrivite pentru utilizatorii care au grijă de mediul înconjurător!
1. Distrugătorul de documente HSM Securio C16 nu consumă deloc energie în modul stand-by.
2. Economisește energie cu programul inteligent de control EcoSmart. Distrugătoarele de documente HSM 

Securio C18 si B35 se comută automat în modul stand by și, prin urmare, sunt întotdeauna gata de fun-
cționare. Nevoia de energie este mai mică de 0.1 watt.

3. Ajunge pana la 90 % energie salvată: distrugătoarele de documente HSM Securio din gama P- au un 
sistem de economisire a energiei care salvează până la 90 % energie în comparație cu modul convențional 
de stand by.

Datorită sistemului de gestiune a economisirii energiei, distrugătoarele HSM Securio sunt deosebit de eficiente. 
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7.1 Distrugătoare de documente

NOU

NOU

COD H-2083 H-2082 H-2085

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Particule particule
Nivel de Securitate 4 5 6
Dimensiune particule 4,5 x 30 mm 1,9 x 15 mm 0,78 x 11 mm
Capacitate taiere 80g/mp 8-10 coli 6-7 coli 5 coli
Volum container 34 l 34 l 34 l
Nivel zgomot 56 dB 56 dB 56 dB
Consum putere motor 500 W 500 W 500 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 381 x 740 x 395 mm 381 x 740 x 395 mm 381 x 740 x 395 mm
Greutate 19.6 kg 19, 34 kg 23,5 kg
Culoare alb alb alb

Distrugător de documente HSM Securio AF150 
• Metodă simplă și comodă de distrugere a datelor la locul de muncă. 
• Distruge teancuri de documente de până la 150 coli, precum și o singură coală de hârtie, economisind efort 

și timp.  
• Materiale de înaltă calitate „Made în Germany” pentru securitate și durabilitate, cu 3 ani garanție. 
• Rolele de tăiere sunt din oțel masiv călit. 
• Motorul puternic permite funcționarea continuă. 
• Tehnologia Nanogrip pentru alimentarea automată cu hârtie. 
• Funcție dublă: în timpul procesului de alimentare automată a hârtiei, este posibilă și alimentarea manuală cu 

hârtie. 
• EcoSmart: consum deosebit de redus de energie, 0,1 Watt în modul stand-by. 
• Reversul automat elimină blocajele de hârtie. • Funcționare silențioasă, fără zgomot la locul de muncă. • 

Element funcțional pentru operare intuitivă. 
• Led pentru pornire/oprire automată. • Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 
• Nivelul containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție. 
• Prevăzut cu rotile. 

COD H-2093 H-2092 H-2095

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Particule particule
Nivel de Securitate 4 5 6
Dimensiune particule 4,5 x 30 mm 1,9 x 15 mm 0,78 x 11 mm
Capacitate taiere 80g/mp 12-14 coli 8-10 coli 6 coli
Volum container 34 l 34 l 34 l
Nivel zgomot 56 dB 56 dB 56 dB
Consum putere motor 500 W 500 W 500 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 435 x 837 x 395 mm 435 x 837 x 395 mm 435 x 837 x 395 mm
Greutate 20.6 kg 20, 34 kg 24,5 kg
Culoare alb alb alb

•  Metodă simplă și comodă de distrugere a datelor la locul de muncă. 
• Distrugător cu alimentare automată de hârtie și cu posibilitate de blocare a accesului neautorizat la hârtie.  

Distruge teancuri de documente de până la 300 coli, precum și o singură coală de hârtie, economisind efort și timp.  
• Materiale de înaltă calitate „Made în Germany” pentru securitate și durabilitate, cu 3 ani garanție. 
• Rolele de tăiere sunt din oțel masiv călit. 
• 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: în timpul procesului de alimentare automată a hârtiei, este posibilă și alimentarea manuală cu hârtie. 
• EcoSmart: consum deosebit de redus de energie, 0,1 Watt în modul stand-by. 
• Reversul automat elimină blocajele de hârtie.  • Funcționare silențioasă, fără zgomot la locul de muncă. 
• Element funcțional pentru operare intuitivă. • Led pentru pornire/oprire automată. 
• Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 
• Nivelul containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție. • Prevăzut cu rotile. 

Distrugător de documente HSM Securio AF300 

Distrugător de documente HSM Securio AF500 
COD H-2103 H-2102 H-2105

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Particule Particule
Nivel de Securitate 4 5 6
Dimensiune particule 4,5 x 30 mm 1,9 x 15 mm 0,78 x 11 mm
Capacitate taiere 80g/mp 14-16 coli 9-11 coli 6 coli
Volum container 82 l 82 l 82 l
Nivel zgomot 56 dB 56 dB 56 dB
Consum putere motor 500 W 500 W 500 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 491 x 1002 x 497 mm 491 x 1002 x 497 mm 491 x 1002 x 497 mm
Greutate 27 kg 27 kg 27 kg
Culoare alb alb alb
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COD H-1900 H-1901 H-1902

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Fasie Particule
Nivel de Securitate 2 2 3
Dimensiune particule 3,9 mm 5,8 mm 4 x 25 mm
Capacitate taiere 80g/mp 12-14 coli 15-17 coli 5-6 coli
Volum container 25 l 25 l 25 l
Nivel zgomot 55 dB 55 dB 55 dB
Consum putere motor 300 W 300 W 300 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 366 x 455 x 258 mm 366 x 455 x 258 mm 366 x 455 x 258 mm
Greutate 4 kg 4 kg 4,5 kg
Culoare alb alb alb

Distrugător de documente HSM Securio C16 
• Acest distrugător de documente asigură securitatea informațiilor la locul de muncă. Cuțitele cilin-

drice din oțel solid au o durată lungă de viață și taie atât agrafe cât și capse. Motorul puternic ga-
rantează o capacitate mare de tăiere, precum și o funcționare fiabilă chiar și în condiții de încărcare 
continuă. Cu design optim al componentelor de acționare și de tăiere, dar și cu mecanism de viteze 
închis care asigură zgomot redus. Butonul multifuncțional de operare permite utilizarea intensă a 
distrugătorului. Modul de revers automat deblochează hârtia și asigură buna funcționare. Nivelul 
containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție, făcând posibilă 
golirea la timp. Pentru a goli containerul se ridica pur și simplu partea de sus  a distrugătorului. 

• În modul de așteptare, sistemul de management de economisire a energiei ZES asigură consum 
energie zero. 

• Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de viață.

NOU

COD H-2250 H-2253
Tipul materialului distrus
Model distrugere material fasie Particule
Nivel de Securitate 2 3
Dimensiune particule 3,90 mm 4 x 25 mm
Capacitate taiere 80g/mp 12 coli 6 coli
Volum container 20 l 20 l
Nivel zgomot 55 dB 55dB
Consum putere motor 300 W 300 W
Voltaj 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 455 x 366 x 258 mm 455 x 366 x 258 mm
Greutate 4 kg 4,5 kg
Culoare alb Alb

Distrugător de documente HSM Securio C14 
• Distrugător silențios și sigur pentru acasă și la birou. 
• Nu se alimentează cu energie electrică în modul stând-by, cu un grad mare de siguranță pentru 

utilizator și design modern. 
• Materiale de înaltă calitate “Made în Germany” pentru securitate și durabilitate, cu garanție 3 ani. 
• Rolele de tăiere sunt din oțel masiv 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 blocajele de hârtie. 
• Se oprește automat dacă se exercită presiune asupra elementului de protecție. 
  

NOU
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COD H-1910 H-1911 H-1912* H-1913

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Fasie Particule Particule
Nivel de Securitate 2 2 4 3
Dimensiune particule 3,9 mm 5,8 mm 1,9 x 15 mm 3,9 x 30 mm
Capacitate taiere 80g/mp 13-15 coli 17-19 coli 6-7 coli 8-9 coli
Volum container 25 l 25 l 25 l 25 l
Nivel zgomot 55- 58 dB 55- 58 dB 55- 58 dB 55- 58 dB
Consum putere motor 360 W 360 W 360 W 360 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 365 x 542 x 280 mm 365 x 542 x 280 mm 365 x 542 x 280 mm 365 x 542 x 280 mm
Greutate 9,8 kg 9,8 kg 11 kg 11 kg
Culoare alb alb alb alb

COD H-1830* H-1831 H-1832* H-1833

Tipul materialului distrus
Model distrugere material fasie Fasie Particule Particule
Nivel de Securitate 2 2 4 3
Dimensiune particule 3,9 mm 5,8 mm 1,9 x 15 mm 3,9 x 30 mm
Capacitate taiere 80g/mp 13-15 coli 17-19 coli 7-9 coli 9-11 coli
Volum container 33 l 33 l 33 l 33 l
Nivel zgomot 57 dB 57 dB 57 dB 57 dB
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) 375 x 600 x 310 mm 375 x 600 x 310 mm 375 x 600 x 310 mm 375 x 600 x 310 mm
Greutate 11,28 kg 11,28 kg 12,47 kg 12,51 kg
Culoare alb alb alb alb

Distrugător de documente HSM Securio C18 
• Acest distrugător de documente asigură securitatea informațiilor la locul de muncă. Cuțitele cilin-

drice din oțel solid au o durată lungă de viață și taie atât agrafe cât și capse. Motorul puternic ga-
rantează o capacitate mare de tăiere, precum și o funcționare fiabilă chiar și în condiții de încărcare 
continuă. Cu design optim al componentelor de acționare și de tăiere, dar și cu mecanism de viteze 
închis care asigură zgomot redus. Butonul multifuncțional de operare permite utilizarea intensă a 
distrugătorului. Modul de revers automat deblochează hârtia și asigură buna funcționare. Nivelul 
containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție, făcând posibilă 
golirea la timp. Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 

• În modul de așteptare, gestionarea energiei și sistemul de control EMCS (gestionarea eficientă a 
energiei) asigură un consum redus de energie. 

• Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de 
viață.  

Distrugător de documente HSM Securio B22 
• Acest distrugător de documente asigură securitatea informațiilor la locul de muncă. Cuțitele cilin-

drice din oțel solid au o durată lungă de viață și taie atât agrafe cât și capse. Motorul puternic ga-
rantează o capacitate mare de tăiere, precum și o funcționare fiabilă chiar și în condiții de încărcare 
continuă. Cu design optim al componentelor de acționare și de tăiere, dar și cu mecanism de viteze 
închis care asigură zgomot redus. Butonul multifuncțional de operare permite utilizarea intensă a 
distrugătorului. Modul de revers automat deblochează hârtia și asigură buna funcționare. Nivelul 
containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție, făcând posibilă 
golirea la timp. Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 

• În modul de așteptare, gestionarea energiei și sistemul de control EMCS (gestionarea eficientă a 
energiei) asigură un consum redus de energie. 

• Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de 
viață. 

*produs care se achiziționează cu precomandă

*produs care se achiziționează cu precomandă

NOU

NOU
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COD H-1803 H-1801 H-1802*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Fasie Particule
Nivel de Securitate 3 2 4
Dimensiune particule 4,5 x 30  mm 5,8 mm 1,9 x 15 mm
Capacitate taiere 80g/mp 14-16 coli 25-27 coli 9-11 coli
Volum container 55 l 55 l 55 l
Nivel zgomot 56 dB 56 dB 56 dB
Consum putere motor 580 W 500 W 580 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 497 x 676 x 397 mm 497 x 676 x 397 mm 497 x 676 x 397 mm
Greutate 26,4 kg 24,2 kg 26,6 kg
Culoare alb alb alb

Distrugător de documente HSM Securio B26 
• Acest distrugător de documente asigură securitatea informațiilor la locul de muncă. Cuțitele cilin-

drice din oțel solid au o durată lungă de viață și taie atât agrafe cât și capse. Motorul puternic ga-
rantează o capacitate mare de tăiere, precum și o funcționare fiabilă chiar și în condiții de încărcare 
continuă. Cu design optim al componentelor de acționare și de tăiere, dar și cu mecanism de viteze 
închis care asigură zgomot redus. Butonul multifuncțional de operare permite utilizarea intensă a 
distrugătorului. Modul de revers automat deblochează hârtia și asigură buna funcționare. Nivelul 
containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție, făcând posibilă 
golirea la timp. Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 

• În modul de așteptare, gestionarea energiei și sistemul de control EMCS (gestionarea eficientă a 
energiei) asigură un consum redus de energie. 

• Materiale de înaltă calitate dovedită „Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de 
viață. 

COD H-1781 H-1782 H-1783

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Particule Particule
Nivel de Securitate 2 4 3
Dimensiune particule 5,8 mm 1,9 x 15 mm 4,5 x 30 mm 
Capacitate taiere 80g/mp 25-27 coli 9-11 coli 14-16 coli
Volum container 34 l 34 l 34 l
Nivel zgomot 56 Db 56 dB 56 dB
Consum putere motor 500 W 500 W 500 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 395 x 605 x 317 mm 395 x 605 x 317 mm 395 x 605 x 317 mm
Greutate 18 kg 20,5 kg 20,5 kg
Culoare alb alb alb

Distrugător de documente HSM Securio B24 
• Acest distrugător de documente asigură securitatea informațiilor la locul de muncă. Cuțitele cilin-

drice din oțel solid au o durată lungă de viață și taie atât agrafe cât și capse. Motorul puternic ga-
rantează o capacitate mare de tăiere, precum și o funcționare fiabilă chiar și în condiții de încărcare 
continuă. Cu design optim al componentelor de acționare și de tăiere, dar și cu mecanism de viteze 
închis care asigură zgomot redus. Butonul multifuncțional de operare permite utilizarea intensă a 
distrugătorului. Modul de revers automat deblochează hârtia și asigură buna funcționare. Nivelul 
containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție, făcând posibilă 
golirea la timp. Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 

• În modul de așteptare, gestionarea energiei și sistemul de control EMCS (gestionarea eficientă a 
energiei) asigură un consum redus de energie. 

• Materiale de înaltă calitate dovedită „Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de 
viață.

*produs care se achiziționează cu precomandă

NOU
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COD H-1820 H-1822 H-1823

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Particule Particule
Nivel de Securitate 2 4 3
Dimensiune particule 3,9 mm 1,9 x 15 mm 4,5 x 30 mm
Capacitate taiere 80g/mp 19-21 coli 9-11 coli 14-16 coli
Volum container 82 l 82 l 82 l
Nivel zgomot 56 dB 56 dB 56 dB
Consum putere motor 500 W 500 W 500 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 398 x 793 x 497 mm 398 x 793 x 497 mm 398 x 793 x 497 mm
Greutate 25,50 kg 27 kg 27 kg
Culoare alb alb alb

Distrugător de documente HSM Securio B32
• Acest distrugător de documente asigură securitatea informațiilor la locul de muncă. Cuțitele cilin-

drice din oțel solid au o durată lungă de viață și taie atât agrafe cât și capse. Motorul puternic ga-
rantează o capacitate mare de tăiere, precum și o funcționare fiabilă chiar și în condiții de încărcare 
continuă. Cu design optim al componentelor de acționare și de tăiere, dar și cu mecanism de viteze 
închis care asigură zgomot redus. Butonul multifuncțional de operare permite utilizarea intensă a 
distrugătorului. Modul de revers automat deblochează hârtia și asigură buna funcționare. Nivelul 
containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție, făcând posibilă 
golirea la timp. Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 

• În modul de așteptare, gestionarea energiei și sistemul de control EMCS (gestionarea eficientă a 
energiei) asigură un consum redus de energie. 

• Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de 
viață. 

COD H-1841 H-1842 H-1843

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Particule Particule
Nivel de Securitate 2 4 3
Dimensiune particule 5,8 mm 1,9 x 15 mm 4,5 x 30 mm
Capacitate taiere 80g/mp 30-32 coli 12-13 coli 19-21 coli
Volum container 100 l 100 l 100 l
Nivel zgomot 56 db 56 dB 56 dB
Consum putere motor 590 W 590 W 590 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 439 x 845 x 541 mm 439 x 845 x 541 mm 439 x 845 x 541 mm
Greutate 34,5 kg 42 kg 42 kg
Culoare alb alb Alb

Distrugător de documente HSM Securio B34
• Acest distrugător de documente asigură securitatea informațiilor la locul de muncă. Cuțitele cilin-

drice din oțel solid au o durată lungă de viață și taie atât agrafe cât și capse. Motorul puternic ga-
rantează o capacitate mare de tăiere, precum și o funcționare fiabilă chiar și în condiții de încărcare 
continuă. Cu design optim al componentelor de acționare și de tăiere, dar și cu mecanism de viteze 
închis care asigură zgomot redus. Butonul multifuncțional de operare permite utilizarea intensă a 
distrugătorului. Modul de revers automat deblochează hârtia și asigură buna funcționare. Nivelul 
containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție, făcând posibilă 
golirea la timp. Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 

• În modul de așteptare, gestionarea energiei și sistemul de control EMCS (gestionarea eficientă a 
energiei) asigură un consum redus de energie. 

• Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de 
viață. 
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COD H-1850 H-1852 H-1853

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Particule Particule
Nivel de Securitate 2 4 3
Dimensiune particule 3,9 mm 1,9 x 15 mm 4,5 x 30 mm
Capacitate taiere 80g/mp 31-33 coli 15-17 coli 25-27 coli
Volum container 145 l 145 l 145 l
Nivel zgomot 60 dB 60 dB 60 dB
Consum putere motor 1800 W 1800 W 1800 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 550 x 936 x 580 mm 550 x 936 x 580 mm 550 x 936 x 580 mm
Greutate 64 kg 68 kg 74 kg
Culoare alb alb alb

Distrugător de documente HSM Securio P36
• Acest distrugător de documente asigură securitatea informațiilor la locul de muncă. Cuțitele cilin-

drice din oțel solid au o durată lungă de viață și taie atât agrafe cât și capse. Motorul puternic ga-
rantează o capacitate mare de tăiere, precum și o funcționare fiabilă chiar și în condiții de încărcare 
continuă. Cu design optim al componentelor de acționare și de tăiere, dar și cu mecanism de viteze 
închis care asigură zgomot redus. Butonul multifuncțional de operare permite utilizarea intensă a 
distrugătorului. Modul de revers automat deblochează hârtia și asigură buna funcționare. Nivelul 
containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție, făcând posibilă 
golirea la timp. Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 

• În modul de așteptare, gestionarea energiei și sistemul de control EMCS (gestionarea eficientă a 
energiei) asigură un consum redus de energie. 

• Materiale de înaltă calitate dovedită ”Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de 
viață. 

COD H-1922* H-1923 H-1921

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Particule Fasie
Nivel de Securitate 4 3 2
Dimensiune particule 1,9 x 15 mm 4,5 x 30 mm 5,8 mm
Capacitate taiere 80g/mp 14-15 coli 21-22 coli 35-37 coli
Volum container 130 l 130 l 130 l
Nivel zgomot 56 dB 56 dB 56 dB
Consum putere motor 590 W 590 W 590 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 618 x 870 x 525 mm 618 x 870 x 525 mm 618 x 870 x 525 mm
Greutate 53, 20 kg 54, 4 kg 48,1 kg
Culoare alb alb alb

Distrugător de documente HSM Securio B35
• Acest distrugător de documente asigură securitatea informațiilor la locul de muncă. Cuțitele cilin-

drice din oțel solid au o durată lungă de viață și taie atât agrafe cât și capse. Motorul puternic ga-
rantează o capacitate mare de tăiere, precum și o funcționare fiabilă chiar și în condiții de încărcare 
continuă. Cu design optim al componentelor de acționare și de tăiere, dar și cu mecanism de viteze 
închis care asigură zgomot redus. Butonul multifuncțional de operare permite utilizarea intensă a 
distrugătorului. Modul de revers automat deblochează hârtia și asigură buna funcționare. Nivelul 
containerului de deșeuri este întotdeauna vizibil datorită ferestrei de inspecție, făcând posibilă 
golirea la timp. Containerul de deșeuri se scoate și se golește ușor. 

• În modul de așteptare, gestionarea energiei și sistemul de control EMCS (gestionarea eficientă a 
energiei) asigură un consum redus de energie. 

• Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de 
viață. 

*produs care se achiziționează cu precomandă
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COD H-1882* H-1883* H-1881*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Particule Fasie
Nivel de Securitate 4 3 2
Dimensiune particule 1,9 x 15 mm 4,5 x 30 mm 5,8 mm
Capacitate taiere 80g/mp 18-20 coli 31-33 coli 51-53 coli
Volum container 145 l 145 l 145 l
Nivel zgomot 59 dB 59 dB 59 dB
Consum putere motor 2100 W 2100 W 2100 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 550 x 936 x 580 mm 550 x 936 x 580 mm 550 x 936 x 580 mm
Greutate 64 kg 72 kg 67 kg
Culoare alb alb alb

COD H-1872* H-1873* H-1871

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Particule Fasie
Nivel de Securitate 4 3 2
Dimensiune particule 1,9 x 15 mm 3,9 x 40 mm 5,8 mm
Capacitate taiere 80g/mp 23-25 coli 39-41 coli 70-72 coli
Volum container 205 l 205 l 205 l
Nivel zgomot 66 dB 67 dB 66 dB
Consum putere motor 2600 W 2600 W 2600 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 592x 1025 x 700mm 592x 1025 x 700mm 592x 1025 x 700mm
Greutate 105 kg 105 kg 105 kg
Culoare alb alb alb

Distrugător de documente HSM Securio P40
• 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. 
• Modelele de distrugătoare cu tăiere particule din această gamă au integrate recipiente pentru ulei 

pentru ungere automată . 
• Motorul puternic permite funcționarea continuă. 
• Funcționarea silențioasă reduce nivelul de zgomot la locul de muncă. 
• Economisire a energiei prin sistemul de management EMCS – se economisește 90 % din energie 

datorită modulului “sleep” și al opririi automate. 
• Blue Angel: Distrugătorul este atestat pentru susținerea de aspecte ecologice. 
• Alimentară automată a hârtiei cu protecție asupra suprasolicitării care reduce blocajele de hârtie. 
• Aparatul se oprește automat dacă există presiune pe elementul de siguranță. 
• Element multifuncțional pentru operare intuitivă. 
• Indicator luminos de pornire / oprire automată. 
• Prevăzut cu rotile pentru deplasare ușoară. 
• Îndepărtarea și golirea ușoară a sacului reutilizabil pentru reziduuri. 
• Butonul de blocare previne utilizarea accidentală. 
• Indicator de nivel de umplere a containerului de deșeuri prin fereastră de inspecție. 

Distrugător de documente HSM Securio P44
• Produsul de top al gamei Securio. Acest distrugător cu un container de reziduuri cu o capacitate de 

205 l fiabil pentru procesarea unui volum mare de hârtie este optim pentru a fi folosit de un întreg 
departament. Materiale 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. 

• Modelele de distrugătoare cu tăiere particule din această gamă au integrate recipiente pentru ulei 
pentru ungere automată. 

• Sistemul de măsurare a grosimii hârtiei Paper control - distrugătorul de documente dispune de un 
sistem integrat de măsurare a grosimii hârtiei. Cu ajutorul acestuia se poate verifica dacă un teanc 
de hârtii poate fi distrus într-un singur pas de lucru. 

• Motorul puternic permite funcționarea continuă. 
• Economisire a energiei prin sistemul de management EMCS - se economisește 90 % din energie 

datorită modulului „sleep” și al opririi automate. 
• Alimentarea automată a hârtiei cu protecție asupra suprasolicitării care reduce blocajele de hârtie. 
• Aparatul se oprește automat dacă există presiune pe elementul de siguranță. 
• Element multifuncțional pentru operare intuitivă. Indicator luminos de pornire / oprire automată. 
• Prevăzut cu rotile pentru deplasare ușoară.
• Îndepărtarea și golirea ușoară a sacului reutilizabil pentru reziduuri. 
• Butonul de blocare previne utilizarea accidentală. 
• Indicator de nivel de umplere a containerului de deșeuri prin fereastră de inspecție.

*produs care se achiziționează cu precomandă

*produs care se achiziționează cu precomandă 
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COD H-1043

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule
Nivel de Securitate 4
Dimensiune particule 4 x 35 mm
Capacitate taiere 80g/mp 5 coli
Volum container 18 l
Nivel zgomot 58 dB
Consum putere motor 150 W
Voltaj 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 335 x 405 x 225 mm
Greutate 4,5 kg
Culoare Negru/argintiu

COD H-1042

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie
Nivel de Securitate 2
Dimensiune particule 6 mm
Capacitate taiere 80g/mp 10 coli
Volum container 18 l
Nivel zgomot 58 dB
Consum putere motor 150 W
Voltaj 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 335 x 405 x 225 mm
Greutate 4,2 kg
Culoare Negru/argintiu

COD H-1041
Tipul materialului distrus
Model distrugere material fasie
Nivel de Securitate 2
Dimensiune particule 6 mm
Capacitate taiere 80g/mp 5 coli
Volum container 11 l
Nivel zgomot 65 dB
Consum putere motor 115 W
Voltaj 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 297 x 354 x 163 mm
Greutate 1,7 kg
Culoare Negru/argintiu

Distrugător de documente HSM Shredstar S5
• Acest distrugător de documente asigură securitatea datelor în zone private și la birou. 
• Un comutator integrat pornește și oprește automat distrugătorul după ce a fost introdusă hârtia 

pentru distrugere. 
• Pentru a goli containerul de deșeuri se scoate partea de sus a distrugătorului. 

Distrugător de documente HSM Shredstar S10
• Acest distrugător de documente asigură securitatea datelor în zone private și la birou. 
• Unitatea de tăiere CD-uri distruge cu ușurință Cd-uri, DVD-uri și carduri. 
• Materialul tocat este sortat separat în recipientul pentru deșeuri de CD-uri. 
• Un led se aprinde automat și se stinge după ce hârtia a fost introdusă pentru distrugere. 
• Nivelul de umplere al containerului de deșeuri este vizibil prin fereastră cu care este prevăzut, 

făcând posibilă golirea la timp. 

Distrugător de documente HSM Shredstar X5 
• Acest distrugător de documente asigură securitatea datelor în zone private și la birou. 
• Unitatea de tăiere CD-uri distruge cu ușurință Cd-uri, DVD-uri și carduri. 
• Materialul tocat este sortat separat în recipientul pentru deșeuri de CD-uri. 
• Un led se aprinde automat și se stinge după ce hârtia a fost introdusă pentru distrugere. 
• Nivelul de umplere al containerului de deșeuri este vizibil prin fereastră cu care este prevăzut, 

făcând posibilă golirea la timp. 

7.1 Distrugătoare de documente
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Distrugător de documente HSM shredstar MultiShred
• Distrugător de birou care distruge cantități mici de hârtie, CD-uri, dischete, carduri. 
• Un buton integrat pornește automat distrugătorul și îl oprește automat după ce a fost alimentat cu 

hârtie. 
• Nivelul de umplere al containterului este vizibil prin fereastra de control, ceea ce face golirea în timp util. 
• Containerul de reziduuri este ușor de îndepărtat și golit. 

COD H-1032

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule
Nivel de Securitate 3
Dimensiune particule 4 x 35 mm
Capacitate taiere 80g/mp 10 coli
Volum container 21 l
Nivel zgomot 58 dB
Consum putere motor 230 W
Voltaj 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 366 x 445 x 235 mm
Greutate 6 kg
Culoare Negru/argintiu

COD H-1030

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule
Nivel de Securitate 3
Dimensiune particule 4 x 35 mm
Capacitate taiere 80g/mp 15 coli
Volum container 27 l
Nivel zgomot 58 dB
Consum putere motor 300 W
Voltaj 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 380 x 580 x 320 mm
Greutate 16 kg
Culoare Negru/argintiu

Distrugător de documente HSM Shredstar X15
• Modelul de top al distrugătoarelor din gama Shredstar. Silențios și puternic, oferă mai multă Securitate 

a datelor la locul de muncă datorită tăierii în particule și funcției de deblocare a hârtiei. Poate fi folosit de 
până la 5 persoane.  Materialul tocat este sortat separat în recipientul pentru deșeuri de CD-uri. 

• Funcționarea silețioasă minimizează zgomotul la locul de lucru. Reversul automat elimină blocajele de hârtie. 
• Panou de control cu funcțiuni clare, buton pentru start/stop automat.
• Detectarea automată a nivelului de umplere a containerului și oprire automată dacă acesta este plin. 
• Nivelul de umplere al containerului de deșeuri este vizibil prin fereastră cu care este prevăzut, containerul 

de deșeuri se scoate și se golește ușor.

COD H-1011

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule
Nivel de Securitate 3
Dimensiune particule 4 x 35 mm
Capacitate taiere 80g/mp 8 coli
Volum container 3,50 l
Nivel zgomot 57 dB
Consum putere motor 56 W
Voltaj 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 202 x 288 x 241 mm
Greutate 5,8 kg
Culoare Negru/argintiu

Distrugător de documente HSM Shredstar X10
• Acest distrugător de documente pentru birou cu mod de tăiere în particule este prevăzut cu fantă 

separată specială pentru CD care asigură distrugerea CD-urilor și DVD-urilor. 
• Materialul tocat este sortat separat în recipientul pentru deșeuri de CD-uri. 
• Funcționarea silețioasă minimizează zgomotul la locul de lucru. 
• LED-ul indicator arată starea de funcitonalitate a distrugătorului, buton pentru start/stop. 
• Nivelul de umplere al containerului de deșeuri este vizibil prin fereastra cu care este prevăzut, făcând 

posibilă golirea la timp,  Pentru a goli containerul de deșeuri se scoate partea de sus a distrugătorului

7.1 Distrugătoare de documente
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Datorită calității și design-ului solid „Made în Germany”, „clasicii” de la HSM sunt simbolul fiabilității. Fie ca  
dispozitiv compact lângă birou sau ca un distrugător de documente puternic al departamentului, fiecare „classic” include tehnologia ti-
pică HSM pentru distrugerea în fâșie sau în particule: role de tăiere durabile din oțel solid călit, revers automat pentru prevenirea bloca-
jelor de hârtie și economisire a energiei în modul stand-by. 

Distrugătoarele de documente HSM Classic
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COD H-1590

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fâsie
Nivel de Securitate 2
Dimensiune particule 5,8 mm
Capacitate taiere 80g/mp 4-6 coli
Volum container 14 l
Nivel zgomot 61 dB
Consum putere motor 80 W
Voltaj 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 180 x 384 x 297 mm
Greutate 1,80 kg
Culoare Gri deschis

COD H-1081

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie
Nivel de Securitate 2
Dimensiune particule 5,8 mm
Capacitate taiere 80g/mp 7-9 coli
Volum container 17 l
Nivel zgomot 61 dB
Consum putere motor 120 W
Voltaj 215-240 V
Dimensiuni (L x H x l) 200 x 410 x 305 mm
Greutate 3,8 kg
Culoare Gri deschis

Distrugător de documente HSM Classic 70.2
• Modelul entry-level din gama HSM Classic cu role de tăiere din oțel solid călit este potrivit pentru 

birouri mici sau pentru acasă.  Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează 
securitatea și durata lungă de viață. 

• Rolele de tăiere sunt din oțel solid călit și au garanție pe viață. 
• Consum de energie zero în modul stand-by. Pornire / oprire automată. 
• Fantă deschisă pentru hârtie care nu trebuie distrusă. 
• Containerul de reziduuri se golește ușor prin îndepărtarea părții superioare a distrugătorului.

Distrugător de documente HSM Classic 80.2
 • Modelul entry-level din gama HSM Classic cu role de tăiere din oțel solid călit este potrivit pentru 

birouri mici sau pentru acasă.  Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează 
securitatea și durata lungă de viață. 

 • Rolele de tăiere sunt din oțel solid călit și au garanție pe viață. 
 • Consum de energie zero în modul stand-by,  Pornire / oprire automată. 
 • Fantă deschisă pentru hârtie care nu trebuie distrusă. 
 • Containerul de reziduuri se golește ușor prin îndepărtarea părții superioare a distrugătorului. 

Distrugător de documente HSM Classic 90.2
• Modelul entry-level din gama HSM Classic cu role de tăiere din oțel solid călit este potrivit pentru 

birouri mici sau pentru acasă.  Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează 
securitatea și durata lungă de viață. 

• Rolele de tăiere sunt din oțel solid călit și au garanție pe viață. 
• Consum de energie zero în modul stand-by. Pornire / oprire automată. 
• Fantă deschisă pentru hârtie care nu trebuie distrusă. 
• Containerul de reziduuri se golește ușor prin îndepărtarea părții superioare a distrugătorului. 

COD H-1190 H-1188

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Particule
Nivel de Securitate 2 3
Dimensiune particule 3,9 mm 4 x 25 mm
Capacitate taiere 80g/mp 7-9 coli 3-4 coli
Volum container 25 l 25 l
Nivel zgomot 60 dB 60 dB
Consum putere motor 150 W 150 W
Voltaj 215-240 V 215 – 240 V
Dimensiuni (L x H x l) 240 x 423 x 326 mm 240 x 423 x 326 mm
Greutate 4 kg 4,5 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis

7.1 Distrugătoare de documente
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Distrugător de documente HSM Classic 102.2
• Model din gama HSM Classic cu buton pornire / oprire automată și fereastră de monitorizare a 

umplerii containerului de reziduuri. 
• Distrugător potrivit atât pentru birou cât și pentru acasă. 
• Materiale de înaltă calitate dovedită “Made în Germany” garantează securitatea și durata lungă de viață. 
• Rolele de tăiere sunt din oțel solid călit și au garanție pe viață. 
• Consum de energie zero în modul stand-by, pornire / oprire automată. 
• Fantă deschisă pentru hârtie care nu trebuie distrusă, containerul de reziduuri se golește ușor. 

*produs care se achizitioneaza cu precomandă

*produs care se achizitioneaza cu precomandă

Distrugător de documente HSM Classic 104.3
• Distrugător de calitate superioară cu buton de pornire/oprire automată și fereastră de inspecție a 

nivelului de umplere a containerului de reziduuri. 
• Potrivit pentru birouri. 
• 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. 
• Consum de energie zero în modul stand-by. 
• Butonul de blocare previne utilizarea accidentală. 
• Pornire / oprire automată. 
• Indicator de nivel de umplere a containerului de deșeuri prin fereastră de inspecție. 
• Containerul de reziduuri se golește ușor. 

COD H-1102 H-1104 H-1103* H-1105*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Fasie Fasie Particule
Nivel de Securitate 3 2 2 3
Dimensiune particule 1,9 mm 5,8 mm 3,9 mm 4 x 25 mm
Capacitate taiere 80g/mp 5-7 coli 13-15 coli 10-12 coli 3-5 coli
Volum container 25 l 25 l 25 l 25 l
Nivel zgomot 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB
Consum putere motor 150 W 150 W 150 W 150 W
Voltaj 215-240 V 215-240 V 215-240 V 215-240 V
Dimensiuni (L x H x l) 273 x 500 x 365 mm 273 x 500 x 365 mm 273 x 500 x 365 mm 273 x 500 x 365 mm
Greutate 6,30 kg 6,30 kg 6,3 kg 6,8 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis

COD H-1286 H-1288 H-1285* H-1284* H-1287*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Particule Fasie Fasie Particule
Nivel de Securitate 2 3 2 3 4
Dimensiune particule 5,8 mm 3,9 x 30 mm 3,9 mm 1,90 mm 1,9 x 15 mm
Capacitate taiere 80g/mp 17-19 coli 9-11 coli 13-15 coli 9-11 coli 7-9 coli
Volum container 33 l 33 l 33 l 33 l 33 l
Nivel zgomot 58 dB 58 dB 58 dB 58 dB 58 dB
Consum putere motor 440 W 440 W 440 W 440 W 440 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 281 x 583 x 375 mm 281 x 583 x 375 mm 281 x 583 x 375 mm 281 x 583 x 375 mm 281 x 583 x 375 mm
Greutate 11,50 kg 12,50 kg 11,50 kg 11,50 kg 12,50 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis

7.1 Distrugătoare de documente
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Distrugător de documente HSM Classic 105.3
• Distrugător de calitate superioară cu buton de pornire/oprire automată și fereastră de inspecție a 

nivelului de umplere a containerului de reziduuri.  Potrivit pentru birouri. 
• 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.  Consum de energie zero în modul stand-by, Pornire 

/ oprire automată. 
• Butonul de blocare previne utilizarea accidentală. 
• Indicator de nivel de umplere a containerului de deșeuri prin fereastra de inspecție, containerul de 

reziduuri se golește ușor. 

COD H-1289* H-1292 H-1311 H-1291* H-1290* H-1293*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Particule Particule Fasie Fasie Particule
Nivel de Securitate 3 4 5 2 2 3
Dimensiune particule 1,9 mm 1,9 x 15 mm 0,78 x 11 mm 5,8 mm 3,9 mm 3,9 x 30 mm
Capacitate taiere 80g/mp 9-11 coli 7-9 coli 4-5 coli 17-19 coli 13-15 coli 9-11 coli
Volum container 33 l 33 l 33 l 33 l 33 l 33 l
Nivel zgomot 58 db 58 dB 58 dB 58 db 58 dB 58 dB
Consum putere motor 440 W 440 W 440 W 440 W 440 W 440 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) mm 281 x 583 x 375 281 x 583 x 375 281 x 583 x 375 281 x 583 x 375 281 x 583 x 375 281 x 583 x 375
Greutate 11,50 kg 13,42 kg 12,50 kg 11,50 kg 11,50 kg 12,50 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis
*produs care se achizitioneaza cu precomandă

Distrugător de documente HSM Classic 125.2
• Distrugător de documente puternic potrivit pentru birouri. Datorită unității de tăiere puternice poate ușor distruge 

cantități mari de hârtie. 
• 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 de hârtie. 
• Butonul de blocare previne utilizarea accidentală. 
• Pornire / oprire automată.  
• Containerul de reziduuri se golește ușor. 
• Prevăzut cu rotile pentru mobilitate. 

COD H-1272 H-1274 H-1271* H-1270* H-1273*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Particule Fasie Fasie Particule
Nivel de Securitate 2 3 2 3 4
Dimensiune particule 5,8 mm 3,9 x 30 mm 3,9 mm 1,9 mm 1,9 x 15 mm
Capacitate taiere 80g/mp 22-24 coli 12-14 coli 17-19 coli 13-14 coli 8-10 coli
Volum container 76 l 76 l 76 l 76 l 76 l
Nivel zgomot 60 dB 62 dB 60 dB 60 dB 62 dB
Consum putere motor 670 W 670 W 670 W 670 W 670 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (LxHxl) mm 347 x 828 x 448 347 x 828 x 448 347 x 828 x 448 347 x 828 x 448 347 x 828 x 448
Greutate 26 kg 30 kg 26 kg 26 kg 30 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis
*produs care se achiziționează cu precomandă

7.1 Distrugătoare de documente
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Distrugător de documente HSM Classic 390.3
• Distrugător puternic cu volum al containerului de colectare de 148 litri, recomandat pentru a fi 

folosit în birouri open space cu 5 până la 8 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 de hârtie. 
• Butonul de blocare previne utilizarea accidentală. 
• Pornire / oprire automată.  
• Containerul de reziduuri se golește ușor. 

COD H-1368* H-1367*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Particule
Nivel de Securitate 3 4
Dimensiune particule 3,9 x 40 mm 1,9 x 15 mm
Capacitate taiere 80g/mp 20-22 coli 13-15 coli
Volum container 148 l 148 l
Nivel zgomot 60 dB 60 dB
Consum putere motor 1400 W 1400 W
Voltaj 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 510 x 915 x 595 mm 510 x 915 x 595 mm
Greutate 56 kg 57 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis
*produs care se achizitioneaza cu precomandă

Distrugător de documente HSM Classic 225.2
• Distrugător solid și sigur cu un motor de 1400 W și performanță mare de tăiere potrivit pentru 

birouri mari open-space. Recomandat pentru a fi folosit de 8 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 de hârtie. 
• Butonul de blocare previne utilizarea accidentală. 
• Pornire / oprire automată.  
• Containerul de reziduuri se golește ușor. 

COD H-1344 H-1341 H-1343 H-1340* H-1342*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material particule Fasie Particule fasie Particule
Nivel de Securitate 5 2 3 2 4
Dimensiune particule 0,78 x 11 mm 5,8 mm 3,9 x 40 mm 3,9 mm 1,9 x 15 mm
Capacitate taiere 80g/mp 7-9 coli 32-33 coli 20-22 coli 25-27 coli 12-14 coli
Volum container 120 l 120 l 120 l 120 l 120 l
Nivel zgomot 56 dB 56 dB 56 dB 56 dB 56 db
Consum putere motor 1400 W 1400 W 1400 W 1400 W 1400 W
Voltaj 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 470 x 895 x 500 mm 470 x 895 x 500 mm 470 x 895 x 500 mm470 x 895 x 500 mm470 x 895 x 500 mm
Greutate 49 kg 42 kg 50 kg 42 kg 48 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis Gri deschis
*produs care se achizitioneaza cu precomandă

7.1 Distrugătoare de documente
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Distrugător de documente HSM Classic 411.2
• Distrugător compact si puternic pentru departamente mari.
• Recomandat pentru a fi folosit de 8 până la 15persoane.
• Materialele de înaltă calitate dovedită “Made in Germany” garantează  

securitatea si durata lunga de viata.
• 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 de hârtie.
• Butonul de blocare previne utilizarea accidentală.
• Pornire / oprire automată. 
• Containerul de reziduuri se golește ușor.

Distrugător de documente HSM Classic 411.2 OMDD
 • Distrugător special pentru tăierea CD/DVD-uri, cărți de credit și dischete, cu cel mai mare nivel 

de Securitate, recomandat pentru departamente mari 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.  
• Containerul de reziduuri se golește ușor. 

COD H-1568* H-1567*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Particule
Nivel de Securitate 3 4
Dimensiune particule 3,9 x 50 mm 1,9 x 15 mm
Capacitate taiere 80g/mp 33-35 coli 20-22 coli
Volum container 146 l 146 l
Nivel zgomot 60 dB 60 dB
Consum putere motor 2100 W 2100 W
Voltaj 230 V 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 470 x 990 x 595 mm 470 x 990 x 595 mm
Greutate 82 kg 82 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis

COD H-1570*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule
Nivel de Securitate Highest security
Dimensiune particule 2,2 x 4 mm
Capacitate taiere 80g/mp
Volum container 146 l
Nivel zgomot 60 dB
Consum putere motor 2100 W
Voltaj 230 V
Dimensiuni (L x H x l) 470 x 990 x 595 mm
Greutate 80 kg
Culoare Gri deschis

*produs care se achizitioneaza cu precomandă

*produs care se achizitioneaza cu precomandă

7.1 Distrugătoare de documente
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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 funcțio-
nare. Dispozitivele puternice sunt ideale pentru arhive mari sau centre de distrugere documente.
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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 securi-
tatea 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. 

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 materialu-

lui de distrus (stânga sau dreapta) 
• Containerul de reziduuri se golește ușor cu ajutorul sacului refolosibil. 

COD H-1688* H-1503*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Particule Particule
Nivel de Securitate 4 3
Dimensiune particule 2 x 15 mm 3,9 x 40 mm
Capacitate taiere 80g/mp 28-32 coli 65-70 coli
Volum container 290 l 290 l
Nivel zgomot 58 dB 58 dB
Consum putere motor 2200 W 3000 W
Voltaj 400 V 400 V
Dimensiuni (L x H x l) 750 x 1460 x 665 mm 750 x 1590 x 665 mm
Greutate 220 kg 200 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis

COD H-1513* H-1534* H-1514*

Tipul materialului distrus
Model distrugere material Fasie Fasie Particule
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
Volum container 460 l 460 l 460 l
Nivel zgomot 61 dB 61 dB 61 dB
Consum putere motor 4000 W 4000 W 4000 W
Voltaj 400 V 400 V 400 V
Dimensiuni (L x H x l) 1568 x 1650 x 1157 mm1568 x 1650 x 1157 mm1568 x 1650 x 1157 mm
Greutate 425 kg 425 kg 425 kg
Culoare Gri deschis Gri deschis Gri deschis

7,5 kW
5,5 + 4 kW

500 mm530 l 400 V /50 Hz

*produs care se achizitioneaza cu precomandă

*produs care se achizitioneaza cu precomandă

7.1 Distrugătoare de documente
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COD MODEL FORMAT MAXIM  
AL HÂRTIEI

LUNGIME DE 
TĂIERE

GROSIMEA DE 
TĂIERE

CAPACITATE 
TĂIERE COLI 
DE 80GR/MP

GREUTATE 
ÎN KG

H-1000901 T3310 DIN A4 330 mm 1 mm 10 1,5 

COD MODEL FORMAT MAXIM  
AL HÂRTIEI

LUNGIME DE 
TĂIERE

GROSIMEA DE 
TĂIERE 

CAPACITATE 
TĂIERE COLI 
DE 80GR/MP

GREUTATE 
ÎN KG

H-1000902 T4610 DIN A3 landscape 460 mm 1 mm 10 1,8

Ghilotină cu cuțit circular HSM T3310 
• Ghilotină cu cuțit circular, manuală, pentru format până la DIN A4. 
• Pentru uz profesional și particular. 
• Produs cu caracteristici deosebite: manevrare optimă datorită lamei circulare, 

design-ului ergonomic, lama cuțitului se ascute automat, presare automată a 
hârtiei în timpul tăierii. 

Ghilotină cu cuțit circular HSM T4610 
• Ghilotină cu cuțit circular, manuală, pentru format până la DIN A4. 
• Pentru uz profesional și particular. 
• Produs cu caracteristici deosebite: manevrare optimă datorită lamei circulare, 

design-ului ergonomic, lamă cuțitului se ascute automat, presare automată a 
hârtiei în timpul tăierii. 

COD MODEL
FORMAT MAXIM  
AL HÂRTIEI

LUNGIME DE 
TĂIERE

GROSIMEA DE 
TĂIERE

CAPACITATE 
TĂIERE COLI 
DE 80GR/MP

GREUTATE 
ÎN KG

H-1000911 G3210 DIN A4 325 mm 1 mm 10 2,2
H-1000913 G3225 DIN A4 325 mm 2,5  mm 25 3,8

Ghilotină cu pârghie HSM Cutline G32 
• Ghilotină robustă pentru pentru sectorul privat. 
• Produs cu caracteristici deosebite: lamă din oțel călit pentru o tăiere precisă și 

mai ales cu o capacitate mare de tăiere, presare automată a hârtiei în timpul 
tăierii, fixare laterală pentru poziționarea corectă a materialului de tăiat, 
funcționare în condiții de siguranță și depozitare ușoară datorită apărătoarei 
de protecție, formă ergonomică cu mâner pentru manevrare optimă și tavă 
pentru colectarea resturilor de hârtie. Cu bază din metal robust și cu unghi la 
scală format special. 

COD MODEL
FORMAT MAXIM  
AL HÂRTIEI

LUNGIME DE 
TĂIERE

GROSIMEA DE 
TĂIERE

CAPACITATE 
TĂIERE COLI 
DE 80GR/MP

GREUTATE 
ÎN KG

H-1000912 G4620 DIN A3 460 mm 2 mm 20 4,7
H-1000914 G4640 DIN A3 460 mm 4 mm 40 7,3

Ghilotină cu pârghie HSM Cutline G46 
• Ghilotină robustă compactă și ușor de utilizat. 
• Taie hârtie până la format DIN A3 și este ideală pentru sectorul privat. 
• Apărătoarea de protecție rabatabilă asigură funcționarea în condiții de 

siguranță 
• Lamă de tăiere de calitate superioară pentru o tăiere precisă și mai ales cu o 

capacitate mare de tăiere. 
• Presiune de contact manuală a materialului de tăiat. 
• Formă ergonomică cu mâner pentru manevrare optimă. 
• Tavă pentru colectarea resturilor de hârtie. 
• Fixare laterală pentru poziționarea corectă a materialului de tăiat. 
• Mâner încorporat pentru ridicarea ușoară a ghilotinei. 
• Cu bază din metal robust și cu unghi la scală format special. 
• Prevăzută cu stand non-alunecare. 

7.2 Ghilotine de birou
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Cod

L-74730000

L-74750000

7.3 Laminatoare și accesorii

Tot ce trebuie să știi este ON și OFF!

7474

7475

*

*iLAM touch A3 turbo

7473

1min.  
încălzire rapidă

Întotdeauna ușor. Fără blocaje.* Rezultate perfecte de fiecare dată.* Siguranța documentelor. Săgețile UDT indică 
direcția corectă de introducere a foliei în laminator și dispar după laminare, semn al unei etanșări perfecte. Se pot 
utiliza și cu alte mărci de laminatoare, însă recomandăm utilizarea lor alături de laminatoarele Leitz iLAM.

Folii pentru laminare la cald cu ”Tehnologia Unică de
Direcție” (UDT – Unique Direction Technology®)

Laminatoarele iLAM touch - mai mult decât inteligente
Sunt, de asemenea, rapide și eficiente. Designul unic cu tavă de introducere și fantă 
de ieșire pliabile asigură o laminare netedă și constantă - fără ondulații, fără goluri 
de aer și fără niciun fel de blocaje.
• Tehnologie unică pe bază de senzori inteligenți care detectează tipul de folie folosită 
• Reglează automat temperatura și viteza optimă pentru laminare 
• Întotdeauna cele mai bune rezultate!* Complet automat -

fără setări
Clapete pliabile

- pentru o laminare
perfect plată

Tehnologie cu
senzori - laminare

inteligentă

iLAM touch A3/A4 turbo
Cel mai rapid din categoria Profesional! 

4 x
A4 26 

sec*

6 x
A3

până  la

250
microni

10 
sec*

Laminator A3/A4 complet automat, de mare viteză, pentru 
utilizare intensivă.

• Tehnologie inteligentă pe bază de senzori - nu este   
necesară nicio setare prealabilă

•  Tehnologie cu 6 role pentru o laminare netedă*
• Eficient - doar 10 secunde pentru laminarea unui 
 document A4
• Consum de energie scăzut, cu funcția de auto-stingere   

după 30 min. de pauză
• Include kit de start cu folii de laminare 

iLAM touch A3
Ridicăm ștacheta pentru laminarea la birou!

4 x
A3 26 

sec*

• Nu este necesară nicio setare prealabilă - întotdeauna   
rezultate prefecte!

•  Alternează folii de diferite grosimi fără să fie nevoie să aștepți 
- tehnologia senzorilor inteligenți recunoaște tipul de folie și 
selectează automat viteza optimă pentru laminare

•  Consum de energie scăzut, cu funcție de auto-stingere   
după 30 min. de pauză

•  Funcție de revers automat - previne blocarea documentelor în 
laminator, atunci când sunt introduse greșit

•  Numărătoare inversă cu leduri colorate roșu-verde, pentru a  
semnala când aparatul este pregătit pentru utilizare 

•  Include kit de start cu folii de laminare

până  la

250
microni

până  la

250
microni

Cod

L-74740000
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Cod

L-75030000

L-75020000

2 x
A3 60 

sec*

A4 60 
sec* 2 x

până  la

250
microni

până  la

250
microni

7.3 Laminatoare și accesorii

www.leitz.com/lamination

  

Scaneză codul cu 
telefonul mobil, 
pentru a vedea 
prezentarea video 
a gamei iLAM!

L-74770000

L-74760000

L-75030000

iLAM easy A3/A4
Laminator cu o singură comandă pentru o utilizare facilă.
Laminare ușoară și design modern! Laminator atractiv, cu un design 

unic, destinat birourilor mici și pentru acasă. 
• Fără griji - nu este nevoie de nicio setare
•  Laminare foto optimizată printr-o simplă apăsare a butonului Photo
•  Funcție de eliberare manuală a foliei blocate
Include kit de start cu folii de laminare

iLAM light A3/A4
Laminator cu o singură comandă și design compact.
Laminator compact, cu o singură comandă. 
• Funcție de eliberare manuală a foliei blocate
•  Laminează o folie A4 de 80 microni în aproxitamtiv 1 minut
Include kit de start cu folii de laminare

NOU

L-75020000

NOU

iLAM touch A3 turbo iLAM touch A4 turbo iLAM touch A3 iLAM easy A3 iLAM easy A4 iLAM light A3 iLAM light A4
viteza maximă 1.900 mm / min 700 mm / min 700 mm / min 400 mm / min 400 mm / min 310 mm / min 310 mm / min
timp de încălzire aprox. 1 minut aprox. 5 minute aprox. 5 minute aprox. 6 minute aprox. 6 minute aprox. 6 minute aprox. 6 minute
dimensiuni 
(L x î x l) mm

525 x 143 x 217 mm 525 x 143 x 217 mm 525 x 143 x 217 mm 487 x 99 x 146 
mm

487 x 99 x 146 
mm

365 x 95 x 105 
mm

365 x 95 x 105 mm

dimensiuni deschis 
(L x î x l) mm

526 x 143 x 401 mm 526 x 143 x 401 mm 526 x 143 x 401 mm - - - -

lățime fantă 320 mm 230 mm 320 mm 320 mm 230 mm 230 mm 230 mm
greutate (kg) 6,3 kg 3,8 kg 5 kg 2,5 kg 2 kg 1,2 kg 1,2 kg
alte funcții revers automat revers automat revers automat revers manual revers manual revers manual revers manual
consum energie 600W 300W 460W 435W 435W 250W 250W
alimentare 220/240 V AC 220/240 V AC 220/240 V AC 220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC 220/240V AC
cod L-74730000 L-74750000 L-74740000 L-74760000 L-74770000 L-75030000 L-75020000
folii potrivite (microni) 8080 100100 125125 175175 250250 8080 100100 125125 175175 250250 8080 100100 125125 175175 250250 8080 100100 125125 8080 100100 125125 8080 100100 8080 100100

Cod

L-74760000

L-74770000

  
2 x

A3 45 
sec*

2 x
A4 45 

sec*

până  la

250
microni

până  la

250
microni
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COD DIMENSIUNI FORMAT GROSIME AMBALARE
OP-FN9225 600 x 426 mm A2 80 microni 25 folii/top
OP-FN9325 600 x 426 mm A2 100 microni 25 folii/top
OP-FN62 426 x 303 mm A3 80 microni 100 folii/top
OP-FN63 426 x 303 mm A3 100 microni 100 folii/top
OP-FN64 426 x 303 mm A3 125 microni 100 folii/top
OP-FN66 426 x 303 mm A3 175 microni 100 folii/top
OP-FN51 216 x 303 mm A4 60 microni 100 folii/top
OP-FN52 216 x 303 mm A4 80 microni 100 folii/top
OP-FN53 216 x 303 mm A4 100 microni 100 folii/top
OP-FN54 216 x 303 mm A4 125 microni 100 folii/top
OP-FN56 216 x 303 mm A4 175 microni 100 folii/top
OP-FN57 216 x 303 mm A4 250 microni 100 folii/top
OP-FN42 153 x 216 mm A5 80 microni 100 folii/top
OP-FN44 153 x 216 mm A5 125 microni 100 folii/top
OP-FN22 111 x 154 mm A6 80 microni 100 folii/top
OP-FN841 80 x 110 mm A7 125 microni 100 folii/top
OP-FN861 80 x 110 mm A7 175 microni 100 folii/top
OP-FN04 54 x 86 mm 125 microni 100 folii/top
OP-FN6595125 65 x 95 mm 125 microni 100 folii/top

Folie pentru laminare
• Pentru protejarea documentelor.

R

Laminator A3 ProfiLam
• Grosime de laminare: 75 - 250 microni.
• Lățime maximă de laminare: 32 cm.
• Ecran LCD, afisaj electronic pentru temperatura și ceas, control        

digital al vitezei de mișcare a rolelor.
• Control reversibil motor.
• Viteza maximă a laminării: 1,2 m/min

R

Laminator A2 ProfiLam
• Grosime de laminare: 80-250 microni.
• Lățime maximă de laminare: 48 cm
• Ecran LCD, afisaj electronic pentru temperatură și ceas, control digital al 

vitezei de mișcare a rolelor.
• Viteza maximă a laminarii: 1,2m/min
• Funcție Stand-by și revers.

Laminator A3 UniLam
• Cu design unic și timp scurt de încălzire.
• Funcționează cu tehnologia la cald cu 3 programe de laminare (pentru 80 

microni, 100 – 125 microni, 175 microni).
• Grosime de laminare: 80-175 microni.
• Lățime maximă de laminare: 33 cm
• 4 role
• Dimensiuni (LxLxh): 470 x 170 x 100mm 

Laminator A4 UniLam
• Ușor de folosit, de dimensiuni mici și silențios, cu un design unic.
• Funcționează cu tehnologia la cald cu timp scurt de încălzire.
• Grosime de laminare: 80-250 microni.
• Lățime maximă de laminare: 23 cm
• Viteza maximă a laminării: 300mm/min
• 2 role
• Dimensiuni (LxLxh): 358 x 148 x 66mm

R

R

R

COD

OP-PROFILAMA2

COD

OP-UNILAMA3
COD

OP-UNILAMA4

COD

OP-PROFILAMA3

7.3 Laminatoare și accesorii
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COD DIMENSIUNI GROSIME AMBALARE
OP-755486125 54 x 86 mm 125 microni 100 buc/top
OP-756595125 65 x 95 mm 125 microni 100 buc/top
OP-756595175 65 x 95mm 175 microni 100 buc/top
OP-75007125 A7 80 x 110mm 125 microni 100 buc/top
OP-75006100 A6 111 x 154 mm 100 microni 100 buc/top
OP-75006080 A6 111 x 154 mm 80 microni 100 buc/top
OP-75005080 A5 153 x 216 mm 80 microni 100 buc/top
OP-75005100 A5 153 x 216 mm 100  microni 100 buc/top
OP-75004060 A4 216 x 303 mm 60 microni 100 buc/top
OP-75004080 A4 216 x 303 mm 80 microni 100 buc/top
OP-75004100 A4 216 x 303 mm 100 microni 100 buc/top
OP-75004125 A4 216 x 303 mm 125 microni 100 buc/top
OP-75004175 A4 216 x 303 mm 175 microni 100 buc/top
OP-75003080 A3 426 x 303 mm 80 microni 100 buc/top
OP-75003100 A3 426 x 303 mm 100 microni 100 buc/top
OP-75003125 A3 426 x 303 mm 125 microni 100 buc/top

COD DIMENSIUNI FORMAT GROSIME AMBALARE
L-74850000 426 x 303 mm A3 80 microni 100 folii/top
L-74870000 426 x 303 mm A3 100 microni 100 folii/top
L-74880000 426 x 303 mm A3 125 microni 100 folii/top
L-74780000 216 x 303 mm A4 80 microni 100 folii/top
L-74800000 216 x 303 mm A4 100 microni 100 folii/top
L-74810000 216 x 303 mm A4 125 microni 100 folii/top
L-74830000 216 x 303 mm A4 175 microni 100 folii/top
L-74840000 216 x 303 mm A4 250 microni 100 folii/top
L-74920000 153 x 216 mm A5 80 microni 100 folii/top
L-74930000 153 x 216 mm A5 125 microni 100 folii/top

ÎNTOTDEAUNA
PERFECT

GARANTAT

FĂRĂ BLOCAJE

GARANTAT

ÎNTOTDEAUNA
UȘOR

GARANTAT

Folie pentru laminare
• Pentru protectia documentelor.

Folii pentru laminare la cald

Folii pentru laminare la cald cu Tehnologia Unică 
de Direcție (UDT – Unique Direction Techno-
logy®)
• Tehnologie unică
• Ușor de folosit
• Fără blocaje
• Laminare fină, fără bule de aer
• Fără documente distruse
• Rezultate perfecte la fiecare utilizare*
• Îmbunătățesc aspectul documentelor (culori mai accentuate) și 
   protejează împotriva uzurii
• Săgețile desenate pe folie indică direcția corectă de introducere 
    a documentului în laminator și dispar imediat ce procesul s-a încheiat
• Dispariția săgeților este dovada unei etanșări perfecte
• Se recomandă utilizarea lor împreună cu laminatoarele Leitz iLAM,
    însă sunt compatibile cu orice marcă de laminatoare 

* Atunci când sunt utilizate conform instrucțiunilor de folosire. 

Scanează codul 
cu mobilul pentru 

a vedea noile 
videoclipuri iLAM!

Foliile pentru laminare la cald Leitz iLAM îndeplinesc cele mai 
înalte standarde de calitate și siguranță, asigurând protecția 
documentelor importante!

7.3 Laminatoare și accesorii
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7.4 Mașini de îndosariere și accesorii

Mașina de îndosariere electrică cu inele plastic 
comBind 500e
• Echipament de îndosariat electric, util pentru legarea documentelor, ajută 

la crearea unui aspect profesional al acestora.
• Adâncime de perforare reglabilă: da
• Format: A4/A5, Letter
• Nr. de perforații:21
• Capacitate de perforare (coperți plastic 0,2 mm): max. 2 coperți
• Capacitate de legare: 500
• Mod de operare: Perforare verticală electrică / legare orizontală manuală
• Diametrul maxim al inelului (mm): 51 mm
• Capacitate de perforare (hârtie de 80 g/mp): 28
• Distanță între perforații: 14.2 mm
• Lățimea maximă de legare (mm): 305 mm

Mașina de îndosariere cu inele plastic 
comBIND 500
• Echipament de îndosariat profesional, este util pentru legarea 

documentelor și ajută la crearea unui aspect profesional acestora.
• Adâncime de perforare reglabilă: da; • Perforator: da;
• Format: A4/A5, Letter; • Nr. de perforații: 21; • Capacitate de perforare (coperti 

plastic 0,2 mm): max. 2; • Capacitate de legare: 500 coli;  • Diametrul maxim al 
inelului (mm): 51 mm; • Mod de operare: Perforare verticală manuală / legare 
orizontală manuală • Capacitate de perforare (hârtie 80 g/mp): 25;

• Distanța între perforații: 14.2 mm; • Lățimea maximă de legare (mm): 305 mm

Mașină de îndosariere cu inele 
metalice wireBIND 300
• Echipament de îndosariat semiprofesional, de mărime compactă, 

special creată pentru legarea documentelor cu spiră de metal.
• Capacitate de legare: 125 coli; 
• Capacitate de perforare (coperți plastic 0,2 mm): max 2;
• Capacitate de perforare (hârtie de 80 g/mp): 15 coli;
• Format A4 și A5; • Lățimea maximă a cotorului (mm): 14; 
• Poate fi transportată ușor (7,3 kg). Accesorii: kit de bază.
• Dimensiuni: 400 x 130 x 300 mm

Mașina de îndosariere cu inele plastic 
comBIND 300
• Echipament de îndosariere de dimensiuni medii, util pentru legarea 

documentelor; • Capacitate de legare: 145 coli; 
• Capacitate de perforare (coperți plastic 0,2mm): max 2
• Capacitate de perforare (hârtie de 80 g/mp): 15
• Diametrul maxim al inelului (mm):16; • Format: A4-A5
• Lățimea maximă de legare (mm): 305; • Nr. de perforații: 21
• Greutate: 7,87 kg; • Accesorii: kit de bază; • Dimensiuni: 395 x 140 x 440 mm

COD

L-13263
COD

L-74010000

COD

L-73030000

COD

L-73020000
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7.4 Mașini de îndosariere și accesorii

Mașină de îndosariere cu spire din metal Wire 
Bono
• Capacitate de perforare: 12 coli de 80 gr/mp  sau 2 coperți, format A4.
• Capacitate de îndosariere cu spire din metal (pas 3:1) 120 coli de 80 gr/mp.
• Inele din metal folosite: 6-51mm.

R

Mașină de îndosariere cu spire din metal Wire 
Jumbo
• Capacitate de perforare: 25 coli de 70-80 gr/m sau 2 coperți, format A4.
• Capacitate de îndosariere cu spire din metal (pas de 3:1) 120 de coli de 

70-80 gr/m.
• Spire din metal folosite: 6,4-14,3mm.

R

Mașină de îndosariere cu inele din plastic Jumbo B
• 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.

R

R

Mașină de îndosariere electrică cu inele din plastic 
El-Jumbo B
• Cu mecanism de perforare electric.
• Capacitate de perforare: 30 coli de 70-80 gr/mp
• Capacitate îndosariere cu inele din plastic: 510 coli de 70-80 gr/mp
• Lungime maximă de îndosariere: 32
• Cuțite ajustabile
• Inele din plastic folosite: 6-51 mm
• Corp în întregime metalic
COD

OP-ELJUMBOB

COD

OP-JUMBOB

COD

OP-WIREJUMBO
COD

OP-WIREBONO
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Mașină de îndosariere cu inele din plastic Leader
• Capacitate perforare: 12 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 plastic folosite: diametru 6 - 28 mm.
• Bază metalică.

R

COD

OP-LEADER

Mașină de îndosariere cu inele din plastic  
Hercules Plus
• 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.

7 cuțite
ajustabile

R

Mașină de îndosariere cu inele din plastic Maxi 
Bingo
• 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

R

COD

OP-HERCUPLUS

COD

OP-MAXIBINGO
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Mașină de îndosariere cu inele din plastic Bingo
• Capacitate perforare: 8 coli de 70-80 gr/mp
• Capacitate îndosariere cu inele din plastic: 150 coli de 70-80 gr/mp
• Lungime maximă de îndosariere: 30 cm
• Inele din plastic folosite: 6-51 mm
• Corp din plastic.

Mașină de îndosariere cu inele din plastic Junior
• 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.

R

R

Mașină de îndosariere termică TB 250
• 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

R

R

Recomandat în birouri pentru legare
folosind coperți rigide și flexibile

Coperți frontale transparente

COD DIMENSIUNI (L X L)

OP-DUO500S 16 x 44 cm 

Mașină de îndosariere termică DUO 500
• Cel mai simplu mod de îndosariere termică
• Coperți A4 și A5 pentru îndosariere până la 250 pagini.
• Capacitate de îndosariere: 500 coli de 70 - 80 gr/mp.
• Timp de încălzire: 3 minute.
• Timp de operare:
 - 40 secunde  copertă subțire ( carton )
 - 90 secunde  copertă dură ( pânzată ).
• Lungime maximă de îndosariere: 550 mm.

COD

OP-BINGO

COD

OP-JUNIOR
COD

OP-TB250
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Coperți din carton imitație piele    
• Confecționate din carton cu striații care imită pielea, ce conferă o notă de 

eleganță. 
• Gramaj carton 230 gr/mp. 
• Folosite pentru legarea documentelor cu spirală. 

Coperti din plastic transparent     
• Confecționate din plastic transparent și sunt recomandate pentru folosirea 

ca prima copertă la legarea cu spirală a documentelor. 

COD DIMENSIUNI CULOARE AMBALARE
OP-710042302 A4 Albastru 100 buc/top
OP-710042305 A4 Negru 100 buc/top

COD DIMENSIUNI GROSIME CULOARE AMBALARE
OP-710041500 A4 150 microni Transparent cristal 100 buc/top
OP-710042000 A4 200 microni Transparent cristal 100 buc/top

Coperți pentru îndosariere termică TermoLUX
• Față plastic transparentă, spate alb.

*Alte modele sau culori se livrează numai pe bază de comandă specială.

R

Coperți din plastic transparent cristal / color
• Ambalare 100 buc/set.

Coperți din carton imitație piele
• Conferă o notă de eleganță.

Coperți carton lucios
• Ambalare 100 buc/set.

R

R

R

COD DIMENSIUNI GROSIME CULOARE

OP-1203 A4 150 microni cristal
OP-1202A3 A4 200 microni cristal
OP-1203CZE A4 200 microni roșu
OP-1203ZIE A4 200 microni verde
OP-1203BRA A4 200 microni fumuriu
OP-1203NIE A4 200 microni albastru
OP-1202 A4 200 microni cristal

COD DIMENSIUNI GRAMAJ CULOARE AMBALARE

OP-1067BIA A4 250 gr/mp alb 100 buc/set
OP-1067CZE A4 250 gr/mp roșu 100 buc/set
OP-1067BOR A4 250 gr/mp bordeaux 100 buc/set
OP-1067CZA A4 250 gr/mp negru 100 buc/set
OP-1067NIE A4 250 gr/mp albastru 100 buc/set
OP-1067BEZ A4 250 gr/mp orange 100 buc/set
OP-1067BRZ A4 250 gr/mp maron 100 buc/set
OP-1067ZIE A4 250 gr/mp verde 100 buc/set

COD LĂȚIME COTOR CAPACITATE DIMENSIUNI AMBALARE
OP-X1TERLXMI25 1,5 mm 15 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERLX0325 3 mm 30 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERLX0425 4 mm 40 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERLX0625 6 mm 60 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERLX0825 8 mm 80 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERLX1025 10 mm 100 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERLX1225 12 mm 120 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERMT1525 15 mm 150 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERMT2025 20 mm 200 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERMT2525 25 mm 250 coli 210 x 297 mm 25 buc/set
OP-X1TERMT3025 30 mm 300 coli 210 x 297 mm 25 buc/set

COD DIMENSIUNI GROSIME CULOARE

OP-10611BIA A3 250 gr/m2 alb
OP-1061BIA A4 250 gr/m2 alb
OP-X11060NIE A4 250 gr/m2 albastru
OP-X11060CZA A4 250 gr/m2 negru

7.4 Mașini de îndosariere și accesorii
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Inele din plastic pentru legat documente     
• Confecționate din plastic flexibil, lungime 30 cm.

COD DIAMETRU CAPACITATE INDOSARIERE CULOARE AMBALARE
OP-700610001 6 mm 1-25 coli Alb 100 buc/cutie
OP-700610005 6 mm 1-25 coli negru 100 buc/cutie
OP-700810001 8 mm 25-45 coli alb 100 buc/cutie
OP-700810005 8 mm 25-45 coli negru 100 buc/cutie
OP-701010001 10 mm 45-65 coli alb 100 buc/cutie
OP-701010005 10 mm 45-65 coli negru 100 buc/cutie
OP-701210001 12 mm 65-105 coli alb 100 buc/cutie
OP-701210005 12 mm 65-105 coli negru 100 buc/cutie
OP-701410001 14 mm 105-125 coli alb 100 buc/cutie
OP-701410005 14 mm 105-125 coli negru 100 buc/cutie
OP-701610001 16 mm 125-145 coli alb 100 buc/cutie
OP-701610005 16 mm 125-145 coli negru 100 buc/cutie
OP-701810001 18 mm 145-165 coli Alb 100 buc/cutie
OP-701810005 18 mm 145-165 coli negru 100 buc/cutie
OP-702010001 20 mm 165-180 coli alb 100 buc/cutie
OP-702010005 20 mm 165-180 coli negru 100 buc/cutie
OP-702205001 22 mm 180-210 coli alb 100 buc/cutie
OP-702205005 22 mm 180-210 coli Negru 100 buc/cutie
OP-702505001 25 mm 210-240 coli Alb 100 buc/cutie

COD DIAMETRU CAPACITATE INDOSARIERE CULOARE AMBALARE
OP-702505001 25 mm 210-240 coli Alb 100 buc/cutie
OP-702505005 25 mm 210-240 coi negru 100 buc/cutie
OP-702805001 28 mm 240-270 coli alb 100 buc/cutie
OP-702805005 28 mm 240-270 coli negru 100 buc/cutie
OP-703205001 32 mm 270-300 coli Alb 100 buc/cutie
OP-703205005 32 mm 270-300 coli negru 100 buc/cutie
OP-703805001 38 mm 300-350 coli alb 100 buc/cutie
OP-703805005 38 mm 300-350 coli negru 100 buc/cutie
OP-704505001 45 mm 350-440 coli alb 100 buc/cutie
OP-704505005 45 mm 350-440 coli negru 100 buc/cutie
OP-705105001 51 mm 440-500 coli Alb 100 buc/cutie
OP-705105005 51 mm 440-500 coli negru 100 buc/cutie

Inele din plastic pentru legat documente
• Din plastic flexibil, lungime 30 cm.

x = culoarea BIA - alb; NIE - albastru; CZA - negru; CZE - roșu

R

Spire metalice albe
• Conferă o notă de eleganță.

R

COD DIAMETRU CAPACITATE ÎNDOSARIERE AMBALARE
OP-IB06x 6 mm 1-25 100 buc./cutie
OP-IB08x 8 mm 25-45 100 buc./cutie
OP-IB10x 10 mm 50-65 100 buc./cutie
OP-IB12x 12 mm 65-105 100 buc./cutie
OP-IB14x 14 mm 105-125 100 buc./cutie
OP-IB16x 16 mm 125-145 100 buc./cutie
OP-IB18x 18 mm 145-165 100 buc./cutie
OP-IB20x 20 mm 165-180 100 buc./cutie
OP-IB22x 22 mm 180-210 100 buc./cutie
OP-IB25x 25 mm 210-240 50 buc./cutie
OP-IB28x 28 mm 240-270 50 buc./cutie
OP-IB32x 32 mm 270-300 50 buc./cutie
OP-IB38x 38 mm 300-350 50 buc./cutie
OP-IB45x 45 mm 350-440 50 buc./cutie
OP-IB51x 51 mm 440-500 50 buc./cutie

COD DIAMETRU CAPACITATE ÎNDOSARIERE AMBALARE
OP-3A06BIA60 6,4 mm 25 60 buc/cutie
OP-3A08BIA60 8,0 mm 45 60 buc/cutie
OP-3A10BIA60 9,5 mm 45 60 buc/cutie
OP-3A11BIA60 11,1 mm 105 60 buc/cutie
OP-3A12BIA60 12,7 mm 127 60 buc/cutie
OP-3A14BIA60 14,3 mm 140 60 buc/cutie

7.4 Mașini de îndosariere și accesorii
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Corespondență lățime cotor șină - număr coli
H/f/H Coperta HARD / foi / Coperta HARD

LĂȚIME NUMĂR COLI
5 mm
7 mm
10 mm
13 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm

15 - 35
36 - 60
61 - 90

91 - 120
121 - 150
151 - 190
191 - 220
221 - 260
261 - 300

 METALBIND 300Singura 
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

GOLDEN MEDAL
of POLIGRAFIA 

INTERNATIONAL FAIRS 
2005 in Pozna

patentat
  Made in Poland

METALBIND 
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 documen-
tele 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 alege-
rea modelului de copertă, care poate fi standard, flexibil, rigid și 
profesional.  
Împreună cu GOLDCOVER, ștanțarea la cald oferă posibilități incre-
dibile pentru personalizarea coperților utilizând chiar echipamente 
ca: GOLDPRESS 4+, ATLAS 300 sau PALMPRESS 01  

Sistem de legare METALBIND cu ajutorul echipamentului Atlas 190:
PREGĂTIRE LEGARE

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.Asigurați-vă ca șina este centrată folosind 
indicatorul din fantă.

Asigurați-vă că ambele manete sunt în 
poziție deschisă.

Introduceți sistemul de ghidare față și 
spate. 

Fixați paginile între coperți. Centrați coperțile și paginile în șină.

COD

OP-MET300
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Prin eliberarea manetei,  
documentul se desface.

Trageți în jos cu atenție maneta 
de legare.

Asigurați-vă că ambele manete 
sunt deschise. Plasați documen-
tul cu fața în jos pe mașină.

Deschideți 5 sau 6 pagini de la 
coperta din spate.

Apoi cu grijă în partea stângă a 
cârligului.

Fixati șina metalică în partea 
dreaptă a cârligului.

Mutați brațul în poziția de 
desfacere.

Trageți de mâner de 5-6 ori, înainte 
și înapoi, pentru a deschide șina 
suficient pentru scoaterea docu-
mentelor.

Documentul tău este acum 
desfăcut!

Deschideți ambele mânere, 
scoateți șina de desfacere și 
documentul.

Legarea și desfacerea documentelor cu METALBIND este ușoară și rapidă!

Mașina de îndosariat cu șină metalică Atlas 190
• Mașina de îndosariat care leagă și desface până la 190 de coli (80 gr/mp. printată 

pe ambele părți). 
• Cu ramă masivă din oțel și carcasă metalică, vopsită în culoarea gri. 
• Se livrează cu sistem de ghidare care va ajută să legați documentul mai rapid. 

Date tehnice: 
• Format: A5+, A4+, A4+ Squared și A3 landscape 
• Dimensiuni (Lxlxh): 435 x 230 x 180 mm 
• Livrat cu sistemul COVERguide 
• Greutate netă: 16.1 kg 

Mașina laminare coperți Coverator 330
• Mașina unic concepută pentru procesul de laminare a coperților de carton 

care se dorește a fi personalizate cu propriul design. 
• Prevăzută cu sistem special de încălzire, oferind o temperatură adecvată 

cu viteză constantă de laminare, garantând efectele perfecte în procesul de 
laminare. 

Date tehnice: 
• Tip de încălzire: încălzire role+placa de încălzire  
• Temperature: 145A° C 
• Timp de preîncălzire: 8 minute 
• Viteză de laminare: 240 mm/min 
 Dimensiuni (Lxlxh): 525x122x281 mm  

COD

OP-ATLAS190

COD

OP-COVERATOR330

R

NOU

R

NOU
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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.

X=culoare; BOR=Bordeaux; CZA=negru; NIE=albastru; ZIE=verde

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.

RR

Printați textul și design-ul dorit 
pe hârtie.

Printati design-ul pe copertă 
argintie cu ajutorul unei imprim-
ante laser 

Tăiați hârtia printată astfel încât să 
se potrivească dimensiunii coperții, 
folosind trimmer-ul Solid 320

Introduceți design-ul printat in 
coperta

Introduceți hârtia în copertă.

Introduceti coperta în mașina de 
legat (Coverator). Potriviți viteza 
și temperatura.

Selectați temperatura și viteza, 
introduceți coperta OPouch în lami 
nator. Închideți marginile mai întâi. 

UN REZULTAT IMPRESIONANT
DE FIECARE DATĂ

REZULTATUL ESTE UIMITOR!

 CUM SE PREGĂTEȘTE O PREZENTARE BUSINESS SAU UN ALBUM FOTO FOLOSIND COPERTA O POUCH 

CUM SĂ OBȚINEȚI O COPERTĂ ARGINTIE FOLOSIND COPERTA OPouch

Pregătiți coperta cu propriul design.

Pregătiți coperta cu propriul design.

RECOMANDĂRI PENTRU LAMINARE:
-  hârtie standard 140 °C repetați laminarea la viteză mică de laminare 
-  hârtie lucioasă 150 °C repetați laminarea la viteză mică de laminare 
- hârtie foto sau tehnologie de printare cu cerneală (inkjet) 150 °C repetați 

laminarea la viteză mică de laminare 

Coperțile OPouch sunt
disponibile în format
portrait și landscape.

Stație de lucru pentru legare
Constă în:
- mașină de îndosariere Atlas 190
- mașina de laminare coperți Coverator 330
- trimmer Solid 320

COD MODEL

OP-ATLAS190 Atlas 190
OP-COVERATOR330 Covertator 330
OP-SOLIDTRIM320 Trimmer Solid 320

COD DIMENSIUNI CULOARE AMBALARE

OP-OHC304X212N10 304 x 212 mm albastru 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

COD LĂȚIME COTOR LUNGIME

OP-OCHMI30410x 5 mm 340 mm
OP-OCH0730410x 7 mm 340 mm
OP-OCH1030410x 10 mm 340 mm
OP-OCH1330410x 13 mm 340 mm
OP-OCH1630410x 16 mm 340 mm
OP-OCH2030410x 20 mm 340 mm

COD LĂȚIME COTOR LUNGIME

OP-OCH2430410x 24 mm 340 mm
OP-OCH2830410x 28 mm 340 mm
OP-OCH3230410x 32 mm 340 mm
OP-OCH10CZA2175 10 mm 217 mm
OP-OCH16CZA2175 16 mm 217 mm
OP-OCH20CZA2175 20 mm 217 mm
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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.

RR

R

Coperți Metal Bind Classic Slim 
• 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 1.5 mm. 

Șină metalică Modern 
• Utilizate pentru legarea cu sistemele Metalbind.

Șină metalică Arctic
• Utilizate pentru legarea cu sistemele Metalbind.

Coperți carton lucios Art     
• Disponibile în mai multe dimensiuni și în culorile argintiu și alb.Coperți transparente Easy Open      

•  Copertă transparentă din polipropilenă, ce poate fi utilizată pentru prima 
copertă pentru ca prima pagină din setul de documente legate să fie vizibilă. 

COD DIMENSIUNI CULOARE AMBALARE

OP-OHCSLIM304X212N10 304 x 212 mm Albastru 20 buc/set
OP-OHCSLIM304X212B10 304 x 212 mm bordeaux 20 buc/set
OP-OHCSLIM304X212C10 304 x 212 mm Negru 20 buc/set
OP-OHCSLIM304X212Z10 304 x 212 mm verde 20 buc/set

Coperți carton lucios cu folie pentru laminare    
• Coperți speciale cu folie laminare pentru personalizare cu propriul design. 
• Sistemul  permite laminarea perfectă pe copertă a design-ului inserat între 

folia de laminare și copertă.  
• Disponibile în mai multe dimensiuni și în culorile argintiu și alb.

COD DIMENSIUNI CULOARE AMBALARE

OP-OHCPOUCH30421210 304x212mm Alb 20 buc/set
OP-OHCPOUCH21730010 217x300mm Alb 20 buc/set
OP-OHCPOUCH30421210SRE 304x212mm Argintiu 20 buc/set

COD LATIME COTOR LUNGIME CULOARE AMBALARE

OP-OCHARCBIA2501297 1.5mm 297mm alb 25 buc/set
OP-OCHARCBIA2503297 3mm 297mm alb 25 buc/set

COD DIMENSIUNI CULOARE AMBALARE

OP-OHCART30421210 304x212mm Alb 20 buc/set
OP-OHCART21730010 217x300mm Argintiu 20 buc/set
OP-OHCART30421210SRE 304x212mm Alb 20 buc/set

COD GROSIME LUNGIME CULOARE AMBALARE

OP-OCHMODCZA2501297 1,5 mm 297 mm negru 20 buc/set
OP-OCHMODCZA2503297 3 mm 297 mm negru 20 buc/set

COD DIMENSIUNI CULOARE AMBALARE

OP-PVCFREE150A4EO A4 Transparent 100 buc/top

COD GROSIME AMBALARE

OP-SAMPASWYP 7 mm 100 buc/top

R R

RR

NOU NOU

NOUNOU
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OPUS O•STAND
potrivit pentru toate 

echipamentele OPUS

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.

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

Compuneți textul  în matrița O FRONT. 
Strângeți cu cheia Alan furnizată.

Porniți, setați temperatura și timpul de prin-
tare, încadrați matrița peste capul de încălzire. 

Tăiați o bucată de folie sau folosiți folie 
pretăiată, fixați-o (culoarea în partea de sus) în-
tre ramă și elementul care urmează a fi printat.

Pregătiți coperta, șina metalbind (sablon O•GOLDCHANNEL BASE GP este necesar pentru a 
printa pe șina metalbind).

POLIGRAFIA INTERNATIONAL  
FAIRS GOLDEN MEDAL

IN Poznan 2009 

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
• 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
• Încărcare automată a foliei

patentat

patentat

COPEȚI ȘI ȘINA Metalbind 
REZULTAT IMPRESIONANT DE FIECARE DATĂ!

Asigurați-vă că a fost atinsă temperatura 
corectă; trageți maneta o dată în jos pentru a 
finaliza procesul de ștanțare la cald.

COD

OP-GP5
COD

OP-MASTERPRESS01

RR

ȘTANȚARE LA CALD a coperților & a șinelor metalbind:
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7.5 Mașini de ștanțat și accesorii

Ramă pentru fixarea matriței
36 x 180mm.

1 ramă pentru susținere litere 
O•Font 5,5mm. Se foloseste cu sine 
O•GOLDCHANNEL BASE IP & GP.

Rame

Suport metalic pentru susținere șină 
(ex. magnesium sau fotopolimer) Pentru 
șină O•FRAME MATRIX.  10 buc/set.

Suport metalic cu mânere pentru 
matriță.

2 rânduri ramă pentru susținere 
litere O•Font 9mm.

• 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).

• 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.

• Litere și cifre confecționate din zinc

COD DIMENSIUNI CULORI

FOZLOARKGP5 130x210 mm auriu
FOSREARKGP5 130x210 mm argintiu
FOBIAARKGP5 130x210 mm alb
FOCZAARKGP5 130x210 mm negru
FONIEARKGP5 130x210 mm albastru

COD DIMENSIUNI CULORI

FOBORARKGP5 130x210 mm maro
FOZIEARKGP5 130x210 mm verde
FOZLOMUN210 210mmx122m auriu
FOSREMUN210 210mmx122m argintiu

COD DESCRIERE

OMASFRAGP5 Rama pentru sustinere litere cu suport
OFRAGP55L4 Rama pentru sustinere litere, 5 randuri, font 4mm
OFRAGP55L5 Rama pentru sustinere litere, 5 randuri, font 5mm
OFRAGP53L9 Rama pentru sustinere litere, 3 randuri, font 9mm
OFRAGP51L92L4 Rama pentru sustinere litere, 1 rand pentru font de 9mm, 2 randuri pentru font de 4mm
OFRAGP51L91L5 Rama pentru sustinere litere, 1 rand pentru font de 9mm, 1 rand pentru font de 5.5mm
OFRAGP51L161L4 Rama pentru sustinere litere, 1 rand pentru font de 16mm, 1 rand pentru font de 4mm
OFRAGP51L161L5 Rama pentru sustinere litere, 1 rand pentru font de 16mm, 1 rand pentru font de 5.5mm

COD DIMENSIUNI CULORI

OP-FOZLOMUN 18 cm x 122 m auriu
OP-FOSREMUN 18 cm x 122 m argintiu

COD DESCRIERE

OP-OFRA3L5 3 rânduri de 5 mm
OP-OFRA3L4 3 rânduri de 4 mm

Cod

OP-OMATBASEA1

Cod

OP-OMATBASEHNDGP

COD

OP-OFRA2L9

COD

OP-OFRAMA

COD DIMENSIUNI CULORI AMBALARE

OP-FSLAT0463 litere font latin standard 4 mm 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
OP-FSLRO0466 litere font românesc 4 mm 66 buc/set
OP-FSLRO0557 litere font românesc 5,5 mm 57 buc/set
OP-FSLRO0934 litere font românesc 9 mm 34 buc/set
OP-FSSPE0476 cifre și caractere speciale 4 mm 76 buc/set
OP-FSSPE0570 cifre și caractere speciale 5,5 mm 70 buc/set
OP-FSSPE0949 cifre și caractere speciale 9 mm 49 buc/set
OP-OFMSRO4 Master set RO 4 mm set
OP-OFMSRO5 Master set RO 5,5 mm set
OP-OFMSRO9 Master set RO 9 mm set
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7.6 Calculatoare de birou

Calculator de birou
• Calculator de birou din plastic rigid, cu ecran înclinat LCD.
• Digiți 12.
• Sursă alimentare solar + baterie.
• Funcții standard GT.
• Memorie: 1.

Calculator de buzunar cu etui
• Calculator de buzunar din plastic cu etui, display LCD -afișare cu 8 digiti  
• Alimentare dual solara+baterie • Memorii independente  
• Taste schimbare semn + sau minus  • Calcul radicali  • Calcule procentuale %  
• Închidere automată în caz de neutilizare  

Calculator de birou
• Alimentare dual solara+baterie  • Memorii independente • Tastă GT • Tastă 
de corecție rapidă • Tastă cu OO • Taste schimbare semn + sau minus  
• Separator unități  mii • Selector de rotunjire zecimale calculate • Calcul radi-
cali • Calcule procentuale % • Calcule parțiale și afișare total general • Închidere 
manuală prin tastă OFF  

Calculator științific
• Calculator științific cu 240 funcții • Afișaj LCD mare, pe 2 linii 
• Alimentare cu baterie  • Taste cu funcții  
• Carcasă rezistentă la șocuri • Design inovator, de dimensiunea palmei, cu 

carcasă glisantă durabilă  
• Închidere manuală prin tastă OFF  

Calculator de birou
• Calculator de birou din plastic rigid, cu ecran înclinat LCD.
• Digiți 14.
• Sursă alimentare solar + baterie.
• Funcții standard GT.
• Memorie: 1.

Calculator de birou
• Digiți 12
• Alimentare dual, solară plus baterie. Închidere manuală prin tasta off
• Memorii independente.
• Calcule parțiale cu afișare total general, calcule radicali și calcule procentuale
• Tastă schimbare semn +/-, separator unități mii

COD DIMENSIUNI

TM6012 149 x 117 x 25  mm

COD DIMENSIUNI

TM6045 145 x 108 x 30 mm

COD GREUTATE NR. DIGIȚI DESCRIERE DIMENSIUNI

TM6016 200 g 16 ecran fix 14.5x3x20 cm
TM6021R 150 g 12 ecran rabatabil 20,6x15,6x2,7 cm 

COD GREUTATE DIMENSIUNI

TM6075 50 g 9.8x6.4x1.2cm 

COD GREUTATE DIMENSIUNI

TM60240 100 g 15.9x8x1.9 cm 

COD DIMENSIUNI

TM6014 202 x 143 x 30 mm

NOU

NOU
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7.6 Calculatoare de birou

Calculator de birou LS 123 TC
• Din plastic rigid cu față metalică argintie, display LCD.
• Format mic pentru birou.
• Digiți L12.
• Sursă alimentare solar + baterie.
• Funcții standard GT. Memorie:1.

Calculator de birou WS 1610 T
• Din plastic rigid cu taste mari, display LCD rabatabil.
• Tastatură stabilă de tip computer pentru operare rapidă și fermă.
• Calcul impozit.
• Digiți 16.
• Funcție de introducere rapidă a datelor.
• Sursă dublă de alimentare (solară + baterie).

Calculator de birou cu bandă MP 121 MG
• Recomandat pentru contabilitate.
• Din plastic design modern cu taste mari; display LCD.
• Consumabile utilizate: ribon CT-13;  
• Digiți 12.
• Sursă alimentare 220V și baterie CR2032.
• Funcții standard GT.
• Memorie:1.

Calculator de birou cu bandă MP 1411 LTSC
• Recomandat pentru contabilitate.
• Din plastic design modern cu taste mari; display LCD.
• Consumabile utilizate: rolă de hârtie de 57 mm lățime; 

ribon negru / roșu - Cod EP 102.
• Digiți 14.
• Sursă alimentare 220V.
• Funcții standard GT.
• Memorie:1.

Calculator de birou cu bandă MP 1211 LTSC
• Recomandat pentru contabilitate.
• Din plastic design modern cu taste mari; display LCD.
• Consumabile utilizate: rolă de hârtie de 57 mm lățime; 

ribon negru / roșu - Cod EP 102.
• Digiți 12.
• Sursă alimentare 220V.
• Funcții standard GT.
• Memorie:1.

Calculator științific Canon  F502G
• Calculator științific F-502G
• Recomandat pentru calcule matematice
• Sursa alimentare – baterie CR2032
• Funcții standard : 140
• Memorie : 1

COD GREUTATE DIMENSIUNI

F502G 128 gr. 20.3 x 83.5 x 145

COD GREUTATE DIMENSIUNI

WS 1610T 238 gr 198 x 150 x 38 mm
COD VITEZĂ GREUTATE DIMENSIUNI

MP121MG 2,7 linii / secundă 858 gr 250 x 185 x 55 mm

COD GREUTATE DIMENSIUNI

LS123TC 102 gr 100 x 30 x 25 mm

COD VITEZĂ GREUTATE DIMENSIUNI

MP1211D 4,1 linii / secundă 1600 gr 288 x 210 x 60 mm
COD VITEZĂ GREUTATE DIMENSIUNI

MP1411LTSC 3,6 linii / secundă 1500 gr 325 x 219 x 75 mm

NOU
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8.1 Focus Touch

NOU

Serviciile militare 
Vizualizarea situațiilor și mediilor complexe 
se face foarte ușor cu Focus Touch. Misiuni și 
sesiuni de formare pot fi pregătite și urmărite 
datorită suportului special care face posibilă 
folosirea ecranului ca o tablă/hartă cu atingere 
digitală.

Showroom si retail 
Afiseaza colecțiile si produsele cu Focus Touch P10.
Operatiunea de atingere face ca vizitatorii dvs. 
să vadă mai ușor produsele. 
Mai multe opțiuni, crearea și experimentarea 
produselor -  totul face parte dintr-un show-
room modern.

Business și Industrie 
P r e z e n t a r e a 
informațiilor financia-
re, găzduirea de întâl-
niri, video conferințe și 
formare profesională, 
crearea de noi produse, 
explicarea ofertelor că-
tre clienții dvs. , revizu-
irea de desene și schițe 
de produse împreună cu 
echipa de lucru, - și orice 
alte activități standard 
din orice companie.  
Focus Touch vă oferă 
un instrument important pentru a gestiona aceste activități rapid și eficient. 
Prezentând și imagini în timpul prezentării dvs.,puteți fi siguri că mesajul va 
fi reținut.  
Fiți cu un pas înaintea competitorilor și oferiți imaginea profesională pe care 
compania dvs. o merită. 
Mai multe opțiuni, o singură soluție. 

Siguranța și situații de urgență 
Cu Focus Touch se pot proiecta imagini de pe aparatul foto, proceduri și 
informații relevante, în mod rapid și eficient. Datorită funcționării de atingere 
precis, se poate mări  cu precizie zona pe orice locație. Este ușor să se co-
munice cu alte zone cu ajutorul camerei și microfonului încorporate -  ideal 
pentru gestionarea deciziilor în situații de criză și urgență.

Educatie și formare 
Educația a suferit o mulțime de schim-
bări în ultimii ani. Nu ne mai putem 
imagina o sală de clasă, care nu a fost 
afectată de lumea tehnologiei digitale. 
Va oferim tot ce e nevoie pentru a ține 
pasul cu evoluția. 
Lecțiile și sesiunile de formare devin 
mai interactive, atrăgătoare și dinami-
ce cu Focus Touch. Datorită manevrării 
facile și precise, Focus Touch este un instrument indispensabil pentru orice pro-
fesor sau trainer. Este foarte ușor de pregătit lecții, materiale de prezentare sau 
documente la domiciliu și apoi să le proiectezi pe Focus Touch din smartphone, 
laptop sau tabletă. Software-ul WizTeach care este furnizat ca accesoriu se pre-
zintă ca un valoros suport pentru prezentare. Acesta este disponibil în mai multe 
limbi și este compatibil cu Windows, Mac și Linux.  
Focus Touch este intuitiv, astfel încât cei mai tineri elevi pot învața să-l folosească 
rapid. 

Guvern 
Primarii, municipalități și alte organizații guvernamentale au multe situații în care 
Focus Touch poate adăuga valoare prezentărilor. Situațiile care includ vizualiza-
rea și evaluarea  sau revizuirea planurilor arhitecturale, desene și documente – 
acestea pot fi realizate cu Focus Touch P10 pe suport vertical sau suportul model 
masă. Este un instrument interactiv prin care mai multi colegi din zone diferite, 
pot vedea situațiile și conținutul prezentărilor pe 1 ecran în același timp. Prezen-
tările se pot proiecta simplu de pe smartphone sau de pe tabletă.

APLICABILITATE FOCUS TOUCH P10

Sănătate
Vezi planuri de tratament, revezi imagini scanate, 
mărești pentru a vedea cele mai mici detalii cu 
pacientul sau colegii - Focus Touch afiseaza full HD 
face aceste acțiuni posibile. Conferințele video cu 
alți specialiști sunt mai ușor de făcut cu Focus Tou-
ch, care include difuzoare, cameră și microfon.

COD DIAGONALA DIMENSIUNI GREUTATE
14029262 55” (138 cm) 68 x 120 cm 53 kg
14029264 70” (178 cm) 87 x 155 cm 85 kg
14029265 82” (208 cm) 102 x 181 cm 108 kg

Focus Touch P10   
• Focus Touch P10 este un display multifuncțional în format mare, potrivit 

pentru orice companie.  
• Pentru prezentări, video conferințe și întâlniri, P10, îți oferă o imagine profesio-

nistă și atrage mai mult atenția asupra mesajului transmis.  
• Face orice prezentare simplă și eficientă. 
• Folosirea optimă prin atingere oferă avantajele unei prezentări profesioniste, 

împreună cu difuzoarele și microfonul incorporate.  
• Elegantul Focus Touch este esențial în orice spațiu de lucru.  
• Adaugă valoare business-ului. 
• Proiectezi cu ușurință fișierele direct din laptop, smartphone sau tabletă, pe 

Focus Touch P10 folosind hard sau software.  
• Oferă posibilitatea de a fi folosit de mai multe persoane simultan. 
• Tehnologie Samsung Full HD, display anti-reflex. 
• Atingere precisă pe ecran cu 10 puncte de presiune. 
• Microfon, cameră video și difuzoare incorporate (2 x 30 Watt). 
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8.1 Focus Touch

COD DIMENSIUNI CULOARE
14038197 183 x 114cm Negru
14038198 183 x 114cm alb

COD VESA STANDARD GREUTATE MAX COMPATIBIL PENTRU MONITOR
14037700 400x400/600/800 70 kg 55”
14037701 400x600/800 140 kg 70” - 82”

COD VESA STANDARD GREUTATE MAX COMPATIBIL PENTRU MONITOR
14038150 600x400 65 kg 55” - 70”

COD VESA STANDARD GEUTATE MAXIMA
14038178 800x565 150 kg

Soluții de montare Focus Touch pentru podea   
• Lift electric cu baza albă sau neagră. 
• Potrivit pentru utilizare fixă sau mobilă pentru display de până la 85 inch. 
• Coloana este din aluminiu, cu manevrare electrică. 
• Suportă o greutate maximă de 150 kg. 

Sistem glisant pentru Focus Touch   
• Mecanismul glisant este un mecanism patentat care neutralizează gravitația 

mișcării pe verticală a display-ului. 
• Rapid, ușor și fără efort. 
• Punctele de montare sunt în conformitate cu standardul VESA (Video  

Electronics Standard Association) 

Sistem electric pentru Focus Touch de 55” și 70”   
• Lift electric din oțel negru pentru poziționare facilă pe orizontală. 
• Proiectat pentru montare pe orice perete, deoarece greutatea monitorului este 

suportată de podea. 
• Greutatea maximă suportată: 65 kg, • Înălțime reglabilă: 100 cm 
• Include telecomandă. 

Soluții de montare cu rotire Focus Touch  
pentru podea   

• Stand mobil cu înălțime reglabilă electric pentru monitor de 55”-70”. 
• Se poate trece ușor prin orice ușă. 
• Spațiu suficient pentru a ascunde cablurile. 
• Găurile pentru montare ale monitorului sunt conform VESA standard. 
• Prevăzut cu 4 rotile (cu frâne) și cu 2 mânere pentru transportare ușoară dintr-

un loc în altul. 
• Monitorul se poate roti la 90° în poziție orizontală, astfel încât poate fi folosit 

ca masă de desen. 

NOU

NOU

COD DIMENSIUNI
18450011 55’’
18450010 70’’

Set Focus wings   
• Set de uși tablă magnetică emailata de calitate, pe care se poate scrie și șterge 

cu burete magnetic uscat. 
• Potrivite atât pentru montare pe perete, cât și pe suport electric mobil pentru 

ajustarea înălțimii. 
• Suprafețele pot fi imprimate cu design personalizat. 

NOU

NOU

NOU
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8.2 Cabinete, flipcharturi și hârtie

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.

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 burete-
le uscat.

• Avantaje: cele 5 rotile, dintre care 3 sunt blocabile oferă mobilitate 
flipchartului.

• Bază de susținere (diametru = 64 cm).

COD
13018100

COD DIMENSIUNI ÎNĂLȚIME MAXIMĂ
14001102 105 x 70 cm 175 - 200 cm

COD DIMENSIUNI
13002700 55’’
13002701 70’’

Cabinet de prezentare Focus   
• Cabinet cu două uși care se pot încuia cu cheie. 
• Pe ambele se poate scrie atât în interior, cât și în exterior, 

se pot șterge cu burete uscat și sunt magnetice. 
• Sunt disponibile în 2 modele: de 55 inch și 70 inch 

NOU
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8.2 Cabinete, flipcharturi și hârtie

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 Standard Plus 
• Suprafață magnetică, înălțime reglabilă.
• 2 brațe laterale mobile (mărește suprafața de prezentare de 3 ori).
• Hârtia se prinde pe cele 2 brațe cu ajutorul magneților.
• Taviță pentru markere pe toată lungimea tablei.
• Mod de prindere a hârtiei: cu clemă rabatabilă.

Suport mobil pentru flipchart 
•  Util și practic pentru deplasarea flipchart-ului în încăperi.
• Din aluminiu cu 3 brațe de 61 cm lungime echipat cu 3 roți mobile prevăzute 

cu sistem de blocare.
• Se recomandă utilizarea acestuia pentru modelele: Budget, Standard și Stan-

dard Plus.

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 ÎNĂLȚIME MAXIMĂ
14001100 105 x 70 cm 185 cm

COD
14001112

COD DIMENSIUNI DESCRIERE
13011101 6 x 70 x 3,5 cm clemă magnetică
13011100 6 x 70 x 3,5 cm montare cu șuruburi
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8.2 Cabinete, flipcharturi și hârtie

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 timp de suport.
• În momentul în care folia este trasă din tubul de aluminiu se încarcă electro-

static 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.

* rezervă folie pentru EasyFlip

COD CULOARE DIMENSIUNI
L-70000000 Argintiu 97 x 97 x 720 mm
L-70500001* alb 60 x 60 x630 mm

Rezervă hârtie pentru flipchart 
• Hârtie albă de 80 gr/mp cu microperforații și 5 găuri.
• Față caroiată și verso velină.

Flipchart magnetic Optima 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

COD DIMENSIUNI AMBALARE
OP-10065100 65 x 100 cm 50 coli/top
LD-100050592 65 x 100 cm 20 coli/top

NOU NOU

Flipchart magnetic Optima 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 mag-

netic se scrie cu markere speciale și se șterge cu burete uscat. 
• Cele 5 roțile oferă mobilitate flipchartului, putând fi mutat cu ușurință. 

COD DIMENSIUNI INALTIME MAXIMA
OP-12070100 100 x 70 cm 100 cm
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8.3 Table magnetice, plannere și panouri de afișaj

Table albe personalizabile 
• Soluția ideală pentru a da tablei de lucru, și  prin urmare și atmosferei de la 

birou, un aspect personalizat
• Umple propria tablă magnetică de culoare! 
• Tabla poate fi decorată cu fotografii, texte, logo-ul companiei, desene sau texte 

inspiraționale;
• Cretativitatea nu are limită! 
• Aplicații ce pot fi printate pe tablă: planificări, activități și performanțe ale 

echipei, planuri și branding. 
• Tablele sunt magnetice și se șterg cu burete magnetic uscat. 
• Tablele sunt rezistente la zgârieturi, deoarece cerneala folosită la imprimare se 

impregnează în suprafața tablei. 
 • Cerneala este rezistentă la razele soarelui, culoarea rămâne la fel de intensă. 

Tablă magnetică argintie Silverboard Deluxe 
• Tablă magnetică argintie cu aspect luxos, exclusiv. 
• Tablă magnetică argintie este de calitate superioară pe care se scrie excelent și 

se șterge cu burete magnetic uscat. 
• Profil de aluminiu de 16 mm. 
• Se livrează cu o tăviță de 30 cm și accesorii de montare. 

COD DIMENSIUNI
11103453 60x90 cm
11103456 90x120 cm
11103464 90x180 cm
11103457 100x100 cm
11103458 100x150 cm

COD DIMENSIUNI
13009100 100 x 200 cm
13009101 100 x 180 cm

COD DIMENSIUNI
13009102 100 x 150 cm
13009103  90 x 120 cm

COD DIMENSIUNI
11103467 100x200 cm
11103459 120x150 cm
11103461 120x180 cm
11103462 120x200 cm

COD DIMENSIUNI
11101204 100x200 cm
11101206 100x150 cm
11101209 90x120 cm
11101210 60x90 cm

NOU

NOU

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.
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8.3 Table magnetice, plannere și panouri de afișaj

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.

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.

Tablă magnetică pentru proiecții
• Tablă pentru proiecții cu profil Softline. 
• Confecționată din oțel alb mat, se poate scrie și șterge cu ușurință. 
• Potrivită pentru proiecții și pentru markere pentru tablă.
• Disponibilă în diferite formate și cu design pentru montare pe perete. 
• Dotată cu profil de aluminiu Softline cu colțuri din material sintetic de culoare gri.
• Conține tăviță pentru markere.

*Tablă pentru proiecții cu profil RC.

COD DIMENSIUNI
13016100 120 x 200 cm
13016102 100 x 200 cm
13016103 90 x 120 cm

COD MODEL DIMENSIUNI
11103331 4 : 3 120x160 mm
11103336 16: 10 120x192 mm
11103335 16 : 9 120x214 mm
11103340 1 : 1 150x150 mm

COD MODEL DIMENSIUNI
11103341 4 : 3 150x200 mm
11103343 16 : 10 150x240 mm
13015100* 4 : 3 118 x 157 mm
13015101* 16 : 10 118 x 189 mm

COD DIMENSIUNI
11103264 45 x   60 cm
11103263 60 x   90 cm
11103262 90 x 120 cm
11103261 100 x 150 cm
11103260 100 x 200 cm

COD DIMENSIUNI
11103293 120 x 150 cm
11103283 120 x 180 cm
11103294 120 x 240 cm
11103295 120 x 300 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. 

Tablă albă magnetică rotativă cu 2 fețe   
• Tablă albă magnetică rotativa cu 2 fețe pentru scriere, ramă din aluminiu. 
• Datorită dispozitivului rotativ, tablă se poate roți la 360°, se poate fixă în 

orice unghi. 
• Pe stând mobil cu 4 roțile cu sistem de blocare. 
• Prevăzută cu tăviță pentru markere. 

COD INALTIME MAXIMA
OP-19140150 140 x 150 cm
OP-19120240 120 x 140 cm

COD INALTIME MAXIMA
OP-25090120 90 x 120 cm
OP-25100150 100 x 150 cm
OP-25100180 100 x 180 cm

COD INALTIME MAXIMA
OP-25100200 100 x 200 cm
OP-25120150 120 x 150 cm
OP-25120180 120 x 180 cm
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8.3 Table magnetice, plannere și panouri de afișaj

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 magnetică din sticlă color Glass2Write 
• Table magnetice elegante din sticlă, pe care se scrie cu markerul special și se 

șterge cu burete magnetic uscat. 
• Tablele sunt acoperite în spate pentru a asigură lizibilitate clară și pot fi mon-

tate pe perete de orice culoare. 
• Sunt fabricate din sticlă securizată, și sunt disponibile în mai multe variante de 

culori. 
• Include: tăviță de sticlă, 1 burete magnetic, 5 magneți rotunzi. 
• Magneții și buretele sunt extrastrong. 

14017150 - Starter Set Basic, conține 2 markere 
albe și 2  markere negre (2mm), 4 magneți 
extrastrong Cube, burete magnetic.

14017151 - Starter Set Pro, conține markere 
3 mm, 2 albe, 2 negre, 1 galben, 1 albastru,1 
roșu, 1 verde); 4 magneți extrastrong Cube, 
burete magnetic.

COD 
(NEGRU)

COD 
(ROSU)

COD 
(ALBASTRU)

COD 
(VERNIL)

COD 
(VIOLET) DIMENSIUNE

14700100 14700101 14700102 14700103 14700104 45x60 cm
14700110 14700111 14700112 14700113 14700114 60x90 cm
14700120 14700121 14700122 14700123 14700124 90x120 cm
14700130 14700131 14700132 14700133 14700134 100x150 cm

NOU
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8.3 Table magnetice, plannere și panouri de afișaj

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.

*Alte dimensiuni se livrează numai pe bază de precomandă.

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.

Opțional benzi magnetice

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.

COD TIP
14035125 numere saptămâni

COD DIMENSIUNI
11103188E 90 x 120 cm

COD DIMENSIUNI
11103276 60 x 120 cm

COD DIMENSIUNI
11103240 120 x 300 cm
11103241 120 x 240 cm
11103242 120 x 180 cm
11103243 120 x 150 cm
11103244 100 x 200 cm
11103246 100 x 150 cm
11103249 90 x 120 cm
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8.3 Table magnetice, plannere și panouri de afișaj

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.

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

Planner pentru 53 săptămâni
• Planificator anual pe săptămâni cu ramă aluminiu profil Softline.
• Suprafață 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
11103281E 60 x 120 cm

COD MODEL DIMENSIUNI
11103186E anual vertical 90 x 120 cm

*Se recomandă utilizarea unui starterset sau planset small pentru toate tipurile de plannere.

COD DIMENSIUNI
11103198 60 x 120 cm
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8.3 Table magnetice, plannere și panouri de afișaj

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.

COD MODEL DIMENSIUNI
13006123 tablă albă magnetică 120 x 180 cm
13006223 panou textil albastru 120 x 180 cm
13006273 panou textil roșu 120 x 180 cm
14013150 suport metalic triunghiular
51401051 conector dublu din plastic
51401052 conector triplu din plastic

Panourile “Accent”

Panourile “Intense”

COD AK001 
(VERDE-ALBASTRU)

COD AK003 
(VERDE)

COD AK007 
(ALBASTRU-VIOLET)

COD AK013 
(ROZ INCHIS)

COD AK015 
(PORTOCALIU-ROSU)

COD AK019 
(GRI INCHIS) DIMENSIUNI

11501006 11501026 11501046 11501066 11501086 11501106 120x240 cm
11501005 11501025 11501045 11501065 11501085 11501105 120x180 cm
11501004 11501024 11501044 11501064 11501084 11501104 90x180 cm
11501003 11501023 11501043 11501063 11501083 11501103 90x120 cm
11501002 11501022 11501042 11501062 11501082 11501102 60x90 cm
11501001 11501021 11501041 11501061 11501081 11501101 45x60 cm

COD YS079
(VERDE-ALBASTRU)

COD YS097
(VERDE)

COD YS144
(ALBASTRU-VIOLET)

COD YS156
(ROZ INCHIS)

COD YS159
(PROTOCALIU-ROSU)

COD YS168
(GRI INCHIS) DIMENSIUNI

11503006 11503026 11503046 11503066 11503086 11503106 120x240 cm
11503005 11503025 11503045 11503065 11503085 11503105 120x180 cm
11503004 11503024 11503044 11503064 11503084 11503104 90x180 cm
11503003 11503023 11503043 11503063 11503083 11503103 90x120 cm
11503002 11503022 11503042 11503062 11503082 11503102 60x90 cm
11503001 11503021 11503041 11503061 11503081 11503101 45x60 cm

Panou de afișare textil 
• Panou cu suprafața din material textil de calitate, 100% reciclat. 
• Rezistent, culori durabile, rezistent la foc, lavabil și ecologic. 
• Profil Softline din aluminiu, de 16 mm. 

NOU



310

08 Prezentare și comunicare

Tablă combi cu profil Softline 
• Combinație de tablă albă magnetică și panou din plută sau tablă albă magneti-

că și panou textil.
• Ramă din aluminiu Softline
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

Panou de afișare din plută 
• Suprafață din plută naturală fină presată.
• Ramă din aluminiu profil Softline.
• Ideală pentru afișaj.
• Se folosesc pioneze cu mâner.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

*Alte dimensiuni se livrează numai pe bază de precomandă.

COD DIMENSIUNI
11203111 45 x   60 cm
11203110 60 x   90 cm
11203109 90 x 120 cm
11204111 120 x 180 cm

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

8.3 Table magnetice, plannere și panouri de afișaj
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Panou de afișare din plută
• Suprafață din plută naturală fină presată.
• Se folosesc pioneze cu mâner.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

5

COD RAMĂ DIMENSIUNI
OP-30045060 aluminiu 45 x 60 cm
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 40 x 60 cm
OP-31060090 lemn 60 x 90 cm
OP-31090120 lemn 90 x 120 cm

Tablă albă magnetică
• Ramă aluminiu.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și tăviță.
• Pentru scriere se folosesc markere lavabile și pentru ștergere burete uscat.

5

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

Tablă albă cu suprafață magnetică emailată  
• Suprafața magnetică emailata este rezistentă la zgârieturi. 
• Rama este din aluminiu, iar colțurile din ABS. 
• Pentru scriere se folosesc markere lavabile și pentru ștergere burete uscat. 
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și tăviță (30 cm).
COD INALTIME MAXIMA
OP-21120180 120 x 180 cm
OP-21120240 120 x 240 cm
OP-21120300 120 x 300 cm

8.3 Table magnetice, plannere și panouri de afișaj

NOU
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8.4 Hărți

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.

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.

Harta României
• Suport magnetic.
• Ideală pentru prezentări.
• Se poate scrie cu markere lavabile și se pot poziționa magneți.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

Harta Bucureștiului
• Suport magnetic.
• 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
11103179 politică 100 x 136 cm

COD TIP DIMENSIUNI
11103178 rutieră 85 x 125 cm

COD TIP DIMENSIUNI
R890417 rutieră + administrativă 100 x 140 cm

COD TIP DIMENSIUNI
HP15H rutieră 100 x 140 cm
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8.5 Accesorii pentru table magnetice și flipcharturi

Magneți pentru table
• Ambalare 10 buc./set.

Magneți pentru table
• Ambalare 10 buc./set.

Suport magnetic pentru markere
• Pentru 4 markere, magnet integrat pentru fixarea pe tablă.

COD
14021103

CULORI D30 D25 D20 D10
negru 14019100 14019105 14019110 14019115
roșu 14019125 14019130 14019135 14019140
verde 14019145 14019150 14019155 14019160
albastru 14019165 14019170 14019175 14019180
galben 14019185 14019190 14019195 14019200

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

COD DIMENSIUNE AMBALARE
AL-7048A27 10x10x10 mm 2 buc/set

Magneti extra strong Neodyn    
• Magneți extra strong cromați pentru table de sticlă. 

NOU

Suport magnetic pentru burete si markere Caddy 
• 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

NOU

Magneți extrastrong  
• Magneți extrastrong pentru tablă magnetică din sticlă.

COD AMBALARE
14019781 5 buc/set
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8.5 Accesorii pentru table magnetice și flipcharturi

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

Planset small
• Set accesorii planner. Conține: 4 markere subțiri cu vârf de 1,5 mm (negru, 

roșu, verde și albastru), 1 miniburete magnetic, 5 seturi de simboluri magneti-
ce (pătrat, cerc, triunghi, dreptunghi, săgeată).

• Se recomandă pentru table albe magnetice.

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.

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 lungi-

me și 1 cm lățime în 6 culori diferite

COD
14017101

COD
14017102

COD
14017111

COD
14017151

COD
14017115

COD
14017150

Starter Set Basic
• Conține 2 markere albe și 2  markere negre (2mm), 4 magneți extrastrong 

Cube, burete magnetic.

Starter Set Pro
• Conține markere 3 mm, 2 albe, 2 negre, 1 galben, 1 albastru,1 roșu, 1 verde); 4 

magneți extrastrong Cube, burete magnetic.
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8.5 Accesorii pentru table magnetice și flipcharturi

Marker pentru tablă Big Nib 5100A
• Vârf rotund de 5.0 mm.
• Pentru scriere pe tablă albă.
• Uscare rapidă.
COD CULOARE AMBALARE
EK-5100A-BK negru 12 buc./cutie
EK-5100A-BL albastru 12 buc./cutie
EK-5100A-RE roșu 12 buc./cutie
EK-5100A-GR verde 12 buc./cutie

COD CULOARE 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
EPG-4-FPK roz fluorescent 12 buc/cutie
EPG-4-FGR verde fluorescent 12 buc/cutie
EPG-4-PR violet 12 buc/cutie

Marker pentru table de sticlă Glassboard
• 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 AMBALARE
EK-573A-BK negru 12 buc/cutie
EK-573A-BL albastru 12 buc/cutie
EK-573A-GR verde 12 buc/cutie
EK-573A-RE roșu 12 buc/cutie

COD AMBALARE
EK-517 - x 12 buc / cutie
EK-517/4W 4 buc / set
EK-517/6W 6 buc / set

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

Just a single click to write!!

CLICK!

and
GO!

NOU NOU

Pix Stylus pentru dispozitive cu touchscreen

Pix Leitz Stylus Pro Presenter
Multifuncțional: control PC wireless, indicator laser pentru prezentări, pix reîncăr-
cabil și vârf din silicon pentru ecran tactil.
• Sistem plug-and-play pentru Windows și Mac, nu necesită software
• Echipat cu receptor USB în interiorul capacului: apasă și glisează
• 3 butoane pentru control pagină sus/jos și indicator laser 
• Indicator laser roșu și pix cu cerneală neagră (rezervă tip D1, lungime 67 mm)
• Vârf interschimbabil pentru dispozitive cu ecran tactil
• Rază de acțiune: până la 15 m

COD MODEL     DESCRIERE CULOARE

L-64150084 2 în 1 Multifuncțional: pix reîncărcabil și vârf special pentru 
dispozitive cu ecran tactil. argintiu

L-64140001 4 în 1 Multifuncțional: indicator laser, lanternă LED, pix reîn- 
cărcabil și vârf special pentru dispozitive cu ecran tactil.

alb
L-64140095 4 în 1 negru

COD CULOARE
L-64770001 alb
L-64770095 negru

2 în 1 4 în 1

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

x=culoare; BK-negru, RE-roșu, BL-albastru, GR-verde; 
4W=negru+roșu+verde+albastru; 6W=negru+roșu+verde+albastru+maron+orange
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Burete magnetic
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei.
• Magnet integrat pentru susținere pe tablă.

Burete magnetic pentru table albe de scris
• Burete special care aderă ușor pe tablele magnetice.
• Culori asortate.

Rezerve șervețele pentru burete magnetic
• Rezerve din hârtie specială pentru burete de șters tabla.

Rezerve șervețele pentru burete magnetic
• Rezerve din hârtie specială pentru burete de șters tabla.

Burete magnetic Smiley  
• Buretele magnetic special cu fața smiley poate fi folosit pe orice tablă magnetică

Burete magnetic Design 2000
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei.
• Magnet integrat pentru susținere pe tablă.

Burete din pâslă pentru table de scris cu cretă
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a cretei de pe tablă

COD AMBALARE
14020110 100 buc / cutie

COD AMBALARE
14020110 100 buc / cutie

COD
ERT-MMR

COD
14020116

COD
OP-25000010

COD
14020105

COD
14020125

NOU

Burete magnetic Friendly  
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei.
• Magnet integrat pentru susținere pe tablă.

COD
14020120

8.5 Accesorii pentru table magnetice și flipcharturi
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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

COD
14020150

NOU NOU

Burete magnetic extrastrong din pâslă
• Special pentru table magnetice de sticlă.

Cretă ecologică
• Ecologică - nu lasă praf.
• Diametru: 9 mm; lungime 8 cm

COD CULOARE AMBALARE
FK-CK5012 albă 12 buc / set
FK-CK4012 colorată 12 buc / set

Spray curățare table de 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.

Șervețele curățare table de scris 
• Dispenser cu 100 de șervețele umede. 
• Șervețele umede pentru curățarea rapidă a tablelor magnetice. 
• Curățați bine tablă magnetică și îndepărtați lichidul rămas cu un șervețel uscat 

(de preferat DF-1813). 

COD
DF-1685

COD
DF-1560

COD VÂRF CULOARE AMBALARE
EPW-12-WH 12.0 mm alb 6 buc/cutie
EPW-12-BL 12.0 mm albastru 6 buc/cutie
EPW-12-YE 12.0 mm galben 6 buc/cutie
EPW-12-OG 12.0 mm portocaliu 6 buc/cutie
EPW-12-RE 12.0 mm roșu 6 buc/cutie
EPW-12-GR 12.0 mm verde 6 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE AMBALARE
EPW-4-WH 2.0 mm alb 12 buc/cutie
EPW-4-BL 2.0 mm albastru 12 buc/cutie
EPW-4-YE 2.0 mm galben 12 buc/cutie
EPW-4-OG 2.0 mm portocaliu 12 buc/cutie
EPW-4-RE 2.0 mm roșu 12 buc/cutie
EPW-4-GR 2.0 mm verde 12 buc/cutie

NOU

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

8.5 Accesorii pentru table magnetice și flipcharturi
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8.6 Proiectoare multimedia și accesorii

Videoproiectoare Vivitek Videoproietoare Hitachi

Ecran de proiecție de perete
• Suprafață albă mată, cauciucată și neinflamabilă.
• Se montează pe perete sau plafon.
• Carcasă metalică gri.

Ecran de proiecție pe trepied
• Suprafață albă mată, cauciucată și neinflamabilă.
• Trepied metalic solid pliabil.
• Sistem de întindere a pânzei.
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COD  DIMENSIUNI (LXL)
14007303 153 x 153 mm
14007305 180 x 180 mm
14007307 203 x 203 mm

COD  DIMENSIUNI (LXL)
14007323 153 x 153 mm
14007325 180 x 180 mm
14007327 203 x 203 mm

COD MODEL DESCRIERE

Qumi-Q5-BK Pocket/educational
WXGA (720p), luminozitate pana la 500 lm, contrast 1.55:1, 
lampa LED 30000h, greutate 0.5 kg, iesire HDMI DLP-Link, 

negru , garantie 5 ani.

D557W Portabil/educational WXGA, 3000 lm, contrast 15000:1, lampa 10000h / 5,000h, 
zgomot 32 dB / 35 dB, greutate 2.3 kg, iesiri HDMI, HDMI 3D. 

COD MODEL DESCRIERE

CPDX250-EU Portabil XGA, 2500 lumeni, contrast 2500:1, lampa 6000 ore, DLP,  
iesire HDMI

CPX4030WN Multimedia/business XGA, 4200 lm, contrast 5000:1, lampa de 10.000 ore, iesiri 
VGA, HDMI, USB A, USB B, RJ45, optiune wireless. 

NOUNOU
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8.7 Panouri, suporti și aviziere pentru prezentare

COD  DIMENSIUNI (LXL)
AL-8621 18 x 11 cm
AL-8622 24 x 15 cm
AL-8623 33 x 21 cm

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

NOU

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.

Stand metalic pentru cataloage Classic 
• Conține 10 compartimente format A4 pentru reviste, pliante, broșuri etc.
• Poate fi montat și pe perete.

Stand metalic pentru cataloage Escalera 
• Construit din oțel cu finisare deosebită.
• Acest stand care oferă acces direct la documente este alcătuit din 11 compar-

timente format A4.

COD DIMENSIUNI AMBALARE
J-1600633 60 cm 6 buc./set
J-1600933 90 cm 6 buc./set
J-1601233 120 cm 6 buc./set

COD DIMENSIUNI CULOARE
14002200 153 x 28 x 47 cm negru
14002201 153 x 28 x 47 cm gri

COD DIMENSIUNI CULOARE
14002100 137 x 30 x 23 cm negru
14002108 137 x 30 x 23 cm gri

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

Pupitru discurs
• Pupitru mobil cu raft și masă înclinată.
• Înălțime ajustabilă.
COD DIMENSIUNI CULOARE
14008140 56 x 45 x 118 cm gri
14008141 56 x 45 x 118 cm negru/lemn matur
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8.7 Panouri, suporți și aviziere pentru prezentare

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 

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. 
• Panou magnetic și 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

COD DIMENSIUNI CAPACITATE
13001300 60 x  42 cm 4 x formate A4
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

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.

COD LĂȚIME RAMĂ DIMENSIUNI
14015110 25 mm  (A3) 42 x 30 cm
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
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8.8 Display-uri de prezentare și afișare

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 organi-

za diferite tipuri de informații.
• Foliile nu sunt incluse, se comandă separat.

VIP Wall Unit
• VIP Wall Unit este un model în care pot fi prezentate cu eleganță liste,  

informații sau imagini ale produselor în birouri, magazine sau alte tipuri de 
spații de prezentare.

• Poate fi înclinat sau rotit în direcțiile dorite.
• Foliile nu sunt incluse, se comandă separat.

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.

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.

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.

Gama culori:

COD CULOARE FORMAT CAPACITATE
HD76540 antracit A4 10 folii
HD78540 antracit A4 20 folii

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
HD14029 antracit A4 10 folii/set
HD14027 gri deschis A4 10 folii/set
HD14026 negru A4 10 folii/set

COD CULOARE FORMAT CAPACITATE
HD74540 antracit A4 10 folii
HD77540 antracit A4 20 folii

COD CULOARE CAPACITATE
HD34101 antracit 10 folii
HD34102 antracit 20 folii

COD CULOARE CAPACITATE
HD34401 antracit 10 folii
HD34402 antracit 20 folii
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8.8 Display-uri de prezentare și afisare

Display pentru pliante de perete
• Display cu 12 compartimente format 1/3 / A4 din plastic transparent.

Display de perete Mesh pentru pliante
• Se livrează complet asamblat și cu accesorii de montare pe perete.
• Din metal negru rezistent cu design modern
• Util pentru păstrare broșuri, reviste; înălțime compartiment 20 mm.

Display modular rotativ
• Suport metalic solid. Stand și bază metalică.
• Prevăzut cu roți pentru mobilitate.

Display modular de perete
• Util pentru păstrarea diverselor documente, broșuri, reviste etc.
• Compus din 5 module format A4 (portrait) montate vertical pe perete.
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Display modular de birou
• Util pentru păstrarea diverselor documente, broșuri, reviste etc.
• Compus din 3 module format A4 (portrait) montate vertical pe un suport.

Display modular de birou
• Suport metalic solid prevăzut cu suporți din cauciuc pentru a nu zgâria biroul.
• Compus din 6 module format A4 (portrait) montate vertical.
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COD FORMAT NUMĂR COMPARTIMENTE DIMENSIUNI (L X L X H)
H-62593-02 A4 9 762 x 51 x 937 mm
H-62594-02 A4 6 830 x 100 x 680 mm

COD DIMENSIUNI (L X L X H) NUMĂR COMPARTIMENTE
H-62600-95 260 x 95 x   718 mm 5
H-62601-95 260 x 95 x 1289 mm 10

COD NR. SUPORȚI CULOARE
H-62558-02 30 transparent cristal
H-62559-02 15 transparent cristal

COD CULOARE
H-61031-02 cristal transparent

COD CULOARE
H-62557-02 cristal transparent

COD CULOARE
H-61027-02 cristal transparent
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8.8 Display-uri de prezentare și afisare

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

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 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. 

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. 

Display de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent. 
• Potrivit pentru broșuri.

Display de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent. 
• Potrivit pentru broșuri.

Display rotativ de birou
• Confecționat din plastic cu o claritate ce conferă o bună vizualizare prezentării.
• Folosit pentru meniuri sau expunere fotografii.

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

COD FORMAT
KJ-K-216 80 x 20 mm
KJ-K-217 105 x 148 mm
KJ-K-218 128 x 182 mm

COD FORMAT DIMENSIUNI
KJ-K-345 A7 landscape 105 x 74 mm
KJ-K-348 B6 landscape 178 x127 mm
KJ-K-349 A5 landscape 203 x152 mm
KJ-K-350 A4 landscape 297 x 210 mm

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



324

08 Prezentare și comunicare

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.  

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.  

Rama foto din plastic transparent/negru cu magneți
• Fața confecționată din acrylic transparent, spatele din acrylic negru.

Rama foto din plastic transparent cu suport
• Confecționată din acrylic transparent cu magnet.

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.

Display nume pentru birou
• Confecționată din PVC.
• Conține etichetă din carton.
COD DIMENSIUNI AMBALARE

E-100202626 60 x 250 mm 25 buc./set

COD CULOARE FORMAT DIMENSIUNI (L X L)
KJ-K-033 transparent A 72 x 200 mm
KJ-K-034 transparent A 85 x 250 mm
KJ-K-036 transparent A 100 x 220 mm
KJ-K-395 Transparent A 75 x 210 mm
KJ-K-399 Transparent A 100 x 220 mm

COD FORMAT DIMENSIUNI
KJ-K-334 B6 landscape 178 x 127 mm
KJ-K-335 A5 landscape 203 x 152 mm
KJ-K-336 A4 landscape 297 x 210 mm

COD FORMAT
KJ-K-606V 89 x 127 mm
KJ-K-607V 102 x 153 mm
KJ-K-608V 127 x 178 mm

COD FORMAT
KJ-K-602V 178 x 127 mm

COD FORMAT DIMENSIUNI
KJ-K-341 B6 portrait 178 x 127 mm
KJ-K-342 A5 portrait 203 x 152 mm
KJ-K-343 A4 portrait 297 x 210 mm

8.8 Display-uri de prezentare și afișare
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Suport PS pentru carduri  
• Cu sistem antialunecare, ce nu permite cardului să alunece din suport. 
• Poate fi folosit atât orizontal, cât și vertical. 

NOU

COD DIMENSIUNI (LXL) AMBALARE
KJ-T-020 90 x 55 mm 5 buc/set

Suport dublu pentru carduri    
•  Confecționat din material rigid, transparent, cu dublă față. 

Suport pentru carduri     
• Confecționat din PP-PVC rigid, transparent.

NOUNOU

COD DIMENSIUNI (LXL) AMBALARE
KJ-T-190H 90 x 55 mm, orizontal 5 buc/set
KJ-T-190V 90 x 55 mm, vertical 5 buc/set

COD DIMENSIUNI (LXL) AMBALARE
KJ-T-300H-TR 85 x 54 mm, orizontal 5 buc/set
KJ-T-300V-TR 85 x 54 mm, vertical 5 buc/set

Buzunar dublu  din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent, cu față dublă. 
• Folosit pentru legitimații. 

COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-017H 85 x  54 mm, orizontal 5  buc/set
KJ-T-017V 54 x 85 mm, vertical 5  buc/set
KJ-T-018H 105 x 74 mm, orizontal 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 plastic transparent PVC flexibil. 
• Folosit pentru legitimații. 

COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-014V 54 x 85 mm, vertical 5  buc/set
KJ-T-014H 85 x 54  mm, orizontal 5  buc/set
KJ-T-015V 74 x 105 mm, vertical 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

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

8.9 Ecusoane și accesorii
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8.9 Ecusoane și accesorii

Suport din polypropilenă pentru carduri
• Confecționat din plastic PP - transparent, orizontal. 
• Se folosește pentru carduri. 
• Cu sistem de agățare

Suport din polypropilenă pentru carduri
• Confecționat din plastic PP - transparent. Cu sistem antialunecare. 
• Se folosește pentru carduri. 

COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-151H 90 x 55 mm, orizontal 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
KJ-T-152V 74 x 105 mm, vertical 10 buc/set

COD DIMENSIUNI AMBALARE

KJ-T-150V 54 x 85 mm 10 buc/set

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, cristal, folosit pentru legitimații. 

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent mat, folosit pentru legitimații. 

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent ,cu margine color. 
• Folosit pentru legitimații. 

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent. 
• 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-038V 75 x 95 mm,vertical cu fermoar 10  buc/set
KJ-T-038H 108 x 70 mm,orizontal cu fermoar 10  buc/set

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

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-089H 128 x 91 mm, orizontal 10  buc/set
KJ-T-089V 91 x 128 mm, vertical 10  buc/set

COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-093H 85 x  55 mm, orizontal 10  buc/set
KJ-T-093V 55 x 85 mm, vertical 10  buc/set
KJ-T-094H 105 x 74 mm, orizontal 10  buc/set
KJ-T-094V 74 x 105 mm, vertical 10  buc/set
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8.9 Ecusoane și accesorii

Ecuson pentru nume
• Ecuson din plastic pentru nume, cu ac și clip.   

COD FORMĂ DIMENSIUNI
KJ-T-055 dreptunghiular 65 x 32 mm
KJ-T-061 oval 68 x 42 mm
KJ-T-058 rotund (smiley) D 55 mm
KJ-T-057 rotund (smiley) D 45 mm

Buzunar dublu  din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, cu față dublă. 
• Folosit pentru legitimații. 

Suport din plastic pentru carduri
• Confecționat din plastic rigid PVC - transparent. 
• Se folosește pentru ecusoane. 

COD DIMENSIUNI (L X L) MODEL AMBALARE
KJ-T-081V 56 x 85 mm, vertical cristal 10  buc/set
KJ-T-082V 72 x 102 mm, vertical cristal 10  buc/set
KJ-T-082H 105 x 67 mm, orizontal cristal 10  buc/set
KJ-T-085H 90 x  55mm, orizontal transparent mat 10  buc/set
KJ-T-085V 56 x 85 mm, vertical transparent mat 10  buc/set
KJ-T-086H 105 x 67 mm, orizontal transparent mat 10  buc/set
KJ-T-086V 72 x 102 mm, vertical transparent mat 10  buc/set

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

Ecuson cu ac și clip      
• Din plastic transparent flexibil.
• Se livrează cu un carton alb pentru înscrisuri.

COD DESCRIERE DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
KJ-T-745 cu ac și clip 70 x 42 mm 50 buc./cutie
KJ-T-748 cu ac și clip 90 x 63 mm 50 buc./cutie
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
OP-3176 cu ac și clip 90 x 55mm 50 buc./cutie

Buzunar vertical pentru ecuson
• Din plastic flexibil  pentru introducerea clipsului metalic sau lănțișorului.

R

COD CULOARE DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
OP-3175 transparent 105 x 75 mm 100 buc./set
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8.9 Ecusoane și accesorii

Dispozitiv cu șnur retractabil pentru legitimații
• Prevăzut cu clips pentru prinderea ecusonului.

Lănțișor metalic
• Metalic nichelat, pentru ecusoane cu perforație.

R

COD FORMĂ DESCRIERE CULORI
KJ-T-425 rotundă sistem de agățare curea diverse
KJ-T-432 pătrată sistem de agățare curea și lanyard diverse
KJ-T-427 Rotund, D – 15 mm sistem de agățare curea și lanyard diverse

COD LUNGIME AMBALARE
OP-CHAIN90 90 cm 100 buc./set

Clips pentru ecuson
• Clipsuri pentru ecusoane cu o singură perforație.

* clemă din plastic

COD AMBALARE
OP-3171 100 buc./set
KJ-C-108 100 buc./set
KJ-T-071* 10 buc./set

Lanyard textil
• Lanyard din material textil pentru legitimații și ecusoane. 

Lanyard PVC
• Lanyard pentru legitimații și ecusoane. 

NOU

NOU

COD CULOARE LATIME 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

COD CULOARE MATERIAL AMBALARE
KJ-T-1051-BK negru silicon 50 buc./set
KJ-T-1051-IV ivory silicon 50 buc./set
KJ-T-1051-RE roșu silicon 50 buc./set

Portetichetă pentru bagaje
• Confecționată din plastic PVC flexibil transparent. 
• Conține etichetă pretipărită. 

COD CULOARE DIMENSIUNI
KJ-T-123 transparent 20 x 35 mm
KJ-T-120 transparent 54 x 90 mm

OP-3171

KJ-T-071
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7.7 Baterii și acumulatori



9.1 Gama Leitz Style330

LEITZ STYLE 
DEMONSTREAZĂ-ȚI 
ATENȚIA
PENTRU DETALII

Culori sofisticate, suprafață  
satinată și structură din zinc.
• Materiale rezistente și de înaltă calitate, precum 

zinc și plastic ABS. Accesorii durabile și cu un de-
sign modern, disponibile în 5 variante de culoare.

F

G

28   
Grena 

 

69 
Albastru

53  
Fistic

94  
Negru 
Satin  

04   
Alb 

Arctic 

Lampă inteligentă pentru  
birou Leitz Style
• Control prin App sau panou tactil: on/off, reglare 

luminozitate, selecție presetare pentru studiu 
sau relaxare.

D Suport pentru Smartphone Leitz Style
• Elegant și compact, cu cadru de metal. Conceput pentru a oferi un unghi 

optim pentru vizionare și acces facil la cablul de încărcare.

E Suport pentru Tabletă  
Leitz Style
• Elegant și compact, cu cadru de metal. Conceput 

pentru a oferi un unghi optim pentru vizionare 
în poziție portrait sau landscape și acces facil la 
cablul de încărcare în poziție portrait.

Suport pentru instrumente de 
scris Leitz Style
• Un produs tradițional, într-un design modern  

cu linii subțiri și elegante, adaptat nevoilor  
actuale de spațiu. Susține cateva instrumente 
de scris.

F

Tăviță pentru documente Leitz Style
• Organizează documentele într-o tăviță elegantă, cu suport integrat pentru 

stiloul preferat. Cadru metalic și elemente din plastic satinat. A4.

G

B     

C     

Stație de încărcare cu   
două porturi USB Leitz Style
• Echipată cu două porturi USB pentru încărcarea ra-

pidă a două smartphone-uri. Oferă un unghi optim 
pentru utilizarea dispozitivelor în timpul încărcării.

Încărcător cu trei porturi USB 
Leitz Style
• Design minimalist și structură din metal. Încarcă 

până la 3 dispozitive mobile simultan prin USB.

www.leitz.com/style

COD

L-651100-  

COD

L-620700-  

COD

L-525500-  53 69 28 9404

COD

L-525600-  53 69 28 9404

COD

L-651000-  

COD

L-651200-  53 69 28 9404

53 69 28 940484

84
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E

B

C

D

A

LAMPĂ INTELIGENTĂ LED 
LEITZ STYLE
Accesoriile fac diferența în orice ținută!  
Cele mai fine materiale întâlnesc tehnologia  
și designul Leitz. Fără compromisuri de calitate și 
performanță, atenția pentru  
detalii se păstrează până la ultimul produs.

NOU

A Lampă inteligentă LED Leitz Style
• Senzor de lumină ambientală ce ajustează automat și în timp real luminozitatea, pentru a asigura 

condițiile perfecte de lucru. Control pe bază de aplicație (App).
• LED-urile alb-cald și alb-rece pot fi reglate separat, pentru a ajusta intensitatea luminii și tipul de 

lumină (caldă/rece)
• On/Off automat: se aprinde automat atunci când intri în zona de conexiune și se închide atunci 

când părăsești zona - economisești energie fără niciun efort!
• Încarcă tableta sau smartphone-ul prin portul USB integrat
• Aplicație (App) iOS și Android pentru control opțiuni și reglaje individuale
• 3 ani garanție

GARAN�IE
3 ANICOD

L-620800- 53 69 28 9404

www.leitz.com/style
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9.2 Ceasuri de perete

Ceas pătrat de perete
• Ceas pătrat de perete din lemn alb, cu cifre arabe.
• Funcționează cu 1 baterie tip AA (nu este inclusă)  

Ceas rotund de perete
• Ceas modern de perete din aluminiu.
• Design elegant, cu cifre arabe.
• Funcționează cu o baterie tip AA (nu este inclusă).

Ceas rotund de perete
• Ceas de perete din plastic.
• Cadran alb cu cifre arabe.
• Funcționează cu cuarț sau cu baterie tip AA (nu este inclusă).

Ceas rotund de perete
• Ceas de perete din plastic, potrivit în școli sau în industria alimentară.
• Cadran alb și cifre arabe.
• Funcționează cu o baterie tip AA (nu este inclusă).

COD DIMENSIUNI MATERIAL
KE-764123R7 16 x 16 cm lemn alb
KE-764123R1 16 x 16 cm lemn negru
KE-F64122R7 25x25 cm lemn alb
KE-F64122R1 25x25 cm lemn negru

COD DIAMETRU CULOARE CADRAN MATERIAL
KE-G3001 30 cm negru sticlă
KE-G3007 30 cm alb sticlă
KE-G4001 40 cm negru sticlă
KE-G4007 40 cm alb sticlă

COD DIAMETRU
KE-F317 200 mm
KE-F307 250 mm
KE-F6664A 300 mm

COD DIAMETRU CULOARE RAMĂ
KE-101307 245 mm albă
KE-101301 245 mm neagră

COD DIAMETRU CULOARE RAMĂ
KE-W99157 225 mm Alb
KE-W99158 225 mm Argintie
KE-W99151 225 mm Neagra

Ceas rotund de perete
• Ceas rotund de perete cu ram[ din aluminiu, cu cifre arabe.  
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9.2 Ceasuri de perete

Ceas rotund de perete
• Ceas de perete cu cadran de sticlă și cifre arabe.
• Echipat cu baterie cuarț, dar funcționează și cu o baterie tip AA (nu este inclusă).

Ceas rotund de perete
• Ceas de perete cu ramă din aluminiu, cadran alb cu cifre arabe.
• Echipat cu secundar care ticăie.
• Funcționează cu o baterie tip AA (nu este inclusă).

Ceas rotund de perete
• Ceas de perete din metal/plastic.
• Funcționează cu o baterie tip AA (nu este inclusă).

Ceas rotund de perete
• Ceas de perete din plastic, potrivit pentru școli sau în industria alimentară.
• Cadran alb cu cifre arabe.
• Funcționează cu o baterie tip AA (nu este inclusă).

Ceas rotund de perete
• Ceas de perete din plastic, cu cadran alb și cu cifre arabe.
• Funcționează cu baterie cuarț, dar și cu o baterie tip AA (nu este inclusă)

COD DIAMETRU CULOARE RAMĂ
KE-F6265R7 348 mm albă
KE-F6265R1 348 mm neagră

COD DIAMETRU CULOARE RAMĂ
KE-851D 400 mm albă
KE-851A 400 mm cromată
KE-851C 400 mm neagră

COD DIAMETRU
KE-395006 330 mm

COD DIAMETRU
KE-C9803 380 mm

COD DIAMETRU CULOARE CADRAN
KE-F66161R7 300 mm alb
KE-F66161R1 300 mm neagru
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9.3 Lămpi

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

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

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

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 CULOARE
AL-9160-11 230V 4.8 W negru

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-958-28 230V 11 W argintiu
AL-958-11 230V 11 W neagru

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9026 12 V 50 W argintiu/antracit

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-954-28 230 V 20 W argintiu

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-954-11 230 V 20 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

NOU

Lampă de birou cu brat articulat 
• Lampă din aluminium cu braț dublu.
• Dimensiune: 45 cm
COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9025 230V 60 W argintiu
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9.3 Lămpi

Lampă de birou cu LED
• Lampă de birou cu un singur braț.
• Design futurist, inovativ.
• Consum redus de energie.
• Dimensiune: 52 cm.

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9159-11 230V 4.8 W argintiu

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9152-11 230V 4 W 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

Lampă de birou cu senzor touch    
• Lampă din aluminium cu înclinare reglabilă. 
• Cu senzor tactil reglabil în 4 faze. 
• Distanță iluminare: 35 cm sau 950 lux 
• Curent iluminat în lumen: 240lm 
• Ore de funcționare: 36000h 
  

NOU NOU

NOU

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9071 230V 1 x 3 W argintiu

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-986-11 230V 20 W argintiu

Lampă de birou cu braț flexibil
• Lampă fluorescentă cu un singur braț.
• Consum redus de energie.
• Dimensiune: 43 cm.
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9.4 Baterii și acumulatori

Baterii alcaline 9V
• Baterii 9V.

Încărcător pentru acumulatori
• Pentru acumulator R3/R6.
• Include 4 acumulatori R6 2700 mAH

Acumulatori
• Pentru baterii.

Baterii alcaline LR6
• Baterii AA, 1.5 V

Baterii alcaline LR6
• Baterii AA, 1.5 VBaterii alcaline LR3

• Baterii, 1.5V

COD AMBALARE
GP1604AU 1 buc/set

COD AMBALARE
GP-027659 4 buc/set

COD AMBALARE
GP-027598 2 buc/set
GP-027642 4 buc/set

COD TIP BATERII AMBALARE
GP100AAAHC-BL2 R3, AAA, 950mAh 2 buc/set
GP270AAHC-BL2 R6, AA, 2V, 2700mAh 2 buc/set

COD AMBALARE
GP-027581 4 buc/set

COD
GPPB11GS270-C4-BL1
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9.5 Cuiere

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2837 30x2.5x3 cm argintiu

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2841 31.5x13x7 cm argintiu

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2840 35x13.5x5 cm argintiu

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2871-11 37x9.5x20 cm argintiu

Cuier metalic de perete      
• Confecționat din metal vopsit argintiu. 
• Se montează pe perete cu ajutorul a 2 șuruburi. 
• Echipat cu 4 agățători pentru haine. 
  

Cuier metalic de perete      
• Confecționat din metal vopsit argintiu. 
• Include accesorii pentru montaj pe perete. 
• Echipat cu 4 agățători tip cârlig pentru haine 

Cuier metalic de perete      
• Confecționat din metal vopsit argintiu. 
• Se poate monta pe ușă 
• Echipat cu 5 agățători pentru haine
  

Cuier metalic de perete       
• Confecționat din metal cromat. 
• Include accesorii pentru montaj pe perete. 
• Echipat cu 3 agățători din acril negru translucent. 

NOU

NOU NOU

NOU

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2870 37.5x4x43 cm argintiu

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. 

NOU

COD DIMENSIUNI (IXD) GREUTATE
AL-2852 7x6.5 cm 1.300gr
AL-2850 4x10 cm 1.300gr

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

proteja ușa. 

NOU



338

09 Mobilier pentru birou și accesorii

9.5 Cuiere

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2873-11 178x55 cm negru
AL-2873-10 178x55 cm Alb

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2877-11 178x35x36cm negru
AL-2877-10 178x35x36 cm Alb

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2876-11 178x55 cm negru

Cuier metalic Design    
• Cuier metalic vopsit.
• Echipat cu 9 agățători.

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. 

Cuier metalic Design    
• Cuier metalic vopsit, cu bază rotundă din sticlă 

neagră cu margine cromată. 
• Echipat cu 6 agățători. 
  

NOUNOU

NOU

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2825 185x45 cm argintiu

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2872-11 174x42.5 cm argintiu

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. 

Cuier metalic      
• Confecționat din metal cromat. 
• Suport negru detașabil de scurgere a apei din 

umbrelă. 
• Echipat cu 6 agățători din acril negru translucent. 

NOUNOU
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9.5 Cuiere

Cuier metalic
• Cuier metalic vopsit gri metalizat.
• Este format din 4 brațe și 8 agățători suplimentare metalice.
• Diametrul: 52 cm. Înălțimea: 180 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 Ø 40 cm.
• Înălțimea: 185 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.
• Diametrul bazei: 38 cm. Înălțimea: 180 cm

Cuier metalic argintiu
• Cuier metalic vopsit argintiu.
• Echipat cu 8 agățători rotative.
• Suport detașabil de scurgere a apei din umbrelă.
• Diametrul bazei: 40 cm. Înălțimea: 172 cm.

Cuier metalic cromat
• Cuier metalic vopsit argintiu.
• Echipat cu 8 agățători de culoare neagră.
• Suport de susținere din marmură Ø 38 cm.
• Înălțimea: 175 cm.

COD
AL-2800

COD
AL-2804

COD
AL-2801

COD
AL-2802

COD
AL-2807-30
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9.6 Cutii poștale

Cutie poștală
• Metalică, fixare pe perete, deschidere sub capac, încuietoare.

COD DIMENSIUNI (LXLXD) CULOARE
AL-8604 36x36x10 cm argintie
AL-8603 36x36x10 cm alba

COD DIMENSIUNI (LXLXD) CULOARE
VB440070 -Anthracite 120 x 270 x 400 mm antracit

COD DIMENSIUNI (LXLXD) CULOARE
AL-8601 31x36x15 cm argintie

COD DIMENSIUNI (LXLXD) CULOARE
AL-8602 32x21.5x8.5 cm argintie

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

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

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. 

NOU

NOU NOU

COD CULOARE DIMENSIUNI (LXLXH)
AL-8410-12 roșie 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

COD DIMENSIUNI (LXLXH)
IT-3402 250 x 180 x 90 mm
IT-3403 300 x 240 x 90 mm
IT-3410* 250 x 180 x 90 mm
IT-3411* 300 x 240 x 90 mm

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.  

NOU

Casetă (cutie) pentru bancnote și monede
• Metalică, lăcuită, prevăzută cu încuietoare (2 chei) și mâner pentru a fi trans-

portată cu ușurință.
• Tăviță din plastic cu separatoare în interior pentru monede diverse.

* Prevăzută suplimentar cu tăviță pentru monezi euro
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9.7 Panouri pentru chei

COD DIMENSIUNI (LXLXD) MATERIAL USA CULOARE
AL-862 36x32x10 cm Sticla alb
AL-861 45x36x15 cm metal alb

Cutie metalică de prim ajutor   
• Confecționată din metal, cu două rafturi fără conținut. 
• Include accesorii pentru montaj pe perete. 

NOU NOU

Panou metalic pentru chei
• Din metal foarte rezistent, lăcuit.
• Prevăzut cu încuietoare (3 chei) și sistem de agățare pe perete
COD DIMENSIUNI CAPACITATE CHEI
AL-894-33 300 x 390 x 60 mm 68
AL-895S-33 270 x 515 x 52 mm 105
AL-896-33 270 x 515 x 52 mm 140
AL-897-33 270 x 680 x 52 mm 200

Panou metalic pentru chei
• Din metal foarte rezistent, lăcuit.
• Prevăzut cu încuietoare (3 chei) și sistem de agățare pe perete.
COD CAPACITATE CHEI
IT-3450 20
IT-3451 45
IT-3452 93

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

COD CULOARE AMBALARE
AL-1850-26 asortate 200 buc./cutie
AL-1855-26 asortate 25 buc/set

Etichete pentru chei      
• Din plastic cu inel metalic și etichetă.
COD CULOARE AMBALARE
IT-3460 asortate 50 buc./cutie

COD DIMENSIUNI (LXLXH) CULOARE
HA-4023-14 260 x 148 x 340 mm Albastru
HA-4023-11 260 x 148 x 340 mm Gri deschis

Panou plastic pentru chei Index   
• Panou cu design pe ușă cu încuietoare și blocare, ce poate fi utilizat atât acasă 

cât și la firmă. 
• Datorită mecanismului cu înclinare al primului rând, se pot accesa și cheile din 

spatele acestuia. 
• Indexul interschimbabil indică exact locul cheii. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
• Echipat cu 2 chei pentru încuietoare și accesorii pentru montaj pe perete. 
• Capacitate : 63 chei 

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e
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9.8 Rafturi arhivare și suporți ergonomici

COD  DIMENSIUNI (LXL)
AL-887 45 x 29 cm

COD  DIMENSIUNI (LXL)
AL-888 45 x 35 x 10 cm

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

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

NOU NOU

COD
AL-884

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. 

NOU

COD DIMENSIUNE RAFT 
(LXLXI)

CAPACITATE 
ÎNCĂRCARE POLIȚĂ GREUTATE NR 

POLIȚE CULOARE

AL-413 180x40x80 cm 85 kg 18 kg 4 argintiu
AL-411 180x40x80 cm 85 kg 18.5 kg 5 argintiu
AL-410* 180x46x92 cm 175 kg 30 kg 5 argintiu
AL-412 180x40x160 cm 85 kg 33 kg 10 argintiu
AL-414-10 130x30x75 cm 30 kg 7 kg 5 alb
AL-414-27 130x30x75 cm 30 kg 7 kg 5 argintiu

Raft metalic cu polițe   
• Confecționat din metal cu suprafață zincată. 
• Nu necesită scule pentru instalare, fiind o soluție instant pentru arhivă de la 

birou sau acasă.  

*polițe din lemn

NOU

COD FORMAT CULOARE
AL-895-11 43x29x45 cm metal negru
AL-885-11 43x29x45 cm plastic negru
AL-885-33 43x29x45 cm plastic gri deschis

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

NOU
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9.9 Scaune pentru birou

Scaun directorial Gold P
• Combinația îndrăzneață a tapițeriei cu lemn stratificat și designul care îmbină 

formele speciale ale brațelor cu liniile drepte care se regăsesc pe șezut și 
spătar imprimă scaunelor o imagine mai mult decât eleganță. 

• Scaunele directoriale Gold P au spătar înalt, picioare din lemn, cromate sau 
plastic negru și brațe din lemn stratificat, cele Office sunt similare acestora, 
însă au spătar de dimensiune medie, în timp ce scaunele Vizitator au picioare 
fixe din metal cromat sau negru. 

Scaun de birou Iris TR
• Are un design extrem de simplu și de rafinat, iar formă spătarului permite 

așezarea într-o poziție foarte relaxanta. 
• Stofă sau Piele ecologică 
• Bază plastic negru 
• Brațe 
• Bază metalică cromată 

Scaun de birou Artus LB
• Scaunul de birou Artus LB este dotat cu mecanismul Multiblock ce permite 

utilizatorului un balans relaxant. Șezutul și spătarul scaunului sunt tapițate cu 
microfibră, piele ecologică sau piele naturală într-o varietate mare de culori. 

• Bază scaunului de birou este în formă de stea cu roți antialunecare, din plastic 
negru sau structură metalică cromată. 

• Scaunul de birou Artus LB este dotat cu mecanism de blocare a spătarului în 
5 poziții. Brațele scaunului de birou Artus LB sunt fixe din structură metalică 
cromată prevăzute cu păduri din piele. 

Scaun de Vizitator Taurus
• Scaunul de vizitator Taurus este un scaun cu ramă metalică neagră sau cro-

mată și bază fixă. 
• Șezutul și spătarul sunt tapițate cu material textil sau microfibră într-o varieta-

te mare de culori.  

Scaun de copii GT 
• GT este un scaun de copii confortabil, rotativ, cu un spătar alcătuit din material 

plastic și stofă. Are o înălțime reglabilă cu ajutorul coloanei de gaz și o adânci-
me reglabilă prin intermediul unui sistem foarte simplu de utilizat. 

• Scaunele de copii GT pot fi utilizate până la o greutate de 45 kg. Ele sunt 
îndrăgite de către copii datorită varietății materialelor viu colorate, inspirate din 
desenele animate. 

Scaun de Birou Punkt  Ergo
• Scaunul de birou Punkt Ergo este dotat cu mecanismul Ergon 2L ce permite 

utilizatorului un balans relaxant. Șezutul și spătarul scaunului sunt tapițate cu 
material textil într-o varietate mare de culori.  

• Baza scaunului  de birou Punkt Ergo este în formă de stea cu roți antialuneca-
re, din structură metalică în carcasă de plastic negru.  

• Înălțime reglabila a șezutului și a spătarului.  
• Brațele fixe din polipropilenă neagră. 

COD ÎNĂLȚIME ȘEZUT DIMENSIUNE ȘEZUT ÎNĂLȚIME SCAUN
GOLD P 570 mm 600x450 mm 1120-1240 mm

COD
IRIS TR

COD DIAMETRU ÎNĂLȚIME ȘEZUT DIMENSIUNE BRAȚE ÎNĂLȚIME SCAUN
ARTUS LB 700 mm 500-590 mm 600x450 mm 1020-1110 mm

COD LĂȚIME SCAUN ÎNĂLȚIME SCAUN ÎNĂLȚIME ȘEZUT ADÂNCIME ȘEZUT
TAURUS 530 mm 830 mm 460 mm 425 mm

COD ÎNĂLȚIME SCAUN ÎNĂLȚIME ȘEZUT ÎNĂLȚIME SPĂTAR ÎNĂLȚIME BRAȚE
GT PRINCESS 815-1000 mm 440-575 mm 375-425 mm 145 mm
GT LA LIGA 815-1000 mm 440-575 mm 375-425 mm 145 mm

COD DIAMETRU ÎNĂLȚIME ȘEZUT ÎNĂLȚIME SPĂTAR ÎNĂLȚIME BRAȚE ÎNĂLȚIME SCAUN
PUNKT ERGO 645 mm 455-580 mm 550-610mm 230 mm 980-1180 mm
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9.10 Covorașe protecție podea

Covorașe antipraf pentru intrare
• Soluția ideală pentru absorbția prafului.
• Podeaua se menține curată.
• Mentenanță ușoară.
• Material: față - PP; verso - vinilin.

bejalbastrualb-negru

Culori disponibile

Covorașe protecție mochetă/parchet - gresie
• Material: PVC, durabil, incasabil.
• Culoare: transparent.
• Formă rectangulară.

* rectangular cu limbă; 

ã

COD DIMENSIUNI PROTECȚIE
F-119225LV* 121 x   92 cm mochetă
F-1115225EV 121 x 152 cm mochetă
F-1120025EV 121 x 200 cm mochetă
F-129225LV 121 x   92 cm parchet / gresie
F-1215225EV 121 x 152 cm parchet / gresie
F-1220025EV 121 x 200 cm parchet / gresie

COD DIMENSIUNI PROTECȚIE
F-46090DCBWV 60 x   90 cm alb/negru
F-46090DCBLV 60 x   90 cm albastru
F-46090DCBGV 60 x   90 cm bej
F-49120DCBWV 90 x 120 cm alb/negru
F-49120DCBLV 90 x 120 cm albastru
F-49120DCBGV 90 x 120 cm bej
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9.11 Coșuri pentru reziduuri

Coș plastic pentru reziduuri
• Din plastic, cu capac swing.
• Capacitate: 50 litri.

COD DIMENSIUNI (IXLXD) CAPACITATE
AL-2918 23 x 23 x 38 cm 12 l

COD DIMENSIUNI (IXD) CAPACITATE CULOARE
AL-2961-10  39.5 x 25.5 cm 12 l alb
AL-2961-36  39.5 x 25.5 cm 12 l argintiu
AL-2961-11  39.5 x 25.5 cm 12 l negru
AL-2962-10  45.5 x 29.5 cm 20 l alb
AL-2962-36  45.5 x 29.5 cm 20 l argintiu
AL-2962-11  45.5 x 29.5 cm 20 l negru

Coș metalic cu pedală   
• Din metal cromat. 
• Cu pedală pentru deschiderea capacului. 

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

NOU NOU

COD DIMENSIUNI (ØXH) CAPACITATE CULOARE
AL-2940-11 25 x 61 cm 30 l negru

Coș metalic cu scrumieră   
• Coș metalic rotund cu scrumieră.  
• Confecționat din oțel. 
• Tăviță cu sită din zinc incluse. 

NOU

Scrumieră de podea cu nisip
• Metalică, umplută cu nisip, taviță și sită incluse.
• Capacitate: 50 litri.

Coș antifoc pentru hârtii 
• Coșul este fabricat din polistiren rezistent la flacără, iar în caz de foc cade spre interior. 
• Forma conică și marginea de stingere sunt speciale pentru prevenirea focului mocnit. 
• Inserția de aluminiu oferă un plus de siguranță. 

COD CAPACITATE DIMENSIUNI  CULOARE
HA-1814-S-11 13 l 240 x 219 x 300 mm gri
HA-1814-S-13 13 l 240 x 219 x 300 mm negru
HA-1818-S-11 20 l 283 x 257 x 340 mm gri
HA-1818-S-13 20 l 283 x 257 x 340 mm negru

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

NOU

COD DIMENSIUNI (Ø X H) CULOARE
VB192000-Black 33,5 x 62,5 mm negru

COD DIMENSIUNI (L X L X H) CULOARE
VB200917 40 x 30 x 75 cm albastru cu capac crem
VB200918 40 x 30 x 75 cm gri cu capac negru
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Insigne roller
• Set 3 insigne pentru ghiozdan roller

Ghiozdan roller
• Rollerul este cel mai ergonomic, dur și practic ghiozdan  pentru școală. 
• Compartiment frontal cu 2 buzunare mai mici și buzunar mare din plasă,  ideal 

pentru orar, telefon, chei etc. 
• Compartiment principal cu buzunar din plasă și un buzunar căptușit, mai mare 

pentru păstrarea gustărilor și a băuturilor răcoritoare; Confecționat din material 
semi rigid pentru protejarea conținutului, cu o capacitate de 19 litri. 

• Bază din material rigid pentru a proteja materialul ghiozdanului de zgârieturi, 
precum și conținutul. Cu spații speciale pentru atașarea de insigne. 

• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate și mai mare când ghiozdanul 
nu este folosit; Roțile mari de 17,5 cm sunt silențioase și facilitează urcarea și 
coborârea scărilor, cu o stabilitate foarte mare, astfel încât când este tras nu se 
balansează în părți. 

• Mâner telescopic din aluminiu ajustabil  3 poziții: 77 cm, 83,5 cm, 98 cm, adapta-
te la copilul în creștere;  mâner ergonomic care permite împingerea ghiozdanului   
(poziția ,  un căruț de cumpărături) este mai ușor decât tras în spate. 

• Dimensiuni: (partea textile) H 46xL 29xl 20 cm 
• Dimensiuni totale (inclusiv mâner telescopic strâns,  rotilele) H 52xL 32.5xl 21cm 

COD MODEL
ND-9000 Roller graffiti
ND-9001 Roller comic strip
ND-9003 Roller fire
ND-9005 Roller basic logo
ND-9006 Roller wild logo
ND-9008 Roller butterfly
ND-9009 Roller Floralia
ND-9010 Roller Psychedelic
ND-9011 Roller Mandala
ND-9012 Roller Labyrinth
ND-9013 Roller Blackout
ND-9014 Roller Logomania
ND-9112 husă pentru roller

COD MODEL
ND-9103 insigne fire
ND-9108 insigne Floralia
ND-9109 insigne Emoticons Fun
ND-9110 insigne Emoticons Cool
ND-9111 insigne Mandala
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Ghiozdan roller XL
• Rollerul este cel mai ergonomic, dur și practic ghiozdan  pentru școală. 
• Compartiment frontal cu 2 buzunare mai mici și buzunar mare din plasă,  ideal 

pentru orar, telefon, chei etc. 
• Compartiment principal cu buzunar din plasă și un buzunar căptușit, mai mare 

pentru păstrarea gustărilor și a băuturilor răcoritoare; Confecționat din material 
semi rigid pentru protejarea conținutului, cu o capacitate de 27litri. 

• Bază din material rigid pentru a proteja materialul ghiozdanului de zgârieturi, 
precum și conținutul. Cu spații speciale pentru atașarea de insigne. 

• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate și mai mare când ghiozdanul 
nu este folosit; Roțile mari de 17,5 cm sunt silențioase și facilitează urcarea și 
coborârea scărilor, cu o stabilitate foarte mare, astfel încât când este tras nu se 
balansează în părți. 

• Mâner telescopic din aluminiu ajustabil  3 poziții: 83.5, 87.5, 103 cm, adaptate 
la copilul în creștere;  mâner ergonomic care permite împingerea ghiozdanului   
(poziția ,  un căruț de cumpărături) este mai ușor decât tras în spate. 

• Dimensiuni: (partea textile) H 48xL34xl22
• Dimensiuni totale (inclusiv mâner telescopic strâns,  rotilele) H53xL38xl23 

COD MODEL
ND-9310 Roller Psychedelic
ND-9311 Roller Mandala
ND-9313 Roller Blackout
ND-9314 Roller Logomania
ND-9300 Roller Grafitti
ND-9308 Roller Butterfly
ND-9120 husă pentru roller XL

COD MODEL
ND-9201 abțibilduri comic strip
ND-9203 abțibilduri fire
ND-9204 abțibilduri flower
ND-9205 abțibilduri basic logo
ND-9206 abțibilduri wild logo
ND-9207 abțibilduri hub cup
ND-9211 Abtibilduri Mandala
ND-9208 Abtibilduri Mechanic
ND-9209 Abtibilduri Hearts
ND-9210 Abtibilduri Hypnotic

Abțibilduri roller
• Set 2 abțibilduri pentru roți ghiozdan roller.

NOU
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Geantă Le Gym Combo
• Geantă de umăr perfectă pentru mers la sala de sport. 
• Poate fi folosită și ca geantă pentru școală, serviciu sau de călătorie.

Geantă Messenger Combo
• Utilă pentru studenți, conține compartiment principal și 3 buzunare interioare 

adiționale. 
• Potrivită pentru cărți, caiete mecanice, chiar și laptop.

* fără penar

Geantă de umăr Monsters
• Este confecționată dintr-un fermoar lung și poate fi folosită pentru școală sau 

pentru mers la sala de sport. 

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-7063 40 x 33 cm  jeans/argintiu
ZP-4567 40 x 33 cm negru/argintiu
ZP-4574 40 x 33 cm roșu/argintiu
ZP-2778 40 x 33 cm negru/fermoar curcubeu

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-7094 35,5 x 29 cm  jeans/argintiu
ZP-7711 35,5 x 29 cm negru/argintiu
ZP-7728 35,5 x 29 cm roșu/argintiu
ZP-9296* 35,5 x 29 cm negru/culori cucubeu

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-8022 27 x 23  cm negru/fermoar curcubeu
ZP-8053 27 x 23  cm turcoaz
ZP-8046 27 x 23 cm mov exotic

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-0455 20x3x19 cm albastru royal
ZP-0431 20x3x19 cm orange
ZP-0332 20x3x19 cm roșu aprins
ZP-0486 20x3x19 cm roz aprins
ZP-0530 20x3x19 cm roz deschis

NOU

Geantă Tote Premium
• Geantă încăpătoare cu barete lungi pentru umăr. 

Geantă de umăr Monsters Tote
• Tote e un monstru care te însoțește toată ziua! 
• Acest monstru prietenos va atârnă pe umăr și va păstrează lucrurile în siguranță. 
• Se deschide suficient pentru a vă pune cheile, portofelul, telefonul sau alte 

accesorii, în cele 2 compartimente interioare. 
COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-3102 20 x 26 cm negru/argintiu
ZP-2631 20 x 26 cm negru/culori curcubeu roșu/argintiu
ZP-8343 20 x 26 cm mov exotic

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-7971 27x3x24 cm negru/fermoar curcubeu
ZP-8008 27x3x24 cm turcoaz bleu
ZP-7995 27x3x24 cm mov exotic

NOU
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Husă tablete 7“
• Confecționată din fermoar cu margini pentru protecție. 

Husă laptop 10.1“/iPad
• Confecționată din fermoar cu margini pentru protecție. 

Rucsac școlar pentru fete
• Confecționat din pânză cu fermoare. 
• Buzunare pentru gadget-uri.    

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-7124 25 x 31,5 cm jeans/argintiu
ZP-7643 25 x 31,5 cm negru/argintiu
ZP-7650 25 x 31,5 cm roșu/argintiu
ZP-4864 25 x 31,5 cm Negru/culori curcubeu

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-8459 27 x 19 cm negru
ZP-9876 27 x 19 cm roșu
ZP-9906 27 x 19 cm turcoaz

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-4383 29,6 x 20,5 cm negru
ZP-9951 29,6 x 20,5 cm roșu
ZP-9982 29,6 x 20,5 cm turcoaz

Penar Jeans
• Penar ce poate fi folosit nu numai pentru creioane sau farduri, ci și pentru chei, 

monezi, tel. mobil sau portofele. 

COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-3737 20 x 12 cm argintiu

NOU

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 CULOARE

ZP-ZT-GW-8 22 x 9 cm 3 culori asortate

NOU

COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZTM-AN-8 22 x 9 cm 3 culori asortate

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 
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Penar Monsters
• Cadoul perfect pentru copii. 
• Este confecționat dintr-un fermoar lung și poate fi folosit ca penar, suport 

pentru farduri sau ca o gentuță pentru mărunțișuri. 
• Ambalare: 8 buc/set

Penare cu fermoar Grillz Monster Jumbo
• 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

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

COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZTMF-8 22 x 2 x 9   cm 4 culori asortate

COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZTMJ-GR-8 23 x 15 cm 3 culori asortate

COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZTM-GR-8 23 x 15 cm 3 culori asortate

NOU NOU

Portofel pentru monezi Monsters
• Este confecționat dintr-un fermoar lung și se folosește pentru monezi și 

mărunțiș.
• Ambalare: 12 buc/set

COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZPTM-12 8 x 8 cm 3 culori asortate

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 CULOARE
ZP-0813 23 x 15  cm roșu
ZP-0554 23 x 15  cm albastru
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Penar Color
• Penar cu fermoar. 

NOU

COD MODEL DESCRIERE

MS-UA000113 Dublu mic 12 creioane colorate+foarfeca+radiera+ascutitoare+2 
pixuri+creion+12 carioci colorate+raportor+2 echere+rigla

MS-UA000123 Dublu mare 20 carioci colorate+raportor+rigla+2 echere+22creioane colorat
e+2pixuri+foarfeca+ascutitoare+marker+radiera+ creion

COD MODEL DESCRIERE
MS-UA000115 Simplu neechipat
MS-UA000139 Rectangular dublu neechipat

Penar dublu Color  
• Penare complet echipate, cu design Color.

Penar Graffiti
• Penar simplu cu două fermoare.

Penar Colorful
• Penare simple cu fermoar. 

COD MODEL DESCRIERE
MS-UA000111 Simplu cilindric neechipat

COD MODEL DESCRIERE

MS-UA000110 Dublu mare 20 carioci colorate+raportor+rigla+2 echere+22creioane colora-
te+ 2pixuri+foarfeca+ascutitoare+marker+radiera+ creion

Penar dublu Colorful  
• Penare complet echipate, cu design Colorful

COD MODEL DESCRIERE

MS-UA000124 Dublu mic 12 creioane colorate+foarfeca+radiera+ascutitoare+2 
pixuri+creion+12 carioci colorate+raportor+2 echere+rigla

MS-UA000125 Dublu mare 20 carioci colorate+raportor+rigla+2 echere+22creioane colorat
e+2pixuri+foarfeca+ascutitoare+marker+radiera+ creion

COD MODEL DESCRIERE
MS-UA000126 Simplu neechipat

Penar Grafitti   
• Penare complet echipate, cu design Grafitti.
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Penar etui cu fermoar
• Fabricat din material textil cu design color. Culori asortate.

Set școală  
• Servietă din plastic, echipată pentru scoală.
COD DESCRIERE
ML-SME980 10 carioca+8 creioane colorate+creion cu gumă+2 pixuri+radiere+ascuțitoare
ML-SCP900 12 carioca+8 creioane colorate+creion cu gumă+radiere+ascuțitoare

NOU

COD DESCRIERE
ML-PTD970 rectangular cu fermoar

Penar echipat Wild Life
• Penar cu 3 fermoare, diverse modele.
• Contine 3 compartiment si este imprimat cu animale salbatice.
• Penarul este echipat cu urmatoarele produse: 18 carioci Joy, 18 creioane 

colorate, 2 pixuri, 1 creion, 1 creion mecanic, 1 texmarker cu 2 capete, 1 
ascutitoare, 1 radiera, 1 rigla, 1 formular orar scolar.

COD
CA-43251

NOU

NOU

Penar Nikidom 
• Penar bine proporționat pentru tot felul de articole scolare.
• Fabricat din material rezistent, cu închidere cu fermoar.
COD DESCRIERE
ND-9118 penar Psychedelic
ND-9119 penar Floralia
ND-9117 penar Logomania
ND-9113 penar Fire
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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 îndosa-

riere. 
• 3 pagini cu sfaturi imprimate și time management. 
• Coperțile sunt tip mapă cu 3 clape și elastic pentru păstrarea și transportarea 

în siguranță a documentelor. 
• 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 SOS Notes.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400037403 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-400019522 A4+ 80 matematică 5 buc/set

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 și time management. 
• 3 separatoare detașabile care pot fi folosite și ca semn de carte. 
• 4 secțiuni cu diferite culori pentru identificare rapidă. 
• Buzunar pentru păstrare temporară. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 
• Compatibil cu SOS Notes. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400037434 A4+ 100 dictando 5 buc/set
OX-400037432 A4+ 100 matematică 5 buc/set

Caiet cu spirală Student Notebook        
• Primul caiet din care se pot upload-a notițele pe smartphone, care permite 

împărtășirea notițelor, recitirea notițelor oriunde și oricând. 
• Economisiți timp prețios și efort inutil pentru a salva și împărtăși notițele.  
• Integrat în caietul Student Notekbook, SOS Note scanează notițele automat și 

le salvează pe smartphone. 
• Scanați automat notițele folosind cele 4 semne printate în colțurile fiecărei 

pagini. 
• 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 îndosa-

riere. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400037407 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-400037406 A4+ 80 matematică 5 buc/set

NOU

NOU

NOU
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COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-400019527 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-400019526 A4+ 80 matematică 5 buc/set

Blocnotes Student Easynotes     
• Coperți din polipropilenă transparenta, 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 și time management. 
• Buzunar transparent pentru păstrare temporară a notițelor
• Copertă din spate din carton rigid pentru o 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 SOS Notes. 

Caiet College
• Hârtie albă de 90gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară și 4 

perforații pentru îndosariere.
• Hârtie Optik care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie, chiar 

dacă se foloseste un stilou pentru scriere.
• Coperți din carton în culori asortate, rezistent la folosire îndelungată.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE
OX-100100674 A4 90 dictando 5 buc/set
OX-100103539 A4 90 matematică 5 buc/set
OX-100051669 A5 80 dictando 5 buc/set

Caiet School
• Hârtie albă de 90gr/mp.
• Hârtie Optik care nu permite ca cerneala 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 la stânga.

Caiet School
• Hârtie albă de 90gr/mp.
• Hârtie Optik care nu permite ca cerneala 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 la stânga.

COD NUMĂR FILE LINIATURĂ FORMAT AMBALARE
OX-100100718 36 dictando A4 10 buc/set
OX-100100308 36 matematică A4 10 buc/set
OX-100051665 36 dictando A5 10 buc/set
OX-100051666 36 matematică A5 10 buc/set

*neliniat la stânga

COD NUMĂR FILE LINIATURĂ FORMAT AMBALARE
OX-100105328 60 dictando A4 5 buc/set
OX-100100033 60 matematică A4 5 buc/set
OX-100102667 60 dictando A5 5 buc/set
OX-100104907* 60 matematică A5 5 buc/set

Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru desprin-

derea ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din carton color. Coperta spate din carton rigid.

Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru desprin-

derea ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din polipropilenă (PP) și spate din carton rigid.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
129805 A4 80 matematică
129801 A4 80 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
129801PP A4 80 dictando
129805PP A4 80 matematică
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Caiet Mano
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp.
• Coperți din carton color lucios.

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

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
136PPQ5 A5 36 matematică
136PP1L A5 36 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
60EET A4 60 dictando
60EEQ5 A4 60 matematică
136SE1L A5 36 dictando
136SEQ5 A5 36 matematică
160SE1L A5 60 dictando
160SEQ5 A5 60 matematică

Caiet cu spirală College Pegasus
• 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 LINIATURĂ

14800 A4 80 dictando

Caiet Crea Collection
• Hârtie albă de calitate de 90 gr/mp. 
• Coperți din polipropilenă cu design „best friends forever”. 
• Legat cu inele din plastic negre în sistem Adoc. 
COD NR FILE FORMAT LINIATURĂ
CR11.603 72 A4 dictando
CR55.603 72 A4 matematică
CR11.303 72 A5 dictando
CR55.303 72 A5 matematică

COD NR FILE FORMAT LINIATURĂ

CR11.604 72 A4 dictando

CR55.604 72 A4 matematică
CR11.304 72 A5 dictando
CR55.304 72 A5 matematică

NOU

Caiet cu inele și coperți PP Pet Collection
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp.
• Coperți din polipropilenă cu imagini de animale.
• Prindere cu inele negre din plastic sistem Adoc.

COD FORMAT NRUMĂR FILE LINIATURĂ
CR11.100 A6 72 dictando
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Caiet Splendid cu coperți cu imagini       
• Hârtie de 80 g/mp., liniată dreaptă. 
• Legare prin capsare. 
• Coperți din carton laminat cu imagini Sport. 

NOU

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
60T A4 60 dictando
6025 A4 60 matematică
148P1L A5 48 dictando
148PQ5 A5 48 matematică

Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp prevăzută cu micropeforații pentru desprin-

derea ușoară a filelor și 4 perforații pentru îndosariere.
• Coperta față și spate din carton color rigid.

Blocnotes A4 Dual Graph
• Hârtie albă de calitate, 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară. 
• Hârtie milimetrica: 25 pagini - 2mm, 10 mm și 20mm, 25 pagini - 1, 5, 10 mm. 
• Coperți din carton, cu 4 perforații pentru îndosariere. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-REFGRA A4 50 milimetrică

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
BR412 A4 240 gr./mp 2 x 6 culori intense/set
PA412 A4 240 gr./mp 2 x 6 culori pastel/set

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

Carton color
• Carton color pentru desen și decupaje.

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

NOU

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
129805 A4 80 matematică
129801 A4 80 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
M201L A5 20 portativ

COD FORMAT GRAMAJ CULOARE AMBALARE
21X29,7/ASS100 A4 120 gr/mp 10 culori intense 100 coli/top
24X32/160/100AS A4+ 160 gr/mp 10 culori intense 100 coli/top
24X32/270/100AS A4+ 250 gr/mp 10 culori intense 100 coli/top
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Bloc desen Raphael
• Bloc cu hârtie pentru desen.
• Hârtie de calitate de 120 gr/mp. Bloc desen Raphael

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

COD FORMAT CULOARE HÂRTIE NUMĂR FILE
BL47 A4 asortate 20
BL43 A3 negru 20

COD FORMAT GRAMAJ HÂRTIE AMBALARE
BL16 A3 120 g/mp 20 coli/pachet
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 de desen Steinbach    
• Bloc cu hârtie pentru desen.
• Hârtie albă de calitate .

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

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

NOU

NOU NOU

COD FORMAT GRAMAJ HÂRTIE AMBALARE
BL23 A3 200 g/mp 20 coli/pachet
BL18 A3 250 g/mp 20 coli/pachet
BL21 A4 200 g/mp 20 coli/pachet
BL17 A4 250 g/mp 20 coli/pachet

COD FORMAT GRAMAJ HÂRTIE AMBALARE
3100KU A3 90 g/mp 100 coli/pachet
4100KU A4 90 g/mp 100 coli/pachet
5100KU A5 90 g/mp 100 coli/pachet

COD FORMAT GRAMAJ HÂRTIE AMBALARE
BL15 A3 210 g/mp 20 coli/pachet
BL14 A4 210 g/mp 20 coli/pachet
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Coperți pentru caiete și cărți
• Coperți din polipropilenă pentru caiete și cărți.
• Conține etichetă transparentă pentru nume.

®

Folie autoadezivă în rolă pentru îmbrăcat cărți
• Folie autoadezivă în rolă, pentru îmbrăcat cărți. 
• Culoare: transparentă.

NOU NOU

Bloc desen cu spirală dublă Water Color  
• Hârtie velină de 300 gr/mp. de calitate, cu perforații pentru desprindere ușoară. 
• Coperți rigide din carton. 

Bloc desen cu spirală dublă Acrylic   
• Hârtie velină de 324 gr/mp, cu perforații pentru desprindere ușoară. 
• Hârtia este fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru 

perioade lungi de timp. 
• Coperți rigide din carton COD NUMĂR FILE DIMENSIUNE

PK-7213-ART 12 10 x 7 cm
PK-7212-ART 12 12 x 9 cm
PK-7211-ART 12 16 x 12 cm

COD NUMĂR FILE DIMENSIUNE
PK-7215-ART 15 14 x 10 cm
PK-7214-ART 15 16 x 12 cm

NOU

Bloc desen cu spirală dublă Sketch    
• Hârtie velină de 135 gr/mp de calitate, cu perforații pentru desprindere ușoară. 
• Hârtia este fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru 

perioade lungi de timp. 
• Coperți rigide din carton. 
COD NUMĂR FILE FORMAT
PK-7208-ART 50 A3
PK-7209-ART 50 A4
PK-7210-ART 50 A5

COD DIMENSIUNI
BK-8633250 33 cm x 2.5m
BK-8645100 45cm x 1m
BK-8645250 45cm x 2.5m
BK-8667100 67.5cm x 1m

COD FORMAT CULORI AMBALARE
3X12102PP A4 asortate 3 buc./set
5X11102PP A5 asortate 5 buc./set
3X12100PPT A4 transparent color 3 buc./set
5X11100PPT A5 transparent color 5 buc./set
3X12100PPN A4 transparent cristal 3 buc./set
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COD FORMAT NUMĂR FILE
PK-6407-FUN A4 24

COD FORMAT NUMĂR FILE

PK-6408-FUN A4 24

Carte de colorat
• Carte de colorat cu personaje adorabile.
• 24 file atractive cu activități pentru copii, care îi ajută și îi motivează să învețe.
• Pagini de 100 gr/mp prevăzute cu microperforații pentru desprindere ușoară, 

astfel încât lucrările copilului să fie afișate la panou.
• Coperți de carton.

Carte de colorat
• Carte de colorat cu Pirații și Insula Comorii. Cu scene de aventură.
• 24 file atractive cu activități pentru copii, care îi ajută și îi motivează să învețe.
• Pagini de 100 gr/mp prevăzute cu microperforații pentru desprindere ușoară, 

astfel încât lucrările copilului să fie afișate la panou.
• Coperți de carton.

Carte de colorat „Wild Animals“
• Carte de colorat cu Animale Sălbatice Dot to Dot.
• 24 file atractive cu activități pentru copii, care îi ajută și îi motivează să învețe.
• Un mod inedit de a învăța animalele.
• Pagini de 100 gr/mp prevăzute cu microperforații pentru desprindere ușoară, 

astfel încât lucrările copilului să fie afișate la panou.
• Coperți de carton.

Carte de colorat „In the Garden Gang“
• Carte de colorat cu albine din grădină.
• 24 file atractive cu activități pentru copii, care îi ajută și îi motivează să învețe.
•  Un mod inedit de a învăța alfabetul.
• Pagini de 100 gr/mp prevăzute cu microperforații pentru desprindere ușoară, 

astfel încât lucrările copilului să fie afișate la panou.
• Coperți de carton.

Carte de decupat
• Hârtie colorată de calitate, de 100gr/mp. Format A4.
• Conține șabloane cu imagini, ce pot fi colorate și decupate.
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Coperți din carton rigid.

COD DESCRIERE MODEL NUMĂR FILE
PK-6411-FUN pagini culori metalizate asortate 24
PK-6413-FUN pagini culori florescente transparent cristal 24

COD FORMAT MODEL NUMĂR FILE
PK-6400-FUN A4 Benjamin Bear 24
PK-6402-FUN A4 Herbert Frog 24

COD FORMAT MODEL NUMĂR FILE
PK-6404-FUN A4 Pirates Treasure Island 24
PK-6405-FUN A4 Transport 24

NOU

Set carte de colorat Game Station
• Cutie din carton ce conține 48 de carioci cu cerneală lavabilă, 12 creioane 

colorate și carte pentru colorat.

COD
CA-41546



10Articole pentru școală

36310.6 Instrumente de scris

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-160242 grena Tip M- mediu
S-160243 albastru Tip M- mediu
S-160248 Violet Tip M- mediu
S-160443 albastru Tip L - stangaci

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.

NOU

Traveller Lapis - lilac
• Corp metalic colorat slim, accesorii cromate. 
• Peniță gravată din oțel inoxidabil.
• Pix cu capac.

COD TIP
D-20000762 stilou
D-20000763 pix

COD TIP
D-20000768 stilou
D-20000769 pix

Traveller Lapis - light rasberry
• Corp metalic colorat slim, accesorii cromate. 
• Peniță gravată din oțel inoxidabil.
• Pix cu capac.

Traveler Lapis – black 
• Corp metalic mat slim, accesorii cromate. 
• Peniță gravată din oțel inoxidabil. 
• Pix cu mecanism de acționare prin apăsare. 

COD TIP
D-20000815 stilou
D-20000817 pix

Stilou Base Uni
• Rubber grip ergonomic.
• Materialul elastic evită transpirația și impiedică alunecarea degetelor.
• Peniță din iridium.
• Patron cu cerneală albastră inclus.

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-160201 negru tip M medium
S-160203 albastru tip M medium

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  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-161101 negru/argintiu Tip M- mediu
S-161102 negru/roșu Tip M- mediu
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Stilou Voice 
• Stilou metalic cu décor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere confortabi-

lă și peniță solidă din oțel inoxidabil. 
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.
COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-160014 verde Tip M- mediu
S-160019 roz Tip M- mediu

NOU

Stilou Glam  
• Stilou cu design modern imprimat tridimensional, cu rubber grip ergonomic 

și penița din oțel inoxidabil cu particule de iridium. 
• Clip metalic, rezerve standard de cerneală.

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-167714 Verde/asia girl Tip M- mediu
S-167715 Negru/cog wheels Tip M- mediu
S-167716 Negru/flowers Tip M- mediu

NOU

Stilou Inx Sportive   
• Stilou cu design modern tehnic, cu linii elegante și simboluri sportive ce 

conferă performanță. 
• Cu rubber grip pentru confort și clip metallic. 
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-167634 Verde Tip M- mediu

NOU

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 CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-168923 albastru Tip M- mediu
S-168924 verde Tip M- mediu
S-168929 roz Tip M- mediu

NOU

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-162873 albastru/verde Tip A - incepator
S-162879 roz/orange Tip A - incepator
S-162973 albastru/verde Tip L – stângaci
S-162979 roz/orange Tip L - stângaci

Stilou Base Kid 
• Stiloul care crește cu tine. Base kid este adaptat pentru micii începători. 
• Pentru mâini mici se recomanda 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 presiu-

nea 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 formă stiloului împiedică rostogolirea.

Stilou Easy  
• Stilou metalic cu décor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere confortabi-

lă și penița solidă din oțel inoxidabil. 
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.  

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-162083 albastru Tip M- mediu
S-162082 roșu Tip M- mediu

NOU
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COD VÂRF CULOARE CORP AMBALARE
S-188303 Mediu albastru/negru 10 buc/cutie
S-188332 Mediu roșu/albastru 10 buc/cutie
S-188373 Mediu verde/albastru 10 buc/cutie
S-188379 Mediu roz/roze 10 buc/cutie

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.

NOU

Stilou Epene  
• Stilou cu cerneală care se usucă rapid și își păstrează culoarea intensă.
• Non-toxic.
• Corp color din plastic transparent.
• Conferă scriere ușoară și confortabilă.

COD CULOARE
EP13-0004 asortate

NOU

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
S-188906 orange/maro Albastru
S-188909 violet/violet inchis Albastru
S-188910 albastru/bleumarin Albastru
S-188911 verde/verde inchis 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.

Roller Easy  
• Roller metalic cu decor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere confortabi-

lă 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-187483 0.8 mm albastru 10 buc/cutie
S-187482 0.8 mm roșu 10 buc/cutie

NOU

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

COD CULOARE CORP AMBALARE
CA-42304 asortate 24 buc/display

COD CULOARE AMBALARE
S-6601 negru 6 buc./cutie
S-6602 roșu 6 buc./cutie
S-6603 albastru 6 buc./cutie
S-6604 verde 6 buc./cutie
S-6600 albastru 30 buc/borcan
S-6610 albastru 100 buc/borcan

Patroane (cartușe) cerneală
• Dimensiune standard; sigilare cu bilă.
• Se recomandă pentru toate tipurile de stilouri.
• Cerneala se poate șterge.
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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-187114 0.8 mm verde 10 buc/cutie
S-187119 0.8 mm roz 10 buc/cutie

NOU

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-187533 0.8 mm Albastru 10 buc/cutie
S-187534 0.8 mm Verde 10 buc/cutie
S-187539 0.8 mm Roz 10 buc/cutie

COD CULOARE

EP09-0094 asortate

Roller cu cerneală  
• Roller cu sistem de cerneală lichidă bazăt pe un regulator ce previne  

curgerea cernelii.
• Scriere confortabilă datorită rubber grip-ului ergonomic.

NOU

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-187601 1.0 mm Negru/argintiu 10 buc/cutie
S-187602 1.0 mm Negru/rosu 10 buc/cutie

Roller Glam   
• Roller cu design modern imprimat tridimensional, cu rubber grip ergono-

mic și penița din oțel inoxidabil. 

COD VÂRF CULOARE AMBALARE
S-187914 0.8 mm Violet / butterfly 10 buc/cutie
S-187915 0.8 mm Verde / spider 10 buc/cutie
S-187916 0.8 mm Gri / country 10 buc/cutie

NOU

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 VÂRF CULOARE AMBALARE
S-187324 0.8 mm Verde 10 buc/set

NOU
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COD CULOARE VÂRF AMBALARE
S-190003 albastru 0.8 mm 10 buc/cutie
S-190001 negru 0.8 mm 10 buc/cutie
S-190002 roșu 0.8 mm 10 buc/cutie
S-190004 verde 0.8 mm 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. 

Fineliner
• Corp din plastic color orange.
• Extremitățile și capacul în culoarea scrierii.
• Vârf de scriere: 0,4 mm

Fineliner   
• Corp din plastic alb opac. 
• Extremitățile și capacul în culoarea scrierii. 
• Vârf de scriere din fetru de 0.4 mm. 
COD CULOARE AMBALARE
EP09-0033-BL albastru 12 buc/cutie
EP09-0033-BK negru 12 buc/cutie
EP09-0033-RE roșu 12 buc/cutie

Liner Artline 200  
• Vârf din fetru cu grosime de scriere de 0.4 mm, Cerneală rezistentă.
• Corp din plastic și capac cu clip metallic.

COD CULOARE AMBALARE
EK-200-LBL albastru pastel 12 buc/cutie
EK-200-RBL albastru royal 12 buc/cutie
EK-200-SBL albastru sky 12 buc/cutie
EK-200-YE galben 12 buc/cutie
EK-200-GY gri 12 buc/cutie
EK-200-MG magenta 12 buc/cutie
EK-200-BR maro 12 buc/cutie
EK-200-DBR maro inchis 12 buc/cutie
EK-200-PR mov 12 buc/cutie
EK-200-BK negru 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-200-AP galben-portocaliu 12 buc/cutie
EK-200-OG portocaliu 12 buc/cutie
EK-200-RE rosu 12 buc/cutie
EK-200-DRE roșu inchis 12 buc/cutie
EK-200-PK roz 12 buc/cutie
EK-200-TQ turcoaz 12 buc/cutie
EK-200-GR verde 12 buc/cutie
EK-200-DGR verde inchis 12 buc/cutie
EK-200-YGR vernil 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
ML-RFL290-12 asortate 12 buc./set

NOU

NOU

Roller Primary
• Roller reîncărcabil cu cartuș.
• Vârf din oțel inoxidabil pentru o scriere perfectă.
COD AMBALARE
CA-41557 20 buc/display
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COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
ML-BTG140-12-3 albastru 12 buc/cutie
ML-BTG140-12-9 negru 12 buc/cutie
ML-BTG140-12-2 roșu 12 buc/cutie

COD AMBALARE
ML-BMC120 24 buc/cutie

Pix cu gel

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA1601-02F Roșu 12 buc/cutie
P-BA1601-03F Albastru 12 buc/cutie
P-BA1601-04F Verde 12 buc/cutie
P-BA1601-06F 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.

Pix cu gel Softline  
• Ideal pentru scriere la birou, acasă și la școală. 
• Corp din plastic transparent cu rubber grip și extremități în culoarea scrierii. 
• Vârf din nichel de 0.7 mm. 
COD CULOARE AMBALARE
EGB-1700/12W2 12 culori asortate 12 buc/cutie
EGB-1700-BK negru 12 buc/cutie
EGB-1700-BL albastru 12 buc/cutie
EGB-1700-RE roșu 12 buc/cutie
EGB-1700-GR verde 12 buc/cutie
EGB-1700-FYE galben fluorescent 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EGB-1700-FPK roz fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-FOG orange fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-FGR verde fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-LBL bleu 12 buc/cutie
EGB-1700-PR mov 12 buc/cutie

NOU

Pix cu 4 culori 
• Pix multifuncțional din plastic cu 4 culori de scriere – albastru, roșu, 

verde, negru.
• Vârf de scriere de 1.0 mm.

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. 

*vârf de scriere de 1.00 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 Rosu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-17F Verde metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-WP5 5 culori metalizate 12 buc/cutie
P-BA1603-14M* argintiu metalizat 12 buc/cutie

NOU

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 de mai mult de 3 generații de scrii-

tori tineri.
COD CULOARE CORP AMBALARE
CA-42761 Transparent fluorescent 12 buc/cutie
CA-42762 Colorat mat 12 buc/cutie
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COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
P-TF1401-03 transparent albastru roșu și albastru
P-TF1401-25 transparent bleu roșu și albastru
P-TF1401-31 transparent galben roșu și albastru
P-TF1401-02 transparent roz roșu și albastru

Pix multifuncțional Ele 001
• Corp din plastic, accesorii cromate.
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve de culori diferite și creion meca-

nic cu rezervă de 0,5 mm. Se livrează în cutie. COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BC1302-03 Albastru Albastră 12 buc/cutie
P-BC1302-25 Bleu Albastră 12 buc/cutie
P-BC1302-09 Bordeaux Albastra 12 buc/cutie
P-BC1302-13 Portocaliu Albastra 12 buc/cutie
P-BC1302-02 Roșu Albastra 12 buc/cutie
P-BC1302-04 Verzi Albastra 12 buc/cutie

Pix cu mecanism Chubby 11 
• Pix din plastic alb cu accesorii în culori pastel.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf  de scriere 1.0 mm.

NOU

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
P-BA1304-25M Albastru pastel Albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-28M Roz pastel Albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-31M Verde lime Albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-29M Verde pastel Albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-30M Violet pastel Albastru 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. 

NOU

NOU

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
P-BA1701F-WP5 asortate 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.

Rezerve Pix Re-Do

Pix Re-Do
• Gama de pixuri oferite de CARIOCA este concepută pentru a transforma 

scrisul pentru prima dată în jocuri educative și de divertisment.
• Noul Re-do: roller-ul inovativ cu cerneală sensibilă la temperatura care 

poate fi ștearsă.
• Vârf de scriere de 0.7 mm

COD CULOARE AMBALARE
CA-43242/02 albastru 12 buc/cutie
CA-43242/01 negru 12 buc/cutie
CA-43242/03 roșu 12 buc/cutie
CA-43242/04 verde 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
CA-43238/02 albastru 12 buc/cutie
CA-43238/01 negru 12 buc/cutie
CA-43238/03 roșu 12 buc/cutie
CA-43238/04 verde 12 buc/cutie
CA-43241 culori asortate 48 buc/display
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Creion mecanic 320
• Corp din plastic color orange
• Vârf din plastic.
• Radieră inclusă.
COD REZERVĂ

ML-PM320-50 0.5 mm

Mine creion mecanic 2 mm
• Mină  de 2 mm pentru creion mecanic.

COD AMBALARE

MS-PM035300 blister cu creion mecanic  + set 12 mine gratis
MS-PM001300 24 buc./display

COD AMBALARE

MS-PM000200 Set 12 mine creion, 2 mm

Creion mecanic Chubby 11  
• Creion mecanic în culori pastel. 
• Radieră retractabila inclusă. 
• Rubber grip ergonomic.  

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SC1905-25 Alb cu accesorii bleu 0.7 mm
P-SC1905-13 Alb cu accesorii portocalii 0.7 mm
P-SC1905-02 Alb cu accesorii rosii 0.7 mm
P-SC1905-04 Alb cu accesorii verzi 0.7 mm
P-SC1906-03 Alb cu accesorii albastre 1.3 mm
P-SC1906-09 Alb cu accesorii rosii 1.3 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SA1303-02 roșu transparent 0,5 mm
P-SA1303-08 violet transparent 0,5 mm
P-SA1303-25 bleu transparent 0,5 mm
P-SA1303-31 verde transparent 0,5 mm

NOU

Creion mecanic M002 
• Creion mecanic din plastic, 0,5mm.
• Con și vârf din plastic transparent. 

Creion mecanic Maxim
• Creion mecanic cu mină de 2 mm.

Creion mecanic Sleek touch  
• Corp din plastic transparent. 
• Rubber grip și extremități color. 
• Vârf metalic retractabil. 
• Radieră retractabilă inclusă. 

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SA0907-25 Albastru pastel 0.5 mm
P-SA0907-28 Roz pastel 0.5 mm
P-SA0907-31 Verde lime 0.5 mm
P-SA0907-29 Verde pastel 0.5 mm
P-SA0907-30 Violet pastel 0.5 mm
P-SA0904-03 Albastre 0.7 mm
P-SA0904-06 Negre 0.7 mm

NOU

Creion mecanic Shaking
• Creion mecanic cu mecanism special, prin „scuturare”permite avansarea 

minei
• Nu necesită acționarea butonului pentru avansarea minei
• Corp din plastic și rubber grip.
• Radieră inclusă.

* ambalat în blister + set mine gratis

COD CULOARE CORP REZERVĂ
P-SA1705-02 roz-transparent 0,5 mm
P-SA1705-03 bleu-transparent 0,5 mm
P-SA1705-07 fumuriu 0,5 mm
P-SA1705-08 violet-transparent 0,5 mm
P-SA1705-BC1MB* asortate 0,5 mm
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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-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-L912G-HB HB 0,9 mm 60 mm 12 buc./set
P-L1306G-HB HB 1,3 mm 60 mm 6 buc./set

Mine creion mecanic
• Tehno polimer - combinație între rășini sintetice și grafit.
• Foarte elastice și rezistente la rupere.

Creion bicolor
• Creion bicolor roșu-albastru
COD AMBALARE

ML-LRA482-12 12 buc/set.

Creion grafit
• Creioane HB, triunghiulare sau triunghiulare jumbo, confortabile și  

ergonomice. 
• Cu spațiu special pentru personalizare.

COD DESCRIERE AMBALARE 
MS-JU025012 creion triunghiular cu radieră Junior 12 buc./cutie
MS-JU000004 creion triunghiular Tri 12 buc./cutie
MS-JU000002 creion triunghiular Trimax 12 buc./cutie

Creion HB cu gumă
• Înveliș din lemn lăcuit.
• Secțiune hexagonală.

Creion cu radieră
• Ideal pentru școală, birou sau acasă.

COD LUNGIME DIAMETRU AMBALARE
IT-5000SC 19 cm 7 mm 12 buc/cutie

COD AMBALARE
EP19-0001 12 buc/cutie

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

NOU

NOU
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Ascuțitoare mecanică
• Ascuțitoare mecanică din plastic de calitate.
• Container transparent.
• Se poate monta pe birou.

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.

Ascuțitoare metalică Ergo Swing
• Ascuțitoare metalică dublă încorporată pentru creioane și creioane colora-

te, prevăzută cu container ergonomic din plastic.
• Buton de siguranță care la presiune închide capacul ascuțitorii.

COD CULOARE

MR-09810000 roșu

COD CULOARE

AC-14205 albastru metalic/argintiu

COD CULOARE

MR-09480050 asortate

Ascuțitoare electrică iPoint evolution
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată. 
• Tehnologie Microban. 
• Nu include baterii.

Ascuțitoare electrică Titanium iPoint Razor
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată. 
• Cu lama ascuțitorii din titan. 
• Nu include baterii.

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 DESCRIERE
AC-E55015 ascuțitoare
AC-E55016 rezerve ascuțitoare 2 buc/set

COD CULOARE
AC-E55031 alb
AC-E55033 albastru
AC-E55034 galben
AC-E55030 negru
AC-E55035 roșu
AC-E55032 roz

COD CULOARE

AC-E15510 negru/gri

NOU
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Ascuțitoare Cap Sharpener 
• Pentru acasă și la școală. 
• Doar înșurubezi ascuțioarea pe o sticlă ce plastic goală și ascuți creioane. 
• Reziduurile se strâng în sticlă fără mizerie. 
• Nu toate sticlele de plastic sunt compatibile. 

COD CULOARE AMBALARE

EZKC-A-ASS asortate 40 buc/cutie

NOU

Ascuțitoare simplă cu container
• Ascuțitoare simplă din metal cu container și radieră integrată.
• Închidere cu capac.

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.

Ascuțitoare cu container plastic
COD CULOARE MATERIAL AMBALARE
IT-4113 asortate metal 10 buc./cutie
IT-4116 asortate plastic 12 buc./cutie

COD CULOARE

MR-09550000 asortate

COD CULOARE

AC-E14205 asortate

NOU

Ascuțitoare plastic
• Confecționată din plastic.
• Lamă din oțel.
• Culori asortate.

COD TIP AMBALARE
IT-4121 simplă 20 buc./cutie
IT-4120 dublă 20 buc./cutie

Ascuțitoare metalică
• Confecționată din aluminiu.
• Lamă din oțel.
COD TIP AMBALARE
FK-A1006 dublă 12 buc./cutie
FK-A1002 simplă 24 buc./cutie
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Radieră
• Radiera din plastic.

Radieră din cauciuc color
• Radieră din 2 părți cu formă ovală, din cauciuc color. 

COD FORMĂ CULOARE AMBALARE
AC-E26001DISP ovală 4 culori asortate 24 buc/display
AC-E26003DISP rotundă 4 culori asortate 24 buc/display

COD CULOARE DESCRIERE

ML-GOM490 albă pentru creion

COD DIMENSIUNE CULOARE

FK-AR5030 37 x 17 x 10 mm albă

Radieră
• Radieră din plastic.

COD CULOARE DESCRIERE

IT-5056 roșu/albastru pentru cerneală și creion

Radieră
• Dimensiune: 5,7 x 0,8 x 2 cm
• Din cauciuc triplex (3 straturi).

COD CULOARE CORP
P-ET0401-01 Alb
P-ET0401-25 Albastru pastel
P-ET0401-05 Galben
P-ET0401-07 Gri

COD CULOARE CORP
P-ET0401-28 Roz pastel
P-ET0401-29 Verde pastel
P-ET0401-30 Violet pastel
P-ET0201-04 Verde

Radieră PENAC Tri Eraser   
• Radieră mecanică triunghiulară, 100% cauciuc, culori asortate

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 AMBALARE
P-ER122T-01 122 mm 8.25 mm 1 buc./set
P-ER122T-PB2 122 mm 8.25 mm 2 buc./set

NOU

Set radiere Fun                     
• Radiere în culori luminoase, cu personaje simpatice și distractive din cărțile de 

colorat Pukka Fun.
COD AMBALARE

PK-6429-FUN 2 buc/ set

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

Pic Inkiller
• Pic corector care șterge cerneala albastră.
• Cu 2 capete, unul pentru scriere și unul pentru ștergere.
COD AMBALARE
CA-41414 50 buc/cutie
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COD LUNGIME CULOARE AMBALARE

AC-E26000DISP 30 cm 4 culori asortate display 20 bucați

COD LUNGIME SCALE

AC-E10163 30cm (1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125)

Riglă din plastic color Microban
• Riglă din plastic color cu softgrip. 

Riglă triunghiulară din plastic
• Riglă din plastic triunghiulară cu 6 scale. 

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

COD CULOARE DIMENSIUNE
AL-1585 albastru 30 cm
AL-1582 transparent 30 cm

COD LUNGIME SCALE
K-4170100 30 cm 1:2.5; 1:5; 1:10; 1:20; 1:50; 1:100
K-4170200 30 cm 1:20; 1:25; 1:33,33; 1:50; 1:75; 1:100
K-4170500 30 cm 1:500; 1:1000; 1:1250; 1:1500; 1:2000; 1:2500

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

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

COD CULOARE DIMENSIUNE
AL-1571 transparentă 20 cm
AL-1572 transparentă 30 cm
AL-1573 transparentă 40 cm
AL-1574 transparentă 50 cm

Riglă triunghiulară din plastic
• Riglă  triunghiulară din plastic cu 6 scale 

®

NOU

COD GRADAȚIE DIMENSIUNE
AL-1578 0°- 180° 16 cm

Set instrumente de desen
• Conține: riglă 30 cm, raportor, 2 echere.
• Folosit pentru desen tehnic.

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

COD
ML-SCG990
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COD DIAMETRU CERC LUNGIME
AL-1350 340 mm 125mm
AL-1351* 500 mm 155mm

COD DIAMETRU CERC LUNGIME
AL-1354* 380 mm (cu extensie max. 620) 170mm
AL-1356 360 mm 165mm

Compas metalic școlar     
• Compas cu șurub pentru precizie. 

* bară extensie * ace de rezervă și adaptor pentru creion

NOU

Set compas Synno
• Set compas din metal cu plastic și ace metalice. Design-ul ergonomic conferă 

stabilitate și confort în utilizare . 
• Cu reglaj fin.  .

®

Set compas școlar
• Compas din metal argintiu cu accesorii color. 
• Design ergonomic.

®

COD
K-9610-CS

Set compas
• Set compas din metal.
• Folosit pentru desen tehnic
COD DIMENSIUNE
ML-CPG940 mare
ML-CPP940 mic

NOU

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

COD DESCRIERE
K-8101 5 piese/4 accesorii

Set compas Eco-Line 
• Set compas metalic mare. 
• Poate fi reglat în orice unghi dorit. 
• Diametru cerc 400mm
• Lungime 400 mm

®

COD LUNGIME DIAMETRU CERC
K-3610 135 mm 380 mm



4.1 Hârtie pentru copiatoare și imprimante

10Articole pentru școală

377

RECLAMA ALPINO



10 Articole pentru școală

378 10.11 Creioane colorate și carioci

COD AMBALARE
MS-AL000130 12 culori/cutie carton
MS-AL000131 24 culori/cutie carton
MS-AL000003 12 culori/cutie metalică

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

NOU

COD AMBALARE
MS-PX000006 6 culori fluorescente/cutie
MS-PX000012 12 culori/cutie

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

NOU

NOU

COD AMBALARE
MS-PX000002 12 culori/cutie
MS-PX000112* 12 culori/cutie

Creioane cerate Pinta 
• Creioane cerate în culori vii care pot fi amestecate pentru un efect deosebit. 
• Solubile în apa. Folosind pensula se crează un effect de acuarelă, iar prin 

frecare ușoară se estompează ușor.

*format subțire

COD AMBALARE
MS-DA000125 12 culori/set
MS-DA000127 24 culori/set

Creioane cerate triunghiulare Dacstrix
• Creioane cerate moi triunghiulare.
• Forma triunghiulara ajută copilul să scrie corect și ferm.
• Ambalate în cutie de carton.

Creioane cerate
• 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 triunghiulare Jumbo
• Creioane colorate triunghiulare rezistente, plastifiate la exterior. 
• Datorită formei triunghiulare desenează confortabil și nu se rup. 
COD AMBALARE
CA-42671 12 culori/cutie

NOU
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NOU

NOU

COD AMBALARE
MS-DC050290 12 culori/set

COD AMBALARE
MS-DX050216 15 culori/set

COD AMBALARE
MS-PA000012 12 culori/cutie
MS-PA000024 24 culori/cutie

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

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

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

Creioane cerate Jumbo
• 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 Alpino Baby
• Creioane colorate, ideale pentru copii datorită dimensiunii groase, nu pătea-

ză. 
• Sunt foarte ușoare, nu cântăresc aproape nimic.COD AMBALARE
MS-DA000060 12 culori/set

COD AMBALARE
ML-CCP412-06B 6 culori/set
ML-CCP412-12B 12 culori/set

Creioane colorate cerate Color Plus
• Creioane cerate învelite în hârtie.
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NOU

COD DESCRIERE
MS-LE000019 6 culori (2 galbene, 1 roz, 1 albastru, 1 portocaliu, 1 verde.

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

COD AMBALARE
MS-AL000167 12 culori/set

Creioane colorate metalizate Metalix
• Creioane colorate cu mina metalizată, cu efect uimitor pe hârtie închisă la 
culoare.

Creioane colorate Trimax
• Creioane cu formă triunghiulară pentru o scriere corectă și ferma. 
• Mina groasă nu se rupe ușor.
• Include ascuțitoare gratis.
COD AMBALARE
MS-AL000343 6 culori/set
MS-AL000113 12 culori/set

Creioane colorate
• Creioane colorate Alpino tradiționale, ideale pentru la școală.
• Diametru 6,90 mm. 
• Mina de 3 mm este rezistentă la apă.

COD MODEL AMBALARE
MS-AL000754 1/1 12 culori/cutie metalică
MS-AL000758 1/1 24 culori/cutie metalică
MS-AL000651 1/2 6 culori/cutie carton
MS-AL000653 1/1 6 culori/cutie carton

COD AMBALARE
MS-AL000177 12 culori/set

Creioane colorate Alpino Baby
• Creioane colorate, ideale pentru copii datorită dimensiunii groase și minei 

din ceară moale. 
• Sunt foarte ușoare, nu cântăresc mai nimic.
• Ambalare în cutie de carton.

Creioane colorate hexagonale Jumbo
• Creioane colorate hexagonale din lemn lăcuit, cu mină de 5 mm rezistentă 

la rupere și ușor de ascuțit.
COD AMBALARE
CA-41406 12 culori/cutie
CA-41407 6 culori/cutie
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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.

* ascuțitoare inclusă

COD AMBALARE
CA-40380 12 culori/cutie
CA-40381 24 culori/cutie
CA-41256 24 culori/cutie
CA-42391* 84 culori/tub plastic

NOUNOU

COD MODEL AMBALARE
EP20-0006 1/2 6 culori/set
EP20-0012 1/2 12 culori/set
EP20-1012 1/1 12 culori/set
EP20-1024 1/1 24 culori/set

Creioane colorate corp hexagonal  
• Corp din lemn vopsit în culoarea scrierii. Formă hexagonală.

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

NOU

COD MODEL AMBALARE
MS-AL010654 1/1 12 culori/set
MS-AL010658 1/1 24 culori/set

Creioane colorate Color Plus
• Corp din lemn vopsit în culoarea scrierii. Formă hexagonală.

COD AMBALARE
MS-AL000680 12 culori/set

Creioane colorate Giant     
• Creioane hexagonale maxi. 
• Ideale pentru copii care învață să deseneze. 
• Mină maxi de 5.40mm rezistentă la apă. 

NOU

NOU

COD MODEL AMBALARE
ML-LCP460-12 1/1 12 culori/set
ML-LCP460-24B 1/1 24 culori/set
ML-LCP470-6B 1/2 6 culori/set
ML-LCP470-12B 1/2 12 culori/set

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.
COD AMBALARE
CA-42264 6 creioane/cutie
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Carioca cu 2 capete Double
• Cariocă cu 2 capete, cu vârf subtire și vârf gros. Culori luminoase. 
• Se poate șterge.

COD AMBALARE
MS-AR000013 10 culori/set
MS-AR000058 20 culori/set

Carioca Bi-Color
• Carioca cu 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.

Carioca Double Nib
• Carioca cu 2 capete, vârf dublu fin și mediu, cu cerneală non-toxica, lavabile. 
• Aceasta poate fi îndepărtata doar cu apă, fără săpun.

COD AMBALARE
CA-42269 6=12 culori/blister
CA-42265 12=24 culori/blister

COD AMBALARE
CA-42753 12 culori/set

Carioca Perfume Xplosion
• Carioca Xplosion conține o cerneală parfumata si lavabila.
• Aromele folosite au fost atent selectate pentru a crea esente naturale fără 

nici o urmă de substanțe alergene.
• Varf mediu conic, pentru trasarea de linii cu dimensiuni diferite.
COD AMBALARE
CA-42672 12 culori/cutie

Carioca SteroMagic
• Cutia din carton conține 9 carioci colorate „Cambiacolor”, 9 carioci „Erasa-

ble” cu cerneala care se poate șterge si 2 carioci „Magink”
• Pixuri „care poate fi ștearsă” din fibre plus 2 „Magink” pixuri.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă.

Carioca Color Change
• Carioca cu cerneala speciala care isi schimba culoarea.
• Folosiți carioca „Magink” inclusa în pachet pentru a obține două culori. 
• Cerneală lavabilă non-toxica.

COD AMBALARE
CA-41369 9+9+2/cutie

COD AMBALARE
CA-41418 10 culori +2/cutie

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU
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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-AR001001 6 culori/set
MS-AR001002 12 culori/set
MS-AR001003 24 culori/set

Carioca Erasable
• Carioca cu cerneală care poate fi ștearsă.
• Folosiți „Magink” creionul inclus în pachet pentru a corecta orice erori sau 

să colorati în alb peste alte culori.

Carioca Superwashable
• Carioci cu cerneală non toxică și lavabilă.
• Culori strălucitoare, care durează.

COD AMBALARE
CA-41238 9culori+1 magink/cutie

COD AMBALARE
CA-40528 10 culori/cutie

Carioca stampilă Fantasy
• Carioci cu vârf care stampileaza în diferite forme. 
• Cu cerneală care se spală.
• Ambalate în cutie de carton.

COD AMBALARE

MS-AR000059 10 culori/set

Set markere cu ștampilă 
• Marker cu două captete, un capăt marker color și un capăt ștampilă cu diverse 

modele.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă.
COD AMBALARE
CA-42279 6 markere, 6 stampile/cutie
CA-42240 12 markere, 12 stampile/cutie

Carioca
• Cariocile „CARIOCA®” au vârf fin de 2.6 mm, pentru trasarea unor linii 

perfecte.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă. Acesta poate fi îndepărtata doar cu 

apă, fără săpun.
COD AMBALARE
CA-40549 6 culori/cutie
CA-40531 12 culori/cutie

NOU

NOU

NOU

NOU
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Carioci Super Baby
• Carioci special concepute pentru copii mici, cu cerneală non-toxică și lava-

bila, ce poate fi îndepărtată doar cu apa, fără săpun. 
• Vârf rotunjit și scurt pentru siguranță copiilor. 
• Datorită vârfului gros se pot colora suprafețe mari și fără efort. 

Carioci Baby Woody
• Creioane cerate groase, cu corp din lemn, ușor de ținut în mână ce se ascut 

foarte ușor. 
• Mină de 8 mm 

COD AMBALARE
CA-42323 6 culori/cutie
CA-42249 12 culori/cutie

COD AMBALARE
CA-42084 6 culori/cutie

Carioca Jumbo
• Formă octagonala pentru manevrare ușoară. 
• Cerneala este non-toxică și lavabilă. Acesta poate fi indepărtata doar cu 

apă, fără săpun. 

COD AMBALARE
CA-40564 6 culori/cutie
CA-40565 12 culori/cutie
CA-43238/04 12 buc/cutie

Carioca Bravo
• Carioca cu formă rotundă, cu vârf gros de 6 mm.
• Cerneala este non-toxica și lavabilă. Acesta poate fi îndepărtata doar cu 

apă, fără săpun.

COD AMBALARE
CA-42755 12 culori/cutie

Carioca Baby Jumbo
• Vârf fin de înaltă calitate, special conceput pentru copii. Forma sa și dimen-

siunea permit o manevrare ușoară și corectă. Vârful este rotunjit pentru 
maxim de siguranță și mai mare pentru a acoperi suprafețe mari rapid și 
fără efort.

• Cerneala este non-toxic și lavabilă, ceea ce permite îndepartarea numai cu 
apă, fără săpun.

Carioca Joy
• Cariocile „CARIOCA®” au vârf fin, pentru trasarea unor linii perfecte.
• Cerneala este non-toxica si lavabila. Aceasta poate fi îndepărtata doar cu 

apă, fără săpun.

COD AMBALARE
CA-42057 6 culori/cutie
CA-42059 12 culori/cutie

COD AMBALARE
CA-40614 12 culori/cutie

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU
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Carioca Alpino Baby
• Ideale datorită vârfului special care nu se turtește, colorează din orice 

unghi și se pot spăla.
• Ambalare în cutie de carton.

COD AMBALARE

MS-AR000056 10 culori/set

Carioca Color Plus
• Cariocă cu corp și capac în culoarea scrierii.

COD AMBALARE
ML-RCP210-12B 12 buc./set
ML-RCP210-24B 24 buc./set

Carioca Maxi
• Carioca cu vârf de 6 mm, cu cerneală care se poate șterge, în culori  

luminoase.
COD AMBALARE
MS-AR000005 6 culori/set
MS-AR000006 12 culori/set
MS-AR000007 24 culori/set

Set carioca Alpino Crea + Décor
• Conține 7 carioci pentru orice tip de suprafață.
• Pentru decorarea pe carton, lemn, sticlă, piele, plastic, metal, piatra etc. 
• Cariocă permanentă pentru suprafețe poroase, poate fi ștrearsă de pe 

suprafețe netede și usor de spalat de pe mâini.

Set carioca Alpino Crea + Metalix
• Conține 7 carioci pentru orice tip de suprafață.
• Pentru decorarea pe carton, lemn, sticlă, piele, plastic, metal, piatra etc. 
• Se foloseste pe suprafețe de culoare închisă pentru un efect uimitor.

Set Alpino Crea + Textil 
• Set pentru crearea de decoratiuni fantastice pe textile ca sepci, tricouri, 

teniși, etc.

COD AMBALARE
MS-AR000132 10 carioci/set
MS-PX000001 12 creioane cerate/set

COD AMBALARE

MS-AR000133 7 culori/set

COD AMBALARE

MS-AR000134 7 culori metalizate/set
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Carioca Aquarell
• Carioca cu vârf de pensulă și cerneală lavabilă.
• Prin utilizarea apei și o perie, culorile pot fi înmuiate ca acuarelele. 
• Cel mai bine dacă se utilizeaza pe hârtie de desen.
COD AMBALARE
CA-42747 12 culori/cutie

Carioca Fabricart
• 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 fixă culoarea. 
  
COD AMBALARE
CA-40957 12 culori/cutie
CA-40956 6 culori/cutie

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

Acuarele Palette
• Culori strălucitoare ușor de combinat pentru a obține nuanțe infinite.
• Pachetul include pensulă.
COD AMBALARE
CA-42493 8 culori/ blister
CA-KO040/A 12 culori/cutie
CA-KO054/A 24 culori/cutie

Acuarele
• Conține 12 culori, diametru pastilă 35 mm, pensulă inclusă.

COD
ML-ACR970

NOU

Acuarele Fun                   
• Acuarele în culori asortate perfecte pentru activități creative. Se pot spăla cu apă. 
• Pachetul include și pensula
COD AMBALARE

PK-6438-FUN 12 culori/ set

Set pensule pentru pictură Jumbo Fun                    
• Setul de pensule pentru pictură sunt special create pentru mâini mici. 
• Dimensiunile mari permit copiilor să le cuprindă mai ușor. 
COD AMBALARE

PK-6437-FUN 3 buc/ set

NOU

NOU

NOU

NOU
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NOU

Set tempera lavabilă
• Culori strălucitoare și opace ambalate în tub.

COD AMBALARE
CA-KO011/A 7 tuburi de 7,5 ml /set + pensula
CA-KO116 12 tuburi de 12 ml/set
CA-KO012/A 12 tuburi de 7,5 ml /set + pensula
CA-KO114 5 tuburi x 12 ml/set

Acuarele Finger Paint
• Ideale pentru copii mici care nu pot folosi pensula. 
• Textură cremoasă a acestor acuarele, permit amestecarea ușoară a culorilor. 
• Se spăla ușor de pe mâini, țesături, nu sunt toxice. 

COD AMBALARE
CA-KO023 6 culori x 80 ml/cutie

Acuarele pentru pictură cu mâna Alpino
• Acuarele pentru pictură cu mâna, cu textură specială astfel încât copii pot 

controla prima lor pictură. Bureți pentru pictat
• Ambalare în cutie de carton.

COD AMBALARE
MS-DD010104 4 culorix100ml/set
MS-DD010105 5 culorix100ml/set

COD AMBALARE
MS-DD000060 4 culori x 40ml/set

Acuarele pentru pictură cu mâna Finger Paint
• Acuarele pentru pictură cu mâna, care se pot spăla. 
• Create special pentru a dezvolta creativitatea copiilor.

Set acuarele Acrylic Paint 
• Set acuarele acrilic pentru decorarea unor suprafețe ca hârtie, lemn, carton
• Solubile în apă, dar după uscare sunt rezistente la apă, cu efect de lac.
• Ambalare în cutie de carton.

COD AMBALARE
MS-DV000018 6 culori + pensula
MS-DV000019 6 culori metalizate + pensula

COD AMBALARE
MS-DM000049 4 culorix250ml/cutie

Acuarele Tempera fluorescente        
• Acuarele tempera în culori fluorescente, care se pot spăla.

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

*conține pensula gratis

COD AMBALARE
MS-DM010918 6 culori x 16 ml/cutie
MS-DM010920 5 culori x 40 ml/cutie
MS-DM010921 7 culori x 40 ml/cutie

Set pictura efect 3D Alpino Crea + Crystal Paint
• 12 vopsele cu efect de sticlă pentru decorarea suprafețelor neporoase 

cum ar fi sticlă, oglinzi, ferestre, gresie, etc…

Set pictura efect 3D Alpino Crea + 3D Paint
• 12 vopsele cu efect 3D pentru desen pe hârtie, lemn, piatra, etc.

COD
MS-DE000028

COD
MS-DH000005

Cretă ecologică
• Ecologică - nu lasă praf.
• Diametru: 9 mm; lungime 8 cm

Tabliță magnetică pentru scris 
• Tăbliță magnetică pentru scris, cu suport și marker. 
• Ramă în culori asortate. 
COD DIMENSIUNI
MS-PP0216 44 x 55 cm
MS-PP0215 35 x 25 cm
MS-PP0211 27,9 x 35.6 cm
MS-PP0213 25,5 x 18 cm

COD CULOARE AMBALARE
FK-CK5012 albă 12 buc / set
FK-CK4012 asortată 12 buc / set
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COD VÂRF AMBALARE
ETX-200/4WK 0.5 mm 4 culori/set
ETX-200/6WK 0.5 mm 6 culori/set
ETX-200/12WK 0.5 mm 12 culori/set
ETX-200/20WK 0.5 mm 20 culori/set
ETX-200-BL 0.5 mm Albastru
ETX-200-RBL 0.5 mm Albastru royal
ETX-200-SBL 0.5 mm Albastru sky
ETX-200-LBL 0.5 mm bleu
ETX-200-YE 0.5 mm Galben
ETX-200-GR 0.5 mm Gri
ETX-200-MG 0.5 mm magenta
ETX-200-BR 0.5 mm Maro
ETX-200-DBR 0.5 mm Maro inchis
ETX-200-BK 0.5 mm Negru
ETX-200-OG 0.5 mm orange
ETX-200-APR 0.5 mm Piersica
ETX-200-RE 0.5 mm Rosu
ETX-200-DRE 0.5 mm Rosu inchis
ETX-200-PK 0.5 mm Roz
ETX-200-TQ 0.5 mm Turcoaz
ETX-200-GN 0.5 mm Verde
ETX-200-DGR 0.5 mm Verde inchis
ETX-200-YEG 0.5 mm vernil
ETX-200-PR 0.5 mm violet

Liner Stix  
• Perfect pentru desen și schițe.
• Corp din plastic color în culoara scrierii.
• Culori luminoase.
• Vârf din fetru fin.

NOU

Fiecare parte a formei triunghiulare este aco-
perită cu un model identic de adâncituri și 
proeminențe. Combinând fiecare Artline Stix 
vertical sau orizontal pot fi contruite diverse 
forme, sau pot forma un grup de ustensile 
de desen cu diverse culori, folosite în același 
timp cu ușurință. 
Artline Stix sunt aprobate și marcate cu CE, 
ce indică faptul că sunt conforme cu normele 
de siguranță ale UE pentru jucăriile utilizate 
de copii sub 14 ani. 
Artline Stix sunt cu cerneală pe bază de apă, 
fiind ușor de spălat. 
Artline Stix sunt disponibile 
în 20 de culori luminoase. 
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COD CULOARE AMBALARE
ETX-F/4WK asortate 4 culori/set
ETX-F/6WK asortate 6 culori/set
ETX-F/12WK asortate 12 culori/set
ETX-F/20WK asortate 20 culori/set
ETX-F-BL albastru 12 buc/set
ETX-F-RBL albastru royal 12 buc/set
ETX-F-SBL albastru sky 12 buc/set
ETX-F-LBL bleu 12 buc/set
ETX-F-YE galben 12 buc/set
ETX-F-GR gri 12 buc/set
ETX-F-MG magenta 12 buc/set
ETX-F-BR maro 12 buc/set
ETX-F-DBR maro inchis 12 buc/set
ETX-F-BK negru 12 buc/set
ETX-F-OG orange 12 buc/set
ETX-F-APR piersica 12 buc/set
ETX-F-RE roșu 12 buc/set
ETX-F-DRE roșu inchis 12 buc/set
ETX-F-PK roz 12 buc/set
ETX-F-TQ turcoaz 12 buc/set
ETX-F-GN verde 12 buc/set
ETX-F-DGR verde inchis 12 buc/set
ETX-F-YEG vernil 12 buc/set
ETX-F-PR violet 12 buc/set

COD VÂRF AMBALARE
ETX-300/4WK 1.2 mm 4 culori/set
ETX-300/6WK 1.2 mm 6 culori/set
ETX-300/12WK 1.2 mm 12 culori/set
ETX-300/20WK 1.2 mm 20 culori/set
ETX-300-BL 1.2 mm Albastru
ETX-300-RBL 1.2 mm Albastru royal
ETX-300-SBL 1.2 mm Albastru sky
ETX-300-LBL 1.2 mm Bleu
ETX-300-YE 1.2 mm Galben
ETX-300-GR 1.2 mm Gri
ETX-300-MG 1.2 mm Magenta
ETX-300-BR 1.2 mm maro
ETX-300-DBR 1.2 mm Maro inchis
ETX-300-BK 1.2 mm Negru
ETX-300-OG 1.2 mm Orange
ETX-300-APR 1.2 mm Piersica
ETX-300-RE 1.2 mm Rosu
ETX-300-DRE 1.2 mm Rosu inchis
ETX-300-PK 1.2 mm Roz
ETX-300-TQ 1.2 mm Turcoaz
ETX-300-GN 1.2 mm verde
ETX-300-DGR 1.2 mm Verde inchis
ETX-300-YEG 1.2 mm Vernil
ETX-300-PR 1.2 mm violet

Brush marker Stix  
• Acest tip de vârf pensulă flexibil permite trasarea de linii atât groase, cât și fine. 
• Perfect pentru desen și pictură. 
• Corp din plastic color în culoarea scrierii. 
• Culori luminoase. 
• Vârf flexibil din fibră de polyester. 
• Cerneală pe bază de apă. 
 

Marker pentru colorat Stix   
• Perfect pentru colorat și desen. 
• Corp din plastic color în culoara scrierii. 
• Culori luminoase. 
• Vârf din fibră de polyester. 
• Cerneală pe bază de apă. 

NOU

NOU
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COD REZERVĂ
EK-7050 0.5 mm

COD VARF DE SCRIERE
EK-8070 0.7 mm

Creion mecanic Stix     
• Corp cu formă triunghiulară acoperit cu model, din plastic colorat în nuanțe 

vii asemantoare culorilor cuburilor. 
  

Pix Stix      
• Corp cu forma triunghiulară cu model, din plastic colorat în nuante sugestiv 

asemanatoare prajiturii macaron.
• Culoare scriere neagra. 

COD VARF CULOARE
ETX-600-PK 1.0-4.0 mm Roz 
ETX-600-GN 1.0-4.0 mm Verde
ETX-600-OG 1.0-4.0 mm Portocaliu
ETX-600-YE 1.0-4.0 mm Galben
ETX-600-BL 1.0-4.0 mm Albastru
ETX-600-PR 1.0-4.0 mm violet

Textmarker Stix     
• Nu este ca orice texmarker, textmarkerul Stix are corp triunghiular și este 

conectabil cu alte markere din gamă Stix. 
• Cerneala este pe bază de apa. 



10Articole pentru școală

39310.13 Linere si markere

Marker pentru tablă 2 în 1
• 2 vârfuri de scriere de 0.4 mm (din poliacetal) și 1.0 mm (din acril).
• Pentru scriere pe table.

COD VÂRF CULOARE AMBALARE
EPW-12-WH 12.0 mm Alb 6 buc/cutie
EPW-12-BL 12.0 mm Albastru 6 buc/cutie
EPW-12-YE 12.0 mm Galben 6 buc/cutie
EPW-12-OG 12.0 mm portocaliu 6 buc/cutie
EPW-12-RE 12.0 mm rosu 6 buc/cutie
EPW-12-GR 12.0 mm verde 6 buc/cutie

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. 

NOU

COD CULOARE AMBALARE
EPW-4-WH Alb 12 buc/cutie
EPW-4-BL Albastru 12 buc/cutie
EPW-4-YE Galben 12 buc/cutie
EPW-4-OG Portocaliu 12 buc/cutie
EPW-4-RE Rosu 12 buc/cutie
EPW-4-GR verde 12 buc/cutie

COD AMBALARE

EK-300/B 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-325T-BK negru 12 buc/cutie
EK-325T-BL albastru 12 buc/cutie
EK-325T-RE roșu 12 buc/cutie
EK-325T-GR verde 12 buc/cutie
EK-325T-BR maro 12 buc/cutie
EK-325T-OG portocaliu 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-325T-PR violet 12 buc/cutie
EK-325T-YE galben 12 buc/cutie
EK-325T-PK roz 12 buc/cutie
EK-325T-LB bleu 12 buc/cutie
EK-325T-YG vernil 12 buc/cutie
EK-325T-OC ocru 12 buc/cutie

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 AMBALARE
EK-573A-BK negru 12 buc/cutie
EK-573A-BL albastru 12 buc/cutie
EK-573A-GR verde 12 buc/cutie
EK-573A-RE roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-541T-BK negru 12 buc./cutie
EK-541T-BL albastru 12 buc./cutie
EK-541T-GR verde 12 buc./cutie
EK-541T-RE roșu 12 buc./cutie
EK-541T-OG orange 12 buc./cutie
EK-541T-PR violet 12 buc./cutie
EK-541T-PK roz 12 buc./cutie
EK-541T/4W negru, albastru, verde, roșu 4 buc./cutie

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

Just a single click to write!!

CLICK!

and
GO!

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.

Marker 325T Water Colour
• Corp din plastic, capac culoarea scrierii.
• Două vârfuri de 2,0 (rotund) și 5,0 mm (teșit).
• Cerneală pe bază de apă.
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Kit plastilină magică Dinosaurs
• Kit plastilină magica cu 6 culori și 4 seturi accesorii. 
• Ambalate în cutie de carton.

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

NOU

NOU NOU

Kit plastilină magică cu tematică
• Kit cu plastilină magică cu tematică zombie.
• Include toate materialele necesare și instrucțiuni de folosire.

COD DESCRIERE
MS-DP000168 6 culori Bloody
MS-DP000169 6 culori Creepy
MS-DP000167 6 culori Walker
MS-DP000170 12 (4 x 3 modele )/display

COD AMBALARE
MS-DP000131 10 + 4 seturi componente
MS-DP000051  6 culori+2 culori neon x 17gr/blister

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-DP000139 6 culori x 40gr plastilină magica + 4 seturi accesorii/cutie

COD AMBALARE
MS-DP000140 6 culori x 40gr plastilină magica + 4 seturi accesorii/cutie

COD AMBALARE
MS-DP000193 2 culori plastilina+ set accesorii/cutie

COD AMBALARE
MS-DP000192 32 culori plastilina+ set accesorii/cutie

Kit plastilina magica cu tematica Rapid Cars
• Kit complet ce te ajută pas cu pas să creezi mașini fantastice cu meca-

nism. 2 modele cu roșu și albastru. 
• Kitul include: plastilină magică (3 culori), mecanism de frecare, instrument 

de modelare, spatulă, autocolante decorative, instrucțiuni de folosire. 
  

Kit plastilină magică cu tematica Nativity Scene 
• Kit complet ce te ajută pas cu pas să creezi scenă nașterii lui Iisus cu 

plastilină magică. 
• Kitul conține: plastilină magică (13 culori), instrumente pentru modelare, 

scenă montabila, instrucțiuni de folosire. 
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Kit plastilină cu forme modelaj 
• Plastilină fără miros, ușoară și flexibilă, care nu murdarește.
• Culorile pot fi amestecate.

Kit plastilină magică Seaworld
• Kit plastilină magică cu 6 culori și 4 seturi accesorii.
• Ambalate în cutie de carton.
COD AMBALARE
MS-DP000141 6 culori x 40gr plastilină magica + 4 seturi accesorii

COD AMBALARE
MS-DP000052 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 80 gr plastilină + 16 forme modelaj + 3 accesorii/ cutie
MS-DP000055 7 culori x 90gr plastilină +  7 forme modelaj + roller/cutie

NOU

COD MODEL DESCRIERE
MS-DP000151 Roboti 2 suporti roboti + 8 ochi, 4 cutii de 40 gr. cu plastilina in 9 culori, instructiuni de folosire
MS-DP000152 12 (4 x 3 modele )/display
MS-DP000153 Koala 6 culori plastilina magica
MS-DP000155 Unicorn 3 culori plastilina magica
MS-DP000156 Dragon 4 culori plastilina magica
MS-DP000166 My Style 4 culori plastilina magica x 40gr+ 2 papusi

Kit plastilină magică 
• Plastilină magică ușoară și flexibilă pentru modelarea de figuri fantasti-

ce. 
• 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 AMBALARE
MS-DP000129 6 culori x 35gr plastilină +  10 forme modelaj + roller

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

Kit plastilină 
• Pachetul conține plastilină și diverse forme de modelare.  
COD CONTINUT
ML-PTL977-P 6 culori plastelina x25 gr, 10 forme, 2 spatule
ML-PTL977-G 8 culori plastelina x25 gr, 12 forme, 3 spatule
ML-SPTL977 10 culori plastelina x30 gr, 2 forme, 3 spatule, 1 roler

NOU

COD GRAMAJ AMBALARE
MS-DP000137 8 culori x 14 gr cutie carton
MS-DP000138 8 culori x 40 gr gentuță plastic

Kit plastilină magică
• Kit de plastilină magică în culori asortate. 
• Include pliant cu idei pentru modelare. 
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NOU

NOU

COD CULOARE
MS-DP000143 alba
MS-DP000144 galbena
MS-DP000145 roz
MS-DP000146 rosie
MS-DP000147 verde
MS-DP000148 albastra
MS-DP000149 maron
MS-DP000150 neagra
MS-DP000172 roz
MS-DP000173 orange
MS-DP000176 bleu
MS-DP000177 violet

COD AMBALARE
MS-DP000915 20 culori/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

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

Plastilină
• Plastilină fără miros, ușoară și flexibilă, care nu murdarește. 
• Culorile pot fi amestecate.
• Gramaj: 50 gr.

Plastilină Plasty
• Plastilină ușor de modelat, care nu se usucă și poate fi folosită de mai 

multe ori.
• Nu conține gluten.

COD AMBALARE
CA-42691 12 culori x 12,5 gr/cutie
CA-42712 12 culori x 150 gr/cutie

COD CULOARE
MS-DP000172 roz
MS-DP000173 orange
MS-DP000176 bleu
MS-DP000177 violet

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. 
• Ambalată în cutie de 160 gr. 

NOU

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

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

COD GRAMAJ AMBALARE
MS-DP000130 140 gr. 4 culori/kit

COD GRAMAJ AMBALARE
MS-DP000125 75 gr. 3 culori/kit
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NOU NOU

NOU

NOU

COD AMBALARE
MS-DP000104 500 gr., alba
MS-DP000105 500 gr., teracota

Pastă de modelat
• Pastă de modelat naturală.

COD DESCRIERE
MS-DP000157 6 culori x 75gr
MS-DP000158 8 culori metalizate x 45 gr
MS-DP000159 6 culori x 450gr + rama 3D tigru
MS-DP000160 7 culori x 450gr + rama 3D zebra

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 

art ape lemn, plastica... etc. 

NOU

COD AMBALARE
MS-DP000194 Nisip modelaj 300gr + materiale/cutie

Nisip pentru modelaj Sandy Clay 
• Nisipul pentru modelaj se modelează ca o plastilină.  
• 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 față 

de cât este în pachet după ce este frământat pentru omogenizare. 
• Este un produs sigur pentru copii, nu conține gluten sau alergeni. 
• Kitul șea World te ajută pas cu pas să creezi animale fantastice subacvatice. 
• Kitul conține: nisip pentru modelaj 300 gr., forme de animale subacvatice, 

instrumente de modelaj, planșă cu fundul mării, instrucțiuni de folosire. 

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.
• Ambalt în blister cu pensula gratis.
COD AMBALARE
CA-41083 1 x 50 ml / blister + 1 pensula
CA-41145 12 buc x 50 ml/display + 15 pensule
CA-41147 Set x 4 scule pentru modelat

Pastă de modelat
• Pastă de modelare similară cu lutul, potrivită pentru toate tehnicile de 

modelare. 
• Se usucă în aer fără căldură, și este ușor de aplicat pe orice suprafața. 
• Obiectele create cu această pastă pot fi decorate cu tempera sau carioca. 
• Pentru durabilitate în timp și culoare strălucitoare este recomandat lacul 

protector „Deco Glossy”. 
COD CULOARE AMBALARE
CA-41109 teracota 12 buc x 500 gr/ display + set scule modelaj
CA-41071 alb 12 buc x 500 gr/ display + set scule modelaj
CA-30996/21 teracota 1 buc x 500 gr
CA-30996/31 alb 1 buc x 500 gr
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Set machiaj Carnival
• Set complet pentru machiaj ideal pentru petreceri și zile de naștere.

Set machiaj Fiesta  Monsters
• Set complet pentru machiaj cu 6 stick-uri în culori asortate, stick pentru 

tatuaj, pensula cosmetică, perie și 2 plicuri cu sclipici.

COD
MS-DL000100

COD
MS-DL000111

COD
MS-DL000112

COD AMBALARE
MS-DL000010 6 culori x 5gr + accesorii

Set make-up lichid Fiesta     
• Machiaj lichid tip tatuaj. 
• Ușor de aplicat cu pensulă, permite desenarea micilor detalii, dar și 

suprafețelor mari. 
• Odată aplicat, nu pătează. 
• Culorile pot fi amestecate. 
• Setul conține: 8 culori, pensulă, și broșură cu idei. 

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. 

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

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.

NOU NOU

NOU NOU

COD
MS-DL000009

COD
MS-DL000008
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COD DESCRIERE AMBALARE
MS-DL000051 Pentru baieti 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 Face Stick
•  Cel mai curat și util machiaj, care datorită sistemului retractabil, pentru a 

nu murdări mâinile. 
•  Culori: portocaliu, verde militar, maro. 

Set machiaj pasta Mega Fiesta
• Set machiaj, conține 12 culori pentru machiaj.

COD
MS-DL000012

Set machiaj pasta Fiesta Sport
• Set machiaj, conține 6 culori x 5 gr. , inclusiv culorile echipei tale favorite.

COD
MS-DL000011

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

Stick machiaj petrecere Face Stick
• Cea mai curată și utilă metodă de machiaj.
• Stick cu sistem retractabil, pentru a nu murdări mâinile.
• Culori disponibile: alb, galben, roșu, verde, albastru și negru.
COD CULOARE AMBALARE
MS-DL000085 alb 1 buc.
MS-DL000089 albastru 1 buc.
MS-DL000086 galben 1 buc.
MS-DL000090 negru 1 buc.
MS-DL000087 roșu 1 buc.
MS-DL000088 verde 1 buc.
MS-DL000056 bleu 1 buc
MS-DL000054 roz 1 buc
MS-DL000055 mov 1 buc
MS-DL000057 maro 1 buc
MS-DL000058 verde militar 1 buc
MS-DL000053 portocaliu 1 buc
MS-DL000059 asortate 6 buc x 6 culori/display
MS-DL000075 asortate 6 culori x 6 buc./display
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COD AMBALARE
MS-DL000164 15 ml / tub

Sânge artificial pentru efecte speciale
• Simulează răni sângeroase pentru a arată foarte reale. 
• Se aplică direct pe piele în zonă aleasă. Se poate folosi pentru a crea tăie-

turi și leziuni adânci. 
• La final aplicați puțin machiaj negru pentru a simula un hematom pentru 

un efect mai realist. 
COD
MS-DL000165

Set machiaj Special FX
• Kit complet pentru efecte special. 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 AMBALARE
MS-DL000163 Ceara 15 gr + spatula / blister

Ceară pentru efecte speciale
• Ceară specială folosită efect de deformații și efecte speciale. 
• Luați cantitatea dorită, se frământă 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, rana….. 
• Aplicați sânge artificial în tăieturi sau răni. La final aplicați puțin machiaj 

negru pentru a simula un hematom pentru un efect mai realist. 

COD CULOARE AMBALARE
MS-DL000166 Alb 1 buc x 14 gr
MS-DL000167 Galben 1 buc x 14 gr
MS-DL000168 Rosu 1 buc x 14 gr
MS-DL000169 Roz 1 buc x 14 gr
MS-DL000170 Violet 1 buc x 14 gr
MS-DL000171 Albastru 1 buc x 14 gr
MS-DL000172 Verde 1 buc x 14 gr

COD CULOARE AMBALARE
MS-DL000173 Negru 1 buc x 14 gr
MS-DL000174 Auriu 1 buc x 14 gr
MS-DL000175 Argintiu 1 buc x 14 gr
MS-DL000177 Portocaliu 1 buc x 14 gr
MS-DL000178 maro 1 buc x 14 gr

MS-DL000176 Asortate 24 (12 culori x  
2 buc)/display

Machiaj spumă 
• Machiajul spumă este pe bază de apă, și are o acoperire mai bună. 
• Ideal pentru aplicarea pe suprafețe mari cu degetele, burete…  

cu rezultate uimitoare. 
• Se îndepărtează cu apă, nu se lipește de mâini. 
  

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

Lipici cu sclipici Glitter Glue 
• Desenele vor  străluci cu lipiciul cu sclipici sau cu lipiciul neon.

COD DESCRIERE
MS-DE000015 6 culori cu sclipici/blister
MS-DE000008 6 culori neon/blister
MS-DE000029 50 glitter glue, culori asortate/galetusa plastic

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.
COD MODEL AMBALARE
CA-42110 Classic 6 culori/blister
CA-42111 Fluo 6 culori/blister
CA-42112 Multicolours 6 culori/blister
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COD
MS-AK000018

COD
MS-AK000019

COD
MS-AK000017

Cutie art box Paint your Mermaid   
• Colorează sirena. 
• Cutia conține: păpușă din material care poate fi pictat, țesătură adeziva, 

vopsele acrilice, pensula, lipici cu sclipici și broșură explicativă. 

Cutie art box Design your bangles    
• Decorează și personalizează propriile brățări cu material textil. 
• Cutia conține: 4 brățări cu diametrul de 72 mm, 4 role de material textil 

adeziv, pietre decorative adezive și broșură explicative. 

Cutie art box Joey Raccon   
• Coase și decorează păpușă din material textile. 
• Cutia conține: 17 bucăți de material pretaiat, 1 nasture, ace din plastic, ață 

albastră și neagră, umplutura, broșură explicativă. 

NOU NOU

Cutie art kid Juliette Workshop
• Decorează cutii de bijuterii și bijuterii.
• Cutia Juliette Workshop conține: 4 borcanele cu plastilină de 28 gr. ( roz, 

roșu, verde, albastru), 2 borcanele de 28 gr cu plastilină culori combina-
te ( roz+albastru și alb+galben), 1 unealtă, 6 inele, 2 lipiciuri cu sclipici 
( roz+verde), 2 perle din plastic, 2 flori din plastic, 1 cutie din lemn,  
instrucțiuni de folosire.

COD
MS-AK000002

Cutie art kid Carnaval de Venecia
• Decorarea și colorarea unei măști de carnaval.
• Cutia Carnaval de Venecia conține: 2 măști pentru decorare, 2 pensule 

(una groasă și una subțire), 4 lipiciuri cu sclipici (albastru, roz, auriu si 
argintiu), 5 acuarele acrylic, instrucțiuni de folosire.

COD
MS-AK000001

Cutia art kid Aliens Attack
• Crează și modelează extratereștrii.
• Cutia Aliens Attack conține: 6 borcanele cu spumă modelatoare, 1 unealtă 

pentru decorat, 3 ouă din hârtie, 1 minge din porex, instrucțiuni de folosire.
COD
MS-AK000011
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Cutia art kid Japanese Dolls
• Crează papuși prin origami.
• Cutia Japanese Dolls contine: 12 coli hârtie cu model, 4 coli hârtie, 2 coli 

hârtie adezivă cu accesorii, 1 lipici de 10 gr, instrucțiuni de folosire.

Cutie art kid Glitter Princess
• Prințese pentru a fi decorate cu sclipici.
• Cutia Glitter Princess conține: 4 coli hârtie cu prințese, 1 șablon cu prin-

tesa, 6 lipiciuri cu sclipici neon, 1 borcan cu lipici, 1 pensulă, 2 pliculețe cu 
pudră cu sclipici (albastră și argintie), instrucțiuni de folosire.

COD
MS-AK000012

COD
MS-AK000014

Cutie art box Scrapbook
• Decorarea albumului cu fotografii poate fi făcut prin mai multe tehnici.
• Cutia Scrapbook conține: 2 coli hârtie decorativă pentru interior; 2 plicuri 

imprimate cu decor; 2 coli hârtie decorativă pentru coperți; foarfecă; ață 
cerată pentru legare; 250 paiete; lipici solid; lipici alb lichid (35gr); 24 
cartoane; marker metallic; 2 lipiciuri cu sclipici; 2 coli cu etichete.

Cutie art box Decoupage
• Decupajul este cea mai simplă și populară tehnică de decorare.
• Decupajul poate fi facut cu textile, lemn, ceramică, sticlă, faianță etc.
• Cutia Decoupage conține: vopsea acrylic (30 ml) – albă și violet; lipici (80 

gr); lipici cu sclipici; lac pentru fixare (100 ml); pila; 20 șervetele pentru 
decupare; foarfecă; pensulă; cutie din lemn.

COD

MS-AB000005

COD

MS-AB000001

COD
MS-AB000013

COD
MS-AB000010

Cutie art box Amigurumi
• Amigurumi este o tehnică japoneză ce constă în teserea sau crosetarea 

unor forme tridimensionale. 
• Potrivit obiceiului se spune că are legătură cu conceptul de prietenie, com-

panie …. se spune că fiecare amigurumi are un “suflet” ce devine însoțitorul 
și confidentul pe viață al proprietarului, oferindu-I confort și protecție în 
momentele de stres și tristețe. 

• Kitul include: 3 gheme fir gros de 25 gr., umplutura 20 gr., 1 croșet, 2 ghe-
me fir subțire de 5 gr., 1 ac de 4 mm, instrucțiuni de folosire. 

  

Cutie art box Washitape
• Bandă Washi este un fel de hârtie adezivă sau bandă adezivă din hârtie. 
• Are mai multe aplicații, dar este ideală pentru decorare pe lemn, plastic, 

piele… 
• Cu acest kit puteți decora o căsuță drăguță pentru pasăre. 
• Kitul conține: structură casei pentru pasăre, 3 role de bandă adeziva din 

hârtie, 1 băț de lemn, pietre decorative, 1 fluturaș decorativ, 1 panglică de 
1 m, 1 lipici alb, instrucțiuni de folosire.

NOUNOU
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NOUNOU

Set articole creative Scenic 3D
• Setul Scenic 3D este o machetă tridimensională din carton, ce reprezintă 

o fermă tipică de la țara, cu un decor clasic, care inspiră copii să se joace, 
dând frâu imaginației, construind și colorând. 

• Cutia conține: 36 de carioci colorate, 18 piese cu față dublă de carton și 
instrucțiuni pentru asamblare. 

  COD
CA-40188

Set articole creative  
• Cutie din carton ce conține 48 de carioci cu cerneală lavabilă, 12 creioane colora-

te și 2 cartoane preprintate cu diferite modele ce pot fi colorate și decupate.
COD MODEL
CA-41264 World
CA-41370 Planet
CA-42074 Land

Maxi-puzzle de colorat cu carioci
• Puzzle față-verso (100 cm x 70 cm cu 35 de piese) ce poate fi colorat. 
• Carton rigid cu o formă perfectă, ce face ca fiecare bucată a acestui puzzle 

să se potrivească perfect.
• Fiecare pachet conține 36 de carioci cu cerneală lavabilă.
COD MODEL AMBALARE
CA-42025 Adventures 35 piese+36 carioci colorate
CA-42026 Empire 35 piese+36 carioci colorate

Set articole creative Fantasy Land 
• Set cu articole pentru a fi construite, asamblate și colorate.
• Cutia conține:  2 panouri din carton în diferite forme (care pot fi asamblate fără 

utilizarea de adezivi sau lipici), 48 carioci cu cerneală lavabilă, 12 acuarele, 12 
creioane cerate, 1 pensulă, 1 masă pentru a decupa și colora.

COD MODEL
CA-41374 Fantasy Land - Buccaneer
CA-41580 Fantasy Land - Happy Train
CA-41581 Fantasy Land - Luna Park
CA-41375 Fantasy Land – Space
CA-41373 Fantasy Land - Castle

Puzzle de colorat CombiPuzzle 
• Un puzzle uimitor nou, care oferă copiilor posibilitatea de a crea mai multe 

forme, datorită unui sistem inteligent care permite modificarea formei de 
bază, folosind  cele 24 de carioci aflate în cutie.

• CombiPuzzle este conceput pentru a fi colorat cu cariocile incluse în set, 
oferind astfel o experiență cu adevărat unică de joacă.

• Acest puzzle este format din piese de carton rigid care se potrivesc perfect.
• CombiPuzzle este disponibil în 4 teme diferite, iar fiecare pachet conține 

36 de piese și 24 carioci cu cerneală lavabilă.
COD MODEL
CA-40187 Jungle
CA-40184 Monsters
CA-40186 Pirate's
CA-40185 Surf

NOU

NOU

NOU
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NOU NOU

COD LUNGIME
MS-PT0023 13 cm

COD LUNGIME
MS-PT0033 13 cm

Foarfecă School 
• Foarfecă cu mânere din cauciuc flexibil pentru decupare confortabilă și 

precisă. 
• Ideală pentru stângaci. 
• Culori asortate. 
• Ambalare în blister. 

Foarfeca Stop Stick  
• Taie cu ușurință materiale adezive, cum ar fi bandă adezivă, celofanula... etc. 
• Culori asortate. 
• Ambalare în blister. 

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

Foarfecă
• Foarfecă pentru copii, usor de folosit. 
• Ambalare în blister.
COD MODEL DESCRIERE LUNGIME

MS-PT0024 EASY CUT foarfecă cu stop, mâner special personalizabil 13,5 cm
MS-PT0029* FASHION diferite culori și decorațiuni 13 cm

COD LUNGIME

MS-PT0030 13,5 cm

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

Foarfeca Kids 
• Foarfecă din oțel inoxidabil, cu mâner din plastic. 
• Lamă cu vârf rotund, gradată. 
COD LUNGIME

EP64-1039 13 cm

NOU

COD CULORI LUNGIME AMBALARE

AC-E26007 asortate 130 mm 24 buc./display
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Pastile dublu adezive Scotch
• Adeziv pe ambele fețe.
• Recomandate la fixarea / montarea pe perete a tablourilor, posterelor etc.
• Se lipesc pe ceramică, lemn, plastic etc.
• Material cu interior alb spongios.

COD DIMENSIUNI TIP AMBALARE
3M-111 2,54 x 2,54 cm permanente 16 buc./set
3M-108 2,54 x 2,54 cm nepermanente 16 buc./set

Lipici solid
• Ideal pentru hârtie, carton, fotografii și stofă.
• Fără solvent, netoxic și lavabil.
• Aplicare prin rotire și presare.

Aracet
• Ideal pentru hârtie, plicuri și carton.

Lipici lichid Koala
• Ideal pentru hârtie, plicuri și carton.
• Aplicare ușoară prin tamponare.COD CANTITATE

ES-835040 10 gr
ES-842040 20 gr
ES-843040 40 gr

COD CANTITATE
ML-PGB900-12-09 9 g.
ML-PGB900-12-21 21 g.
ML-PGB900-12-36 36 g.

Lipici solid     
• Lipici standard pentru uz general, acționează 

imediat după aplicare. 
• Nu conține diluant. 
• Nu este inflamabil.

NOU

NOU

Lipici lichid
• Stilou cu lipici lichid pentru hârtie, carton, lemn... etc. 
• Curat și practic, ideal pentru acasă, școală și 

birou. 
COD CANTITATE

MS-GS000002 50 ml.

COD CANTITATE

IT-4282 50 ml.

COD DESCRIERE CANTITATE

IT-4290 aracet alb 100 ml.

NOU

Set benzi adezive imprimate Fun                    
• Benzile sunt printate cu personaje din cartile de 

colorat Pukka Fun.
COD AMBALARE

PK-6432-FUN 2 buc/ set

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 repozitionabil și nu lasă urme/rezidu-

uri.
COD NUMAR PASTILLE CANTITATE
TX-T-FIX-01 85 buc/set 50 gr
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CREMESSO UNO 
Aparatul Cremesso Uno este reducerea perfectă 
la esențial. Cu designul său elegant, acest aparat 
atrage privirile indiferent de mediul în care se află. 
Gamă de culori roșu și negru. 

Sistemul Cremesso 
Cele 11 avantaje care sigur te vor convinge. 

Plăcerea de a savura o cafea de calitate atent selecționată ce îmbină atent relația dintre om și natură. 

Cafea

Ceai

CREMESSO UNA AUTOMATIC 
Cremesso una automatic este o încântare pentru 
ochi, oferind ceașca de cafea printr-o simplă 
apăsare de buton. Dimensiunile sale perfecte 
garantează că își poate găsi locul aproape oriunde. 

CREMESSO CAFFE LATTE 
Creații de cafea delicioase prin simpla atingere a 
unui buton, cu aparatul Cremesso Caffe Latte. Con-
ceptul special de curățare garantează respectarea 
condițiilor de igienă.

COD CULOARE

CS-147114 roșu
CS-147107 negru

 Calitate barista la birou sau acasă. 

 Presiune de 19 bari pentru o cremă perfectă. 

 15 secunde timp de încălzire 

 Capsule fără aluminiu 

 60 de ani de experiență în prăjirea cafelei. 

 Pentru a savura cafeaua într-un mod sustenabil, de durată. 

 Aromasafe 

 Conceptul de economie energetică 

 Origini elevețiene 

 Disponibilitate 

 Pregătirea ceaiului. 

COD DESCRIERE

CS-129530 Capsule cafea Cremesso - Ristretto – procesul de prăjire intensă eliberează aroma sa puternică, plină.
CS-129516 Capsule cafea Cremesso - Espresso – un espresso cu aroma de lungă durată.
CS-145844 Capsule cafea Cremesso - Alba – aroma proaspăta și aciditate plăcuta, energizantă.
CS-129523 Capsule cafea Cremesso - Crema – un gust plăcut, cu o ușoară aromă de nuci.
CS-145905 Capsule cafea Cremesso - Per Macchiato – un espresso perfect pentru creații de cafea cu lapte
CS-153672 Capsule cafea Cremesso – Fortissimo –o aromă intensă pentru ceașca mare.
CS-129547 Capsule cafea Cremesso - Leggero – un gust deosebit de delicat.
CS-129554 Capsule cafea Cremesso - Decafeinato – cu aromă completă, fără cofeină.
CS-162520 Capsule cafea Cremesso – Caramello – cafea aromată cu note de caramel.
CS-165088 Capsule cafea Cremesso - Ethiopia Apricot – o cafea delicată cu o ușoară aromă de caisă
CS-154075 Capsule cafea Cremesso – Vaniglia – o cafea delicată cu aromă vanilată seducătoare

COD DESCRIERE

CS-154013 Capsule ceai Cremesso - Ceylon Pekoe – notele sale picante și ușor aspre constituie elementul distinctiv al 
acestui ceai Ceylon Pekoe tipic.

CS-157175 Capsule ceai Cremesso – Peppermint – cu savoare specifică picantă, aromat, cu gust mentolat 
racoritor.

CS-162506 Capsule Ceai Cremesso - Rooibos Vanilla

CS-144861 Capsule ceai Cremesso – Fruit – un amestec intens de fructe și plante, un ceai fructat cu o aromă 
dulce de fructe roșii.

COD CULOARE

CS-153320 alb
CS-157328 albastru
CS-153344 violet

COD CULOARE

CS-148944 argintiu
CS-148920 roșu
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COD SORTIMENT GRAMAJ
IC-399572 Cafea illy issimo Latte Macchiato 250 ml
IC-399589 Cafea illy issimo Cappuccino 250 ml

COD SORTIMENT AMBALARE
B-004851 Ceai Zmeura , 20 pliculete cu snur si supraplic    cutie
B-004882 Ceai Capsuni , 20 pliculete cu snur si supraplic    cutie
B-001133 Ceai Menta ,   20 pliculete    cutie
B-001126 Ceai Musetel , 20 pliculete    cutie
B-001140 Ceai Sunatoare ,   20 pliculete    cutie
B-001690 Ceai  Tei,   20 pliculete    cutie
B-004875 Ceai Fructe de padure , 20 pliculete cu snur si supraplic    cutie
B-004868 Ceai Visine , 20 pliculete cu snur si supraplic    cutie
B-004912 Ceai Earl Grey , 20 pliculete cu snur si supraplic    cutie
B-000556 Ceai Negru Indian, 100 pliculete    cutie
B-0005179 Cutie de ceai diverse sortimente  , 96 pliculete cu snur si supraplic    cutie

COD SORTIMENT AMBALARE
TW-118563 Ceai infuzie Lămâie și Ghimbir 25 pliculețe/cutie
TW-283100 Ceai verde cu arome de fructe de padure 25 pliculețe/cutie
TW-063597 Ceai verde cu aromă de mentă 25 pliculețe/cutie
TW-182335 Ceai negru Earl Grey cu iasomie 25 pliculețe/cutie
TW-087784 Ceai verde cu aromă de lămâie 25 pliculețe/cutie
TW-086664 Ceai verde 25 pliculețe/cutie

COD SORTIMENT AMBALARE
DC-002291 cafea 250 gr
DC-002772 cafea decofeinizată 250 gr
DC-622116 capsule ESPRESSO CREMOSO SOFT, 9 gr/capsulă 100 capsule/cutie
DC-622123 capsule ESPRESSO INTENSO SOFT, 9 gr/capsulă 100 capsule/cutie
DC-622130 capsule ESPRESSO AROMATICO SOFT, 9 gr/capsulă 100 capsule/cutie
DC-622147 capsule ESPRESSO DECAFFEINATO, 9 gr/capsulă 100 capsule/cutie

COD SORTIMENT GRAMAJ
J-003482 cafea 250 gr.
J-004021 cafea 500 gr.
J-205874 cafea decofeinizată 250 gr.
J-107244 cafea instant 200 gr.

COD SORTIMENT AMBALARE
TS-008695 Tassimo Jacobs Espresso 118 gr/capsulă 16 capsule/cutie
TS-038012 Tassimo Jacobs CafeCrema XL 132 gr/capsulă 16 capsule/cutie
TS-008701* Tassimo Jacobs Cappucino 260 gr/capsulă     2x8 capsule/cutie
TS-293130 Tassimo Jacobs Carte Noire café long intense 128 gr/capsulă     16 capsule/cutie
TS-719418 Tassimo ceai fructe de padure  45 gr/capsulă     16 capsule/cutie

Cafea Jacobs capsule
• Bucură-te de specialitățile cu cafea preferate la tine acasă sau la birou. 
• Cu Tassimo vei obține o cafea perfectă ceașcă după ceașcă, cu o simplă atin-

gere de buton. 
• Gustul inconfundabil Jacobs se regăsește în fiecare T-disc Tassimo, sub al cărui 

cod de bare se află rețeta specialităților cu cafea dorită, Espresso, Caffe Crema, 
Latte Macchiato sau Cappuccino.

* o capsulă conține lapte, iar cealaltă cafea

Cafea illy
• illy se diferențiază, pe lângă toate celelalte caracteristici, prin amestecul său 

unic de cafea espresso de foarte bună calitate - un amestec unic de boabe 
100% Arabica din 13 țări diferite, atent selectate, prin nu mai puțin de 114 con-
troale de calitate din momentul culegerii și până în momentul în care se vând

• Cafea cu lapte.
• Cafea 100% Arabica.

Ceai Belin
• Ceaiul Belin este realizat dintr-un amestec natural de fructe. 
• Nu conține coloranți sintetici, culoarea ceaiului este culoarea naturală a ingredientelor. 

Ceai Twinings
• Ceaiul Twinings este un ceai natural și plin de antioxidanți, cu gust delicat și 

aromă subtilă, care te va ajuta să îți începi ziua în formă și plin de energie. 

Cafea Doncafé
• Cafeaua Doncafé Selected este o cafea care are un gust bogat și o aromă intensă.  
• Savurează Doncafé Selected pentru o experiență bogată a gustului, care 

durează.  
• Poate fi savurată atât la birou, cât și acasă. 

Cafea Jacobs Krönung
• Obținută din boabe de cafea atent selecționate, Jacobs Kronung are un gust 

inconfundabil. 
• Combinația dintre aroma subtilă a boabelor de Arabica și gustul puternic al 

boabelor de Robusta asigură, ca în fiecare ceașcă se află o experiență unică 
alături de cei dragi.
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40911.2 Băuturi răcoritoare

COD SORTIMENT CANTITATE AMBALARE
BO-000066 Apă minerala                 0.5 L    12 buc/bax
BO-000059 Apă minerala                 1.5 L      6 buc/bax
BO-111199 Apă minerală la sticlă 0.25 L    12 buc/bax
BO-111137 Apa plata                    0.5 L     12 buc/bax
BO-111113 Apa plata                        2 L      6 buc/bax

COD SORTIMENT CANTITATE AMBALARE
D-108425 Apa minerala DORNA 0,5 L    12 buc/bax
D-108432 Apa minerala DORNA 1,5 L      6 buc/bax
PN-033215 Apa minerala Poiana Negri  Cumpatata 2 L     6 buc/bax
PN-033239 Apa minerala Poiana Negri Apriga 2 L       6 buc/bax
IA-108357 Apa plata Izvorul Alb 0,5 L     12 buc/bax
IA-108371 Apa plata Izvorul Alb 2 L       6 buc/bax

Apă Aqua Carpatica
• Aqua Carpatica este singura apă minerală natural carbogazoasă perfect pură, 

cu 0% nitrați și nitriți. 
• Situat între Vatra Dornei și Borsec, tărâmul legendar al apelor minerale 

românești, izvorul Păltiniș este unic în lume. 
• Consumul apei minerale carbogazoase Aqua Carpatica poate compensa deficitul 

mineral din organism prin aportul concentrațiilor ionice  de Mg2+, Ca2+, K+. 
  
COD SORTIMENT CANTITATE AMBALARE
AQ-400131 plată 2L 6 sticle/bax
AQ-400018 plată 0.5L 12 sticle/bax
AQ-400155 plată 5 L 2 bidoane/bax
AQ-400049 carbogazoasă 1.5L 6 sticle/bax
AQ-400032 carbogazoasă 0.5L 12 sticle/bax

Apă minerală Borsec
• Apele izvoarelor Borsec au gust plăcut, răcoritor, ce taie setea.  
• Apele minerale Borsec au un conținut echilibrat de minerale, un conținut 

scăzut de fier și o concentrație ridicată și stabilă de CO2 natural. Toate aceste 
caracteristici poziționează Borsec-ul ca fiind una dintre cele mai bune ape 
minerale naturale. 

  

Apă minerală Dorna
• Apele minerale Dorna și Dorna Izvorul Alb provin din mai multe surse omolo-

gate din zona Vatra Dornei, în nordul munților Călimani. 
• Apele minerale Dorna și Dorna Izvorul Alb sunt testate microbiologic și 

fizico-chimic zilnic, începând de la sursă și până la obținerea produsului finit, 
corespunzând celor mai înalte standarde de calitate și siguranță. 
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COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE
COLA-131805 Coca-Cola zero    0.33 L     12 buc/bax
COLA-000996 Coca-Cola             0.33 L     12 buc/bax
COLA-491472 Coca-Cola                0.5 L     12 buc/bax
COLA-131836 Coca-Cola zero       0.5 L     12 buc/bax
COLA-000286 Coca-Cola                   2 L       6 buc/bax
COLA-131843 Coca-Cola zero           2 L       6 buc/bax

COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE
NESTEA-494741 Nestea  lamaie           0.5 L     12 buc/bax
NESTEA- 126655 Nestea  piersica        0.5 L     12 buc/bax
NESTEA- 494091 Nestea  fructe padure 0.5 L     12 buc/bax
NESTEA-017376 Nestea  lamaie     1.5 L     12 buc/bax
NESTEA-087232 Nestea  fructe padure 1.5 L       6 buc/bax
NESTEA-030529 Nestea  piersica 1.5 L       6 buc/bax

COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE
CP-147042 Cappy  portocala                   0.33 L 12 buc/bax
CP-195036 Cappy  portocala         1.5 L  6 buc/bax

COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE
FANTA-011527 Fanta portocala 0.33 L     12 buc/bax
FANTA-822938 Fanta portocala 0.5 L     12 buc/bax
FANTA-822939 Fanta portocala 2 L       6 buc/bax

COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE
CN-492341 Cappy  portocala 0.33 L 12 buc/bax
CN-191489 Cappy  portocala 1 L  6 buc/bax

COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE

ED-067015 Burn energy drink      250 ml 6 buc/bax

Energizant burn
• Burn energy drink este o băutură energizantă, cu gust delicios, făcută să îți țină 

ochii deschiși și mintea oricând în acțiune, oricând ai nevoie. 
• Ceea ce face ca Burn sa fie o băutură specială sunt o serie de extracte de plan-

te din compoziția sa, cunoscute pentru proprietățile lor energetice: guarana, 
ginseng, dar și ingredientele clasice cu eficientă crescută împotriva oboselii: 
taurină și cafeină. 

Nestea
•  Nestea este o băutură răcoritoare necarbogazoasă cu extract de ceai  și arome 

naturale de fructe, care îți împrospătează starea de spirit și te răcorește. 
  

Cappy nectar
• Sucul nectar Cappy are un gust excelent, fără adaos de conservanți, fiind o 

bună alegere în orice moment al zilei. 
• Conține suc concentrat (51%), apă, zahăr, acidifiant acid citric, antioxidant acid 

ascorbic. 
• Produs pasteurizat.   

Cappy pulpy
• Băutură răcoritoare necarbogazoasă cu pulpă și bucăți de fructe surprinzătoa-

re în varietate mare. 

Fanta
• Fanta este băutura carbogazoasă cu gust răcoritor obținut din arome naturale 

și fără conservanți adăugați. 

Coca-Cola
• Băutura carbogazoasă cea mai populară din lume și cea mai bine vândută 

băutură răcoritoare din istorie. 
• Gustul inconfundabil a fost inventat de John Pemberton și servit pentru prima 

data la Farmacia Jacobs pe 8 mai 1886. 
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COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE
ZAM-000086 Zahar alb  stick Margaritar 5gr/baghetă    200 baghete/cutie 
ZBM-000185 Zahar brun  stick Margaritar 5gr/baghetă    200 baghete/cutie 
M-000079 Zahar alb   Margaritar 1 Kg    1 kg / pachet 
M-002416 Zahar brun  Margaritar 500 gr. 500 gr/cutie

COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE
TW-610816 Zahar alb 5 gr/plic 1000 plicuri/cutie
TW-611592 Zahar alb 5 gr/stick 1000 stick-uri/cutie
TW-610014 Zahar brun 5 gr/plic 1000 plicuri/cutie
TW-610137 Zahar brun 5 gr/stick 1000 stick-uri/cutie

COD SORTIMENT GRAMAJ
C-060915 Covrigei asortati MAXI MIX 100gr.
C-060885 Covrigei asortati MAXI MIX 750gr.
C-000139 Covrigei  sarati BREZEL 80gr.

COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE
TUC-388928 Biscuiti TUC sărați cu brânză          100gr 27 buc/pachet
TUC-435702 Biscuiti TUC originali         100gr 27 buc/pachet
TUC-388935 Biscuiti TUC sărați cu smântână și ceapă   100gr     27 buc/pachet

COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE
BEL-382193 Biscuiti Belvita cereale și fructe        50gr 6 pachete/cutie
BEL-382216 Biscuiti Belvita cereale și ciocolată  50gr     6 pachete/cutie
BEL-428860 Biscuiti Belvita 4 cereale și lapte      50gr     6 pachete/cutie
BEL-538217 Biscuiti Belvita cereale, miere și alune de pădure   50gr     6 pachete/cutie

COD SORTIMENT GRAMAJ
T-010617 Toblerone ciocolata amaruie        100 gr
T-010013 Toblerone ciocolata cu lapte       100 gr
T-010310 Toblerone ciocolata alba              100 gr

Snacks-uri
• Snacksurile pot constitui o gustare între mese (în porții echilibrate) atât acasă, 

cât și la birou. 

Biscuiți TUC
•  Biscuiții sărați TUC de la Kraft Foods se diferențiază de snaks-urile tradiționale 

prin conținutul bogat de cereale (72%), printr-un aport redus de grăsimi datorat 
procesului de coacere, și nu prăjire, prin care sunt obținuți. 

Zahăr Mărgăritar
• Zahărul este potrivit pentru orice dulce, fie că este vorba de prăjituri sau de 

băuturi calde sau reci. 
• Cristale de zahăr fîn, de mărime mică, uniforme, uscate, nelipicioase, neaglo-

merate, liber curgătoare. 
• Dulce, fără miros sau gust străin, atât în stare solidă cât și în soluție. 

Zahăr Twinings
• Zahăr ambalat foarte practic pentru a fi folosit atunci când serviți cafea/ceai/

alte băuturi la birou (diverse întâlniri, protocoale, recepții) sau în alte locuri 
(activitate hotelieră sau de restaurant).

Biscuiți belVita
• belVita start sunt făcuți cu diferite tipuri de cereale integrale(grâu, orz și 

ovăz),care sunt necesare în dieta zilnică.belVita Start Cereale și Fructe conțin 
62% cereale din care 23% sunt cereale integrale. 

• Cerealele integrale se numesc așa deoarece conțin încă toate părțile bobului: 
membrană interioară, membrană exterioară și germenul,spre deosebire de 
cele rafinate care păstrează doar membrană interioară  

• Nu conțin conservanți și colorant artificial.

Toblerone
• Ciocolată elvețiană cu nuga (10%), cu miere și migdale. 
• Conține: masă de cacao, zahăr, grăsime din lapte, miere (3.0%), migdale (1.6%), 

unt de cacao, emulgator (lecitină din soia), albuș de ou praf. Ciocolata conține 
substanță uscată de cacao 50% minimum. 
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COD DESCRIERE AMBALARE
GP-000588 Pahare, 200 ml 100 buc/set
GP-000632 Farfurii, diametru 17 cm 50 buc/set
GP-000649 Farfurii, diametru 21 cm 50 buc/set
L.C Lopetele cafea 1000 buc/set
L.C-150 Lopetele cafea 150 buc/set
GP-001714 Furculite plastic 100 buc/set
GP-001707 Cutite plastic 100 buc/set
GP-000687 Linguri plastic 100 buc/set
GP-001691 Lingurite plastic 100 buc/set

COD GRAMAJ AMBALARE
M-026356 20 gr    60 buc/cutie 
M-022969 15 gr   50 buc/cutie 

COD GRAMAJ AMBALARE

DC-300390 1gr/plic 100 plicuri/set

COD SORTIMENT AMBALARE
LD-000643 Lapte UHT DORNA , 1.5% grasime                    1 litru/cutie
LD-000650 Lapte UHT DORNA , 3.5% grasime                    1 litru/cutie

COD SORTIMENT GRAMAJ AMBALARE

LM-010902 Lapte pentru cafea 10gr/cutiuta 10 cutiuțe/set

Lapte UHT
• Lapte de consum

Lapte condensat pentru cafea
•  Laptele pentru cafea Meggle este ambalat foarte practic pentru a fi folosit 

atunci când serviți cafeaua la birou (diverse întâlniri, protocoale, recepții) sau în 
alte locuri (activitate hotelieră sau de restaurant). 

Veselă plastic 
• Veselă de unică folosință din plastic este comodă în utilizare, nu se sparge, are 

o greutate mică și nu ocupă spațiu mult pentru păstrare. 

Miere polifloră 
• Mierea polifloră este produsul multor plante de pe câmp și are în compoziția 

sa diverse minerale, vitamine și principii active pe care plantele le transmit.
• Folosită pentru îndulcirea naturală a băuturilor calde.

Îndulcitor
• Îndulcitorul pudră este un înlocuitor al zahărului. Poate fi folosit în dietele 

diabeticilor sau de către persoanele care doresc să evite zahărul în alimentația 
zilnică.

11.4 Accesorii pentru protocol
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Dispenser prosop derulare centrală
• Fabricat din material plastic, prevăzut cu cheie pentru siguranța articolelor din 

interior. Ușor de folosit și întreținut. 
• Destinat spațiilor cu personal numeros. 

Prosop derulare centrală
• Prosop cu derulare mare, este ideal pentru locurile în care este un consum 

foarte mare. Hârtia fiind rezistentă și absorbantă, poate fi folosită în diverse 
medii de lucru.

Dispenser șervetele expres, mare
• Dispenser din material plastic, cu șervețele tip „z-fold“. Prevăzut cu cheie 

pentru siguranța articolelor din interior. Ușor de folosit și întreținut.

Dispenser șervetele expres, mini
• Dispenser din material plastic, cu șervetele tip „z-fold“. Prevăzut cu cheie 

pentru siguranța articolelor din interior. Ușor de folosit și întreținut.

Șervețele expres soft Premium
• Șervețele cu două straturi extra soft realizate prin tehnologia TAD. Foarte fine 

cu o capacitate mare de absorbție. Economic, un singur șervețel este suficient 
pentru uscarea mâinilor.

Șervețele expres soft Advanced
• Gama standard pentru ștersul mainilor. Hârtie de calitate cu două straturi 

pentru ștergere rapidă și eficientă. 

COD CULOARE DIMENSIUNI
TK-552000 alb 302 x 444 x102  mm

TK- 552008 negru 302 x 444 x102  mm

COD DIMENSIUNI AMBALARE

TK- 120289 212 x 255  mm 180  buc./set

COD DIMENSIUNI AMBALARE

TK- 100297 212x340  mm 100  buc./set

COD DIMENSIUNI AMBALARE

TK- 120155 20 cm x 300 m 6  buc./bax

COD CULOARE DIMENSIUNI
TK- 552100 alb 302 x 295 x 101  mm
TK- 552108 negru 302 x 295 x 101  mm

COD CULOARE DIMENSIUNI
TK- 559000 alb 239 x 360 x 227  mm
TK- 559008 negru 239 x 360 x 227  mm

11.5 Articole pentru igienă și curățenie
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Hârtie igienică premium
• Bună calitate,lungime economică. 2 straturi de culoare albă, cu frunzulițe. 

Lățime rolă de 10 cm, greutate netă de 588 g.

Prosop derulare centrală
• Prosop cu derulare mare cu un strat, este ideal pentru locurile în care este un 

consum foarte mare. Hârtia fiind rezistentă și absorbantă, poate fi folosită în 
diverse medii de lucru.

Dispenser prosop derulare centrală
• Fabricat din material plastic, prevăzut cu cheie pentru siguranța articolelor din 

interior. Ușor de folosit și întreținut. 
• Destinat spațiilor mici cu personal redus. 

Dispenser hârtie igienică rolă jumbo
• Dozatorul folosește hârtie igienică 170 metri, 2 straturi.
• Fereastra semi-transparentă pentru a vedea când este nevoie de reumplere
• Are frână pentru rolă, eliberează ușor hârtia și nu cade pe podea.
• Capacitate mare, mai mult de 4-5 role normale de hârtie, economisește 

timpul de întreținere.

Hârtie igienică advance Tork
• Role de hârtie igienică convențională, de bună calitate, 2 straturi. Lățime rolă 

de 9.7 cm. Moale și absorbantă, potrivită în toate tipurile de toalete.

Dispenser hârtie igienică
• Dozatorul face parte din noua gamă Tork Elevation. Un design plăcut, subțire, 

economisește spațiu. Se folosesc 2 role mici de hârtie igienică.

COD DIMENSIUNI AMBALARE

TK- 2101 9,7 cm x 35 m 10  buc./bax

COD DIMENSIUNI AMBALARE

TK- 110253 10 cm x 170 m 12  buc./bax

COD DIMENSIUNI AMBALARE

TK- 100130 21,5 cm x 120 m 12  buc./bax

COD CULOARE DIMENSIUNI
TK- 557000 alb 286 x158x153  mm
TK- 557008 negru 286 x158x153  mm

COD CULOARE DIMENSIUNI
TK- 555000 alb 345x275x132  mm
TK- 555008 negru 345x275x132  mm

COD CULOARE DIMENSIUNI
TK-558000 alb 174 x 321x165  mm
TK-558008 negru 174 x 321x165  mm
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Săpun lichid 
• Ideal pentru spălarea normală a mâinilor în grupurile sanitare din birouri, ho-

teluri, restaurante. Este un săpun ușor cremos, testat dermatologic și foarte 
economic.Foarte fin, previne iritarea pielii.

Dispenser săpun lichid
• Fabricat din material plastic, prevăzut cu cheie pentru siguranța articolelor din 

interior. Ușor de folosit și întreținut. 
• Destinat spațiilor mici cu personal redus. 

Dispenser săpun lichid
• Fabricat din material plastic, prevăzut cu cheie pentru siguranța articolelor din 

interior. Ușor de folosit și întreținut. 
• Destinat spațiilor mici cu personal numeros. 

Dezinfectant pentru igiena mâinilor fără apă
• Formulă specială îmbogățită cu vitamină E, alcool și glicerină pentru hidrata-

tarea și împrospătarea pielii.  
• Mod de utilizare: se aplică în palmă și se masează până la uscarea pielii. Nu 

necesită clătire! Uscare imediată.

NOU

COD CANTITATE
SL-500ML 500 ml
22001 5 l

COD CANTITATE
SANO-991907 500 ml
SANO-117695 300 ml

COD CANTITATE AMBALARE
TK- 420501 1  litru 6  buc./bax
TK- 420502 500 ml 8  buc./bax

COD CULOARE NR. DOZĂRI DIMENSIUNI
TK- 561000 alb 450 112x206x114 mm
TK- 561008 negru 450 112x206x114  mm

COD CULOARE NR. DOZĂRI DIMENSIUNI
TK-560000 alb 1000 112x291x114  mm
TK-560008 negru 1000 112x291x114  mm

Alcool sanitar
• Recomandat ca dezinfectant pentru suprafețe cât și în dotarea truselor de 

prim ajutor
• Concentrație alcool 70 %
COD CANTITATE

X010 500 ml

NOU

Săpun lichid 
• Curăță delicat pielea, protejând-o împotriva uscării excesive și lăsând-o 

hrănită și delicată, zi după zi.
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Prosop pliat Z-Fold 
• Prosoape profesionale, albe, realizate din celuloză pură în 2 straturi, laminate 

(21 gr/mp/strat)

Prosop pliat V-Fold 
• Prosoape profesionale, albe, realizate din celuloză pură într-un strat (21 gr/

mp/strat)

COD DIMENSIUNE AMBALARE

MB-000862 23x22.5 cm 5 pachete/bax

COD DIMENSIUNE AMBALARE

MB-000817 23x20.5 cm 4 pachete/bax

NOU

NOU

Șervețele la cutie
• Servețele fine pentru ten având o calitate superioară a hârtiei
• Strat dublu și atingere catifelată
• Ambalate în cutii în variate culori.

COD AMBALARE

SANO-428951 150 buc./cutie

NOU

Șervețele Fiore
• Realizate din celuloză pură într-un strat, de culoare albă, gofrate (18 gr/ mp / strat)

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MB-000169 25x25 cm 100 buc/pachet
MB-001050 33x33 cm 100 buc/pachet

NOU

Șervețele pop-up la cutie Puff
• Servețele albe, realizate din celuloză pură în 2 straturi (16 gr/mp / strat)

COD DIMENSIUNE AMBALARE

MB-000527 21x21 cm 150 buc/cutie

NOU

Prosop derulare centrală
• Rolă prosop cu derulare centrală, realizat din celuloză pură în 2 straturi lami-

nate, porționate (19gr/mp/strat)

COD LUNGIME

MB-005447 150 metri

NOU
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Prosop de bucătărie Puff
• Realizat din celuloză pură în 2 straturi, cu perforație, prin metoda Point to 

Point, având o putere ridicată de absorbție (19 gr/mp/strat)

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MB-000824 25 cm x 10.5 m 2 role /pachet
MB-000954 25 cm x 42 m 1 rolă/pachet

NOU

Prosop de bucătărie Fiore
• Realizat din celuloză pură în 2 straturi, cu perforație,  prin metoda Point to 

Point, având o putere ridicată de absorbție. (18.5 gr/mp/strat)

COD DIMENSIUNE AMBALARE

MB-003214 22,5 cm x 10,5 m 8 role /pachet

NOU

Hârtie igienică Puff Super Soft 
• Realizată din pură celuloză în 3 straturi,laminate, gofrată, decorate și  

parfumată  (16 gr/mp/strat)

Hârtie igienică Soft Silk 
• Hârtie igienică în 3 straturi obținută din 100% celuloză pură, rezistentă și 

delicată. Foarte absorbantă
Hârtie igienică mini jumbo
• Hârtie igienică în 2 straturi.

Hârtie igienică profesională
• Realizată din pură celuloză în 2 straturi de culoare albă, porționată  

(17 gr/mp/strat) 
COD LUNGIME AMBALARE

MB-005768 20 metri/rola 16 role/pachet

COD DIMENSIUNI AMBALARE

SANO-423260 20 metri/rola 4 role/bax

COD LUNGIME AMBALARE

70205 150 m 12 role/ pachet

COD LUNGIME AMBALARE

MB-006314 110 metri 2 role/pachet

NOU

NOU

NOU
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Odorizant solid pentru bazinul toaletei
• Odorizant solid pentru bazinul toaletei, curată, colorează apa și parfumează
• Curată și oferă strălucire la fiecare utilizare. 
• Eliberează un parfum plăcut.

Detartrant pentru toaletă
• Îmbogățit cu acid citric natural, curăță toaleta, îndepărtează petele persistente 

și murdăria. 
• Poate fi de asemenea folosit la curățarea robineților, a instalațiilor din inox, a 

chiuvetelor și a obiectelor din ceramică.
• Curată, elimină depunerile de calcar, igienizează, dă strălucire și un miros 

plăcut de lămâie.

Detergent lichid pentru vasul toaletei 2 în 1
• O soluție completă pentru vasul toaletei
• Sticla dublă oferă o soluție rapidă și completă pentru igienizarea WC-ului și 

împrospătează aerul
• Curăță eficient, înlătură piatra și parfumează dintr-o singură utilizare.

Detartrant pentru vasul de toaletă
• Îndepărtează piatra și rugina de pe vasul toaletei
• Lichid vâscos care alunecă greu pe pereții vasului de toaletă, pentru o curățare 

riguroasă și igienizare

COD CANTITATE

SANO-015603 700 ml

COD CANTITATE

SANO-287621 750 ml

NOU

NOU

COD CANTITATE

SANO-025108 200 gr.

COD SORTIMENT PARFUM CANTITATE
SANO-287492 Classic lămâie 750 ml
SANO-116179 Nature lămâie 750 ml
SANO-291933 2 în 1 măr și kiwi 750 ml

Odorizant solid pentru vasul toaletei
• 5 acțiuni cu un singur produs : curată, lustruiește, dezinfectează, spumează și 

parfumează.  
• Dă apei o culoare albastră care împrospătează.  
• Previne acumularea de tartru în toaletă, este economic și ușor de utilizat.
COD PARFUM CANTITATE
SANO-287478 marin 55 gr.
SANO-426971 măr 55 gr.
SANO-426964 piersică 55 gr.
SANO-990030 brad 55 gr.

NOU

Detartrant pentru baie
• Pentru o baie complet igienizata
• Curăță, dezinfectează, îndepărtează piatra și calcarul, dând strălucire întregii 

băi, fără a zgâria suprafețele

COD CANTITATE

SANO-293950 750 ml

NOU
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Detergent lichid pentru suprafețe lavabile din baie
• Pentru o baie complet igienizată. 
• Curăță, dezinfectează, îndepărtează piatră și calcarul, dând strălucire întregii 

băi, fără a zgâria suprafețele. 
• Ideal pentru curățarea robinetelor, suprafețelor din porțelan, căzilor sau 

chiar jacuzzi.

COD CANTITATE

SANO-287096 1000 ml

Soluție pentru îndepărtarea calcarului AntiKalk
• Îndepărtează fără efort orice urmă de calcar
• Curăță cu o ușurință extraordinară instalații sanitare, gresia, faianță, chiuvete, 

plastic, sticlă, suprafețe de lucru din bucătărie 

COD CANTITATE

SANO-286297 700 ml

NOU

Detergent spumă universal
• 4 acțiuni, 1 singur produs: îndepărtează calcarul, grăsimea, coroziunea și 

rugina, precum și petele provocate de apă
• Excelent pentru robinete, instalații sanitare, inox, ceramică, oale, plite, 

suprafețe de lucru din bucătărie

COD CANTITATE

SANO-598211 700 ml

NOU

Lichid pentru desfundat țevile
• Desfundă și curăță țevile, dizolvă grăsimile și elimină mirosurile neplăcute
• Textura vâscoasă pentru un contact prelungit cu peretele țevilor și o curățenie 

în profunzime
COD CANTITATE

SANO-117916 1 l

NOU

Detergent universal pentru orice tip de suprafață
• Curăță cu ușurință cuptoare, dulapuri de bucătărie, chiuvete, suprafețe din 

ceramică, robinete, rame de ferestre, mobilier, jaluzele din plastic
• Nu necesită clătire

COD CANTITATE

SANO-292915 750 ml

NOU

Clor Javel
• Curăță, înălbește și dezolvă grăsimea
• Perfect pentru o curățenie în profunzime, datorită compoziției unice de 

detergenți și solvenți de grăsime

COD CANTITATE

SANO-288079 2 l

NOU
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Detergent cu ceară pentru parchet 
• Detergent pentru parchet și lemn având nivelul ph-ului neutru. 
• Conținutul protector de ceară cu un parfum plăcut, curăță, protejează și 

conferă strălucire parchetului.  
• Ideal de asemenea și pentru mobilier și suprafețe delicate.

Detergent parfumat pentru pardoseli
• Detergent concentrat puternic parfumat pentru toate tipurile de pardoseli 

(ceramică, granit, marmură, piatră, porțelan). 
• Conține polimeri speciali ce împiedică alunecarea. 
• 4 în 1: curăță, conferă strălucire, protejează și parfumează.
COD PARFUM CANTITATE
SANO-015641 iasomie 2000 ml
SANO-117350 lavandă 2000 ml
SANO-823589 lămâie 2000 ml
SANO-268884 mosc 2000 ml
SANO-015634 floral 2000 ml
SANO-015627 piersică 2000 ml

COD CANTITATE
SANO-423833 2000 ml
SANO-935734 rezervă 1000 ml

Detergent pentru pardoseli
• O formulă unică pentru suprafețe ceramice, granit porțelan ori marmură
• Cu polimeri speciali care impiedică alunecarea și dau strălucire pardoselei
COD CANTITATE

SANO-430671 2 l

NOU

Detergent concentra pentru pardoseli
• Ideal pentru orice tip de pardoseal[, inclusiv gresie, marmură , linoleum, PVC
• Asigură o curățenie riguroasă a podelelor.  
• Nu este insecticid, deci nu este dăunător pentru copii, animale, etc 
• Lasă un parfum proaspăt pin în casă.

COD CANTITATE

SANO-412016 4 l

NOU

Detergent concentrat pentru pardoseli
• Ideal pentru orice tip de pardoseală, inclusiv gresie, marmură , linoleum, PVC
• Asigură o curățenie riguroasă a podelelor.  
• Conține o formulă specială care îndepărtează insectele precum gândacii și 

furnicile.
• Nu este insecticid, deci nu este dăunător pentru copii, animale, etc 
• Lasă un parfum proaspăt de lămâie în casă.

COD CANTITATE

SANO-423635 2000 ml

Detergent profesional pentru pardoseli
• Detergent concentrat profesional se folosește pentru curățarea tutror pardo-

selilor și a suprafețelor lavabile

COD CANTITATE

SANO-290317 10 l

NOU
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Detergent pentru curățarea geamurilor
• Curată și oferă strălucire geamurilor, ferestrelor, oglinzilor, ceramicii, obiectelor 

din porțelan și alte tipuri de suprafețe. 
• Nu este potrivit pentru suprafețe precum cele din frigider.
COD SORTIMENT CANTITATE
SANO-990603 green 1000 ml
SANO-425646 blue 1000 ml

Spray cu silicon antistatic pentru mobilă
• Spray cu silicon pentru pulverizarea ușoară pe suprafețe mari.  
• Reface și întreține strălucirea și frumusețea mobilei. 
• Înlătură murdăria și praful. 
• Protejează mobila împotriva apei și petelor

COD CANTITATE

SANO-287195 300 ml

Detergent pentru covoare
• Ideal pentru curățarea carpetelor și covoarelor
• Reîmprospătează și previne acumularea murdăriei pe covoarele naturale sau 

sintetice
COD CANTITATE

SANO-286983 750 ml

NOU

Soluție curățare suprafețe din inox
• Curăță și conferă strălucire suprafețelor din inox din bucătărie și întreaga 

locuință
• Creează un strat protector și rezistent
• Poate fi folosit și la curățarea și lustruirea suprafețelor de crom și nichel
COD CANTITATE

SANO-423499 500 ml

NOU

Spumă degresantă pentru curățenie generală 
•  Îndepărtează mucegaiul și fungii 
• Ideal pentru curățarea chiuvetelor, suprafețelor de lucru din bucătărie și baie 
• Cu parfum de lămâie

COD CANTITATE

SANO-289069 1 l

NOU

Cremă de curățat universală
• Detergent cremă de curățat, uz universal, conține solvenți împotriva grăsimii
• Neiritabilă, cu miros de lămâie, ideală pentru suprafețe fine, nu zgârie.

COD PARFUM CANTITATE
SANO-990863 măr 1000 ml
SANO-990856 lavandă 1000 ml
SANO-286563 lămâie 1000 ml
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Detergent spumă pentru aragaz
• Detergent spumă foarte concentrat care îndepărtează grăsimea și arsurile de 

pe aragaz, grătar, plită, oale, tigăi, hotă, ceramică.  
• Nu necesită încălzire.

Soluție pentru curățarea cuptoarelor cu microunde
• Pentru o curățare ușoară, rapidă și comodă a cuptorului cu microunde. 
• Degresează, înlătură grăsimea și distruge microbii. 
• Ușor de utilizat: pulverizează și șterge, nu necesită clătire. 
• Nu lasă pete.
• Se utilizează atât în interior, cât și în exteriorul cuptorului. 
• Cu parfum delicat, antibacterial.

COD CANTITATE

SANO-289748 750 ml

COD CANTITATE

SANO-288475 750 ml

Odorizant pentru cameră
• Odorizant de cameră,spray cu aerosol,diverse arome.
• Nu pătează! Ideal ca odorizant pentru încăperi cât și pentru neutralizarea 

mirosurilor neplăcute din țesături. 
• Efect imediat de neutralizare a fumului de țigară și a altor mirosuri neplăcute, 

conferind un miros plăcut , un aer curat și proaspăt.
• Poate fi utilizat pentru perdele, tapițerii, covoare, îmbrăcăminte și spații închise.

COD PARFUM CANTITATE
SANO-289885 marin 375 ml
SANO-289892 natură 375 ml

Odorizant aerosol automat 
• Compatibil cu majoritatea aparatelor programabile

COD DESCRIERE
SANO-791356 rezervă parfum lavandă
SANO-791363 rezervă parfum cocos/vanilie
SANO-598259 rezervă parfum mosc

NOU

Absorbant mirosuri din frigider
• Ideal pentru absorbirea mirosurilor neplăcute din frigidere, cămări sau dula-

puri pentru depozitarea alimentelor
• Se poziționează cubul în interiorul frigiderului, unde, timp de 4 luni va absorbi 

mirosurile

COD

SANO-287966

NOU

Praf de curățat cu miros de lămâie X Powder
• Praf de curățat tip tix cu miros de lămâie Sano X Powder. 
• Conține un agent superactiv de curățare și înălbire; înlătura cu ușurință mur-

dăria, dezinfectează și dă strălucire.

COD CANTITATE

SANO-286594 600 gr

11.9 Produse pentru curățat diverse suprafețe
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Detergent de vase cu balsam 
• Detergent pentru vase economic cu balsam și putere mare de degresare.
• Nu lasă pete pe pahare.
• Foarte concentrate.
• Nu atacă mâinile.

COD CANTITATE

22025 5 litri

NOU

Detergent pastă pentru degresarea vaselor
• Detergent pastă pentru degresarea veselei. 
• Conținutul de acid citric asigură îndepărtarea eficientă a oricăror murdării de 

pe veselă și suprafețe universale. 
• Cu aromă de lămâie și un aditiv special pentru protecția mâinilor..
COD CANTITATE

SANO-117923 500 gr

Detergent lichid pentru degresarea vaselor
• Curăță în profunzime chiar și în apă călduță sau rece 
• Obținut din materii prime de cea mai înaltă calitate

COD PARFUM CANTITATE
SANO-990498 măr și mosc 1000 ml
SANO-990511 lavandă 1000 ml
SANO-990504 lămâie și aloe vera 1000 ml

Bureți pentru vase
• Bureți abrazivi, extra rezistenți, pentru utilizări repetate. 
• Curată eficient oale, tacâmuri, suprafețe din ceramică și marmură.
COD AMBALARE

102T 2 buc/set

Lavete umede
• Set de 5 lavete umede pentru curățarea și ștergerea tuturor suprafețelor. 
• Au o putere ridicată de absorbție, uscare rapidă, rezistente. 
• Nu lasă urme după utilizare și nu se dezintegrează în contact cu apa.. 

Lavete uscate universale în rolă
• Rolă cu 30 de lavete universale pentru curățarea tuturor suprafețelor din 

bucătărie și baie.  
• Sunt rezistente, au un grad de absorbție ridicat și pot fi spălate la o tempera-

tură de până la 40 grade C.
COD DIMENSIUNI AMBALARE

SANO-286365 18 x 20 cm 5 buc./set

COD DIMENSIUNI AMBALARE

SANO-423567 27 x 28 cm 40 buc./set

11.10 Detergenți bucătărie
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Lavetă microfibră
• Lavetă din microfibră. 
• Ideală pentru curățarea geamurilor, paharelor și oglinzilor.
• Culori asortate. 

Lavetă microfibră
• Lavetă universală cu microfibră.

COD DIMENSIUNI

22512 40 x 40 cm
COD DIMENSIUNE

347 30 x 30 cm

Lavete universale
• Lavete rezistente, foarte absorbante. 
• Excelente pentru utilizare uscată. 
• Ideale în bucătărie, baie sau pe alte suprafețe.

Lavete umede 
• Curată și usucă repede și ușor orice suprafață din bucătărie: faianță, masă, 

scaune, etc., fără a lasa urme.

COD DIMENSIUNI AMBALARE

22511 15 x 18  cm 3  buc./set

COD AMBALARE
303 3 buc./set
22510 3 buc./set

Pungi alimentare
•Pungi alimentare pentru uz general.

Saci vacuum
• Saci vacuum pentru economisirea spațiului de depozitare.
• Economisiți peste 75% din spațiul de depozitare prin vidarea sacilor. 
• Protejează împotriva moliilor, insectelor, mirosurilor neplăcute și mizeriei, 

împiedică infiltrarea apei.
• Sunt rezistenți, durabili și re-utilizabili. 
• Ideali pentru depozitarea hainelor, pilotelor, așternuturilor de pat, pături, cuver-

turi etc.

COD DIMENSIUNI AMBALARE

SANO-877842 80 x 100 cm 2 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE

22524 23x29 cm 500 buc/set
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Mop bumbac și coadă metalică     
• Mopul din bumbac foarte rezistent, destinat suprafețelor dificile (faianță, 

gresie, mozaic, etc.). 
• Coadă rezistentă și cu filet universal, confecționată din metal.

Găleată cu storcător
• Din material plastic cu design ergonomic.

Faraș cu coadă
• Confecționat din material plastic.
• Folosit pentru strângerea de reziduuri menajere.
• Lungime coadă 60 cm

Mătură pentru interior fără coadă
• Confecționată din plastic

COD

22518

COD DESCRIERE
22514 mop 250 gr
22515 codă metalică 1 m
22521 rezerva mop plat, 40 cm

NOU

COD CAPACITATE

22516 10 l

COD

22519

Manuși menaj 
• Mănuși menaj din latex.

Saci menaj

COD MĂRIME
22508-S S
22508-M M
22508-L L

COD DIMENSIUNI CAPACITATE AMBALARE
22502 50 x 70 cm 35 l 40 buc./rolă
22503 60 x 80 cm 60 l 20 buc./rolă
22504 70 x 90 cm 90 l 10 buc./rolă
22505 70 x 108 cm 120 l 10 buc./rolă
SM240 110 x 125 cm 240 l 10 buc./rolă



426

articole promoționale 
și tipizate

Îți dorești produse de birou 
cu amprentă personală sau 
dorești să faci un cadou spe-
cial partenerilor, clienților sau 
angajaților? 

Îți venim în întâmpinare cu 
o gamă extinsă de produse 
personalizabile garantate să 
satisfacă chiar și pe cei mai 
pretențioși.

Alege dintr-o ofertă bogată 
care cu siguranță va acoperi 
toate nevoile tale.  

Articole vestimentare
tricouri, jachete, veste

Tipizate
facturi, avize, chitanțe etc.

Notesuri
diverse modele

Brichete
diverse modele

Pixuri
diverse modele

Umbrele
diverse modele

Genți / sacoșe
diverse modele

Ceasuri
de mână sau de birou

Diverse
pedometru, mingii, memoclip etc.
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