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BENEFICIILE UNUI PARTENERIAT

CORA OFFICE SOLUTIONS

Lucrurile în jurul nostru se schimbă și pe  parcur-
sul evoluției noastre descoperim noi obiective sau 
valori care ne definesc ca persoane sau companie. 

Evoluăm și redescoperim fiecare divizie a  noastră 
prin cei care ne sunt parteneri de ani întregi. 
Urmărim să creștem alături de parteneri noi și să 
mergem în tandem cu cei care au avut încredere 
în noi. 

Valorile noastre se definesc prin integritate și efi-
ciență. Scopul CORA OFFICE SOLUTIONS este de 
a veni în sprijinul celor care au nevoie, prin soluții 
complete și complexe. Mergem înainte alături de 
partenerii noștri, gândind fiecare detaliu în favoar-
ea lor.

În fiecare zi facem câte un pas în plus în dezvoltar-
ea echipei noastre, care vă stă ca suport în munca 
dumneavoastră. Ne dorim o îmbunătățire continuă 
a companiei noastre, pentru a fi siguri că alături de 
noi veți putea evolua și dumneavoastră. 

Pentru că urmărim ca la noi să găsiți tot ceea ce 
căutați în materie de birotică, papetărie, produse 
de curățenie, mobilier de birou, ambalare, echipa-
mente de protecția muncii, IT, consumabile și ser-
vice IT sau articole de lux, am strâns totul într-un 
catalog complex și complet, care sperăm să fie 
sprijin pentru comenzile dumneavoastră. 

Cu drag, 
Cosmin Stanciu

Din punctul de vedere al colaboratorilor, CORA OFFICE 

SOLUTIONS eficientizează procesul lucrativ prin soluții 

complete și integrate cu ajutorul echipei calificate și con-

stant formate în cele mai variate domenii de activitate.

Focusul este centrat pe construirea parteneriatelor care 

pot oferi un viitor mai bun pentru generația actuală și cele 

ce vor urma.

Venim cu promisiunea că vom sprijini toți partenerii 

noștri, prin soluții complete la problemele lor, bazân-

du-ne pe îmbunatățire continuă.

CINE

SUNTEM?

SOLUȚII COMPLETE ȘI INTEGRATE

RELAȚII PE TERMEN LUNG

LISTA PERSONALIZATĂ DE PRODUSE

LISTA PERSONALIZATĂ DE PRODUSE

OPTIM

OPTIM

EFICIENT

EFICIENT

COMOD

COMOD

PLATFORMA ONLINE

CORA OFFICE SOLUTIONS

CATALOGUL FIZIC

CORA OFFICE SOLUTIONS

A fost creată pentru a facilita comunicarea cu fiecare dintre colabora-
tori.

Platforma B2B este menită să ușureze comenzile, suportul tehnic și 
orice alt tip de comunicare cu specialiștii CORA OFFICE SOLUTIONS.

Catalogul CORA OFFICE SOLUTIONS vine în completarea platformei 
online B2B, fiind un instrument important pentru toți partenerii. Vei 
regăsi în cadrul catalogului specificațiile esențiale ale produselor din 
portofoliul NOSTRU, prezentări, informații utile și o ofertă completă de 
produse pentru mediul tău de lucru.
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GHID PENTRU COMENZI

ONLINE
Venim cu promisiunea că vom spri-

jini toți partenerii noștri, prin soluții 

complete la problemele lor, bazân-

du-ne pe îmbunatățire continuă.

SOLICITĂ ACCES PE B2B.ECTC.RO

ALEGI  UNA DIN CELE 2 

OPȚIUNI:

•	 CLIENT NOU
• CLIENT EXITENT ȘI 

COMPLETEZI FORMU-
LARUL

PRIMEȘTI PE EMAIL 

DATELE DE ACCES ÎN 

CONT

AI ACCES LA PESTE 4000 

ARTICOLE CU LIVRARE ÎN 

24-48 ORE

CÂTEVA CARACTERISTICI AL PLATFORMEI B2B:
– adăugare grupuri de clienți.
– preț personalizat.
– sisteme de plăți avansate (cu termene).
– reguli de coș.
– sistem de feed pentru reselleri (preluare și actualizare produse).
– cont client.
– managament de documente (contracte, facturi, garantii, etc).

• online pe b2b.ectc.ro
• sau ectc.ro/catalog
• prin reprezentantul de vânzări
• prin telefon la 0258 817 842
• prin fax la 0258 817 822
• prin email la vanzari@ectc.ro

• livrare gratuită

• termen de plată personalizat

CATALOG FIZIC

Catalogul CORA OFFICE SOLUTIONS  vine în completarea platformei online B2B, fiind un instrument important pentru toți partenerii. Vei regăsi 
în cadrul catalogului specificațiile esențiale ale produselor din portofoliul NOSTRU, prezentări, informații utile și o ofertă completă de produse 
pentru mediul tău de lucru.

PLASARE COMANDĂ LIVRARE

MODALITATE DE PLATĂ

LISTA PERSONALIZATĂ DE PRODUSE

EFICIENT
Acces la statusul comenzilor, la istoricul 
cumpărăturilor și preluarea ușoară a comen-
zilor anterioare direct în coșul de cumpărături.

OPTIM
controlul achizițiilor pe departamente, pe cen-
tre de cost, pe locații sau prin impunerea unei 
limite de buget ierarhie de aprobare internă 
înainte de a trimite comanda.

COMOD
Plasează o comanda oricând, 7 zile din 7 și 24 
de ore din 24
GRATUIT! Serviciul nu te costă nimic!
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Hârtie și carton copiator.

Hârtie pentru imprimante laser și copiatoare.

Medii speciale.

Hârtie și carton colorat.

Etichete.

Hârtie în formate mari.

Hârtie pentru imprimante matriciale.

Plicuri.

Caiete.

Aparat de copertat

Registre.

Cub notes.

Indecși.

Tipizate.

Tipărituri personalizate.

Hârtie	și	articole	din	hârtie

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R91720 A4 80 g/mp 500 coli/top

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R91798 A4 160 g/mp 250 coli/top

XR3R93011 A4 200 g/mp 250 coli/top

XR3R91799 A3 160 g/mp 250 coli/top

Hârtie	copiator	Premier

Hârtie

Carton

copiator inkjet laser o�set

Hârtie	copiator	Transit

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R94585 A4 80 g/mp 500 coli/top

XR3R97617 A3 80 g/mp 500 coli/top

RECOMANDAT

Hârtie şi carton multifuncţional de înaltă calitate şi de un alb intens. 
Pentru utilizatorii de echipamente alb-negru, laser jet şi cu cerneală, 
cât şi pentru toate tipurile de echipamente color. Aplicaţii: coli cu antet, 
scrisori, oferte.

Hârtie și carton copiator |
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Hârtie	copiator	Business Hârtie	copiator	Digital
Hârtie de înaltă performanţă pentru utilizare zilnică. Ideală pentru 
tipărirea de mare capacitate. Aplicaţii: coli cu antet, scrisori, oferte, 
aplicaţii zilnice interne şi externe.

Hârtie recomandată pentru toate tipurile de echipamente digitale: la-
ser, inkjet şi offset. Aplicaţii: coli cu antet, scrisori, oferte.  Grad de alb 
ridicat pentru o eficienţă deosebită în  aplicaţii faţă-verso şi volume 
mari.

Hârtia Performer este recomandată pentru imprimarea alb-negru a 
documentelor. Aplicaţii: coli cu antet, scrisori, oferte.

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R90649 A4 80 g/mp 500 coli/top

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR103R00924 A4 80 g/mp 500 coli/top

| Hârtie și carton copiator Hârtie și carton copiator |

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R91820 A4 80 g/mp 500 coli/top

XR3R91821 A3 80 g/mp 500 coli/top

Hârtie	copiator	Performer

copiator inkjet laser o�set

copiator inkjet laser o�set

copiator inkjet laser o�set

Hârtie	copiator	EurobasicHârtie	copiator	Varicopy
Hârtie de birou standard, economică. Potrivită pentru toate tipurile de 
copiatoare, imprimante, multifuncționale laser și inkjet.

Este recomandată a fi utilizată în copiatoare, imprimante laser și inkjet. 
Hârtia este albă, format A4 și are un gramaj de 80 g/mp. 

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
VC464L10009  A4 80 g/mp 500 coli/top

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
EUA480500 A4 80 g/mp 500 coli/top

Hârtie	copiator	Recycled

Adevărata hârtie reciclată, realizată 100% din 
deşeuri post-consum

În producerea acestei hârtii nu se folosesc 
aditivi de înălbire sau agenţi chimici

Ambalajul hârtiei este produs tot din hârtie 
reciclată

Bună opacitate, combinată cu rezultate excelente la rulare, fac acest 
tip de hârtie alegerea potrivită pentru calitate şi mediu. Se recomandă 
pentru imprimarea laser de documente, prezentări, broşuri şi orice alte 
materiale tipărite pentru uz zilnic.

copiator inkjet laser o�set

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R91165 A4 80 g/mp 500 coli/top

XR3R91166 A3 80 g/mp 500 coli/top

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R97680  A4     160 g/mp 250 coli/top

XR3R97681  A3     160 g/mp  250 coli/top

XR3R97682  A4     210 g/mp  125 coli/top

XR3R97683  A3     210 g/mp 125 coli/top

XR3R97684  SRA3     210 g/mp  125 coli/top

XR3R97686  A4     250 g/mp  100 coli/top

XR3R97687  A3     250 g/mp  100 coli/top

XR3R97688  SRA3     250 g/mp  100 coli/top

XR003R93618 SRA3 300 g/mp 150 coli/top

XR003R93619 SRA3 350 g/mp 125 coli/top

	Hârtie	copiator	Colotech+	Superlucios
Alegerea ideală pentru obţinerea unei calităţi 
deosebite a imaginilor foto

>>

Este o hârtie cu finisare superlucioasă pe o faţă, special dezvoltată  pen-
tru utilizarea în toate copiatoarele şi imprimantele color.  
Aplicaţii: coperţi de carte, materiale de prezentare sau de reclamă, 
postere sau materiale pentru puncte de vânzare, invitaţii, felicitări, foto-
grafii digitale, în general orice imprimare care implică imagini sau multă 
culoare.

copiator laser o�set
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COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R94642  A3   90 g/mp  500 coli/top

XR3R94647  A3   100 g/mp  500 coli/top

XR3R94652  A3   120 g/mp  500 coli/top

XR3R94657  A3   160 g/mp  250 coli/top

XR3R94662  A3   200 g/mp  250 coli/top

XR3R94669  A3   220 g/mp  250 coli/top

XR3R94672  A3   250 g/mp  250 coli/top

XR3R97098  A3   280 g/mp  150 coli/top

XR3R97553  A3   300 g/mp  125 coli/top

XR3R98163  A3   350 g/mp  125 coli/top

XR3R95838  SRA3   90 g/mp  500 coli/top

XR3R95839  SRA3   100 g/mp  500 coli/top

XR3R95840  SRA3   120 g/mp  250 coli/top

XR3R95841  SRA3   160 g/mp  250 coli/top

XR3R95842  SRA3   200 g/mp  250 coli/top

XR3R95843  SRA3   220 g/mp  250 coli/top

XR3R95844  SRA3   250 g/mp  125 coli/top

XR3R97099  SRA3   280 g/mp  150 coli/top

XR3R97554  SRA3   300 g/mp  125 coli/top

XR3R98164  SRA3   350 g/mp  125 coli/top

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R94641  A4   90 g/mp 500 coli/top

XR3R94646  A4   100 g/mp  500 coli/top

XR3R94651  A4   120 g/mp  500 coli/top

XR3R94656  A4   160 g/mp  250 coli/top

XR3R94661  A4   200 g/mp  250 coli/top

XR3R94668  A4   220 g/mp  250 coli/top

XR3R94671  A4   250 g/mp  250 coli/top

XR3R97097  A4   280 g/mp  150 coli/top

XR3R97552  A4   300 g/mp  125 coli/top

Hârtie	și	carton	copiator	Colotech+

Hârtie pentru imprimante laser și copiatoare color. Medii speciale.  | 

copiator inkjet laser o�set

| Hârtie pentru imprimante laser și copiatoare color.

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R90336 A4   120 g/mp 500 coli/top

XR3R90337 A3   120 g/mp 500 coli/top

XR3R90338 SRA3   120 g/mp 500 coli/top

XR3R90339  A4 140 g/mp 400 coli/top

XR3R90340  A3 140 g/mp 400 coli/top

XR3R90341 SRA3 140 g/mp 400 coli/top

XR3R90342 A4 170 g/mp 400 coli/top

XR3R90343 A3 170 g/mp 400 coli/top

XR3R90344 SRA3 170 g/mp 500 coli/top

XR3R90345 A4 210 g/mp 250 coli/top

XR3R90346 A3 210 g/mp 250 coli/top

XR3R90347 SRA3 210 g/mp 250 coli/top

XR3R90348 A4 250 g/mp 250 coli/top

XR3R90349  A3 250 g/mp 250 coli/top

XR3R90350 SRA3 250 g/mp 250 coli/top

XR3R90351 A4 280 g/mp 250 coli/top

XR3R90352 A3 280 g/mp 250 coli/top

XR3R90353 SRA3 280 g/mp 200 coli/top

	Hârtie	copiator	Colotech+	Lucios
Finisarea lucioasă de pe ambele feţe garantează performanţa în copi-
atoare şi imprimante digitale color. Hârtia Colotech+ Lucios are avan-
tajul unei texturi netede şi uniforme. Aplicaţii: cataloage, materiale de 
prezentare, rapoarte anuale, manuale, prezentări de rezultate, mape, în 
general orice tipărire care presupune imprimare color în combinaţie cu 
un suport de imprimare care să scoată în evidenţă calitatea lucrării, sim-
ilară cu cea offset.

copiator laser o�set

COD FORMAT GRAMAJ DIMENSIUNE AMBALARE
XR3R96053 A0+ 90 g/mp 914 mm x 170m rolă

XR3R96140 A0 90 g/mp  840 mm x 170m rolă

XR3R96047 A1 90 g/mp 594 mm x 170m rolă

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR3R96030 A4 90 g/mp 500 coli/top 

XR3R96032 A3 90 g/mp 250 coli/top 

	Hârtie	calc
Suportul ideal pentru aplicaţii precum planşe, planuri, lucrări de 
cadastru, geologice, urbanism, schiţe, prezentări, fişe tehnice.

Calc	în	coli

Role	calc

• Această hârtie super netedă, de un alb intens şi necretată este     
perfectă pentru redarea culorilor strălucitoare şi de contrast. 

• Asigură o performanţă inegalabilă în imprimantele digitale.
• Este ideală pentru tipărirea policromă profesională şi pentru          

realizarea de ilustraţii creative. 
• Aplicaţii: rapoarte, buletine de informare, jurnale, prospecte, ma-

teriale de curs, chestionare, prezentări, în general orice imprimare 
care presupune culoare în combinaţie cu un suport de imprimare 
care să scoată în evidenţă calitatea textului lucrării.
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COD CULOARE GRAMAJ AMBALARE
HÂRTIE

RSHCA408001010 asortate 80 g/mp 10 coli/top

RSHCA4080010CI culori intense 80 g/mp 10 coli/top

RSHCA408002020 asortate 80 g/mp 20 coli/top

RSHCA408010010 asortate 80 g/mp 100 coli/top

CARTON
RSCMA416001010 asortate 160 g/mp 10 coli/top

RSCMA4160010CI culori intense 160 g/mp 10 coli/top

RSCCA416002020 asortate 160 g/mp 20 coli/top

RSCCA416010010 asortate 160 g/mp 100 coli/top

COD CULOARE GRAMAJ AMBALARE
HÂRTIE

RSHCA4080050AR albastru regal 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050AU auriu 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050GR gri 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050MC maro ciocolată 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050MH maro hazelnut 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050NE negru 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050RC roșu christmas 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050RF roz fucsia 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050TU turcoaz 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050VC verde 
christmas 80 g/mp 50 coli/top

RSHCA4080050VP verde pădure 80 g/mp 50 coli/top

CARTON
RSCCA4160050AR albastru regal 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4160050AU auriu 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4160050GR gri 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4160050MC maro ciocolată 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4160050MH maro hazelnut 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4160050RC roșu christmas 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4160050RF roz fucsia 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4160050TU turcoaz 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4160050VC verde 
christmas 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4160050VP verde pădure 160 g/mp 50 coli/top

RSCCA4180050NE negru 180 g/mp 50 coli/top

Hârtie	și	carton	colorat
Hârtia colorată Rosetta este potrivită pentru orice tip de activitate cre-
ativă sau chiar pentru a-ți nota fiecare idee, pentru a o reține mai ușor 
vizual. Calitatea hârtiei o face foarte rezistentă. 

COD CULOARE FORMAT GRAMAJ AMBALARE
XR003R93967 albastru pal A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93959 albastru intens A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93968 albastru mid A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R96040 auriu intens A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R96043 crem mid A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93964 crem ivory pal A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R96052 fuchsia mid A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93952 galben intens A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93974 galben mid A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93975 galben pal A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R96048 lavanda mid A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93969 mov mid A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93953 portocaliu intens A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93954 roșu intens A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93970 roz pal A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93962 salmon pal A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93951 verde intens A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93966 verde mid A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R93965 verde pal A4 80 g/mp 500 coli/top

XR003R91953  albastru pal A3 80 g/mp 500 coli/top

XR003R91955  verde pal A3 80 g/mp 500 coli/top

COD CULOARE FORMAT GRAMAJ AMBALARE

XR003R94280  albastru 
intens  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R93222  albastru pal  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R96041  auriu intens  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R96045  crem mid pal  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R93219  crem ivory pal  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R94275  galben intens  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R92305  galben mid  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R93231  galben pal  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R96050  lavanda mid  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R94278  roșu intens  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R93230  salmon pal  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R94279  verde intens  A4 160 g/mp 250 coli/top

XR003R93226  verde pal A4 160 g/mp 250 coli/top

Hârtie	copiator	și	carton	Symphony
Utilizaţi hârtia colorată pentru a face comunicarea mai clară, eficientă şi 
interactivă. Rapoartele, manualele şi alte documente capătă o structură 
mai clară şi mai uşor de citit. 
Aplicaţii: rapoarte, manuale, documente diferenţiate pe tipuri/ perio-
ade/  departamente, mailing-uri, invitaţii, chestionare, anunţuri, unde 
variaţia  culorilor aduce un avantaj.

Hârtie

Carton

| Hârtie și carton colorat.

RECOMANDAT
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| Medii speciale.

Role	casă	de	marcat

Hârtie	foto	pentru	imprimante	inkjet

Role	etichete	preț
Etichete autoadezive practice și ușor de folosit. Utilizate fie pentru 
aparatele de tip marcator preț sau chiar pentru scris de mână, acestea 
se mulează pe nevoile fiecăruia. 
Alte variante disponibile: 22 x 12 mm albe sau roz, 26 x 12 mm verzi, 
albe sau galbene, 26 x 16 mm albastre sau albe, 21 x 12 mm albe.

Indigo

COD DESCRIERE AMBALARE
PK404509  200G, DIN A4, culoare neagră 100 coli/set

PK404426 200H, DIN A4, culoare albastră 100 coli/set

• Hârtiile indigo de la Pelikan sunt perfecte pentru copiere. 
• Disponibil în mai multe variante. 
• Sunt ideale pentru a face copii scrise intensive.
• Scrie în albastru sau negru și are un strat de ceară pe verso.

• O hârtie fotografică de înaltă calitate, ideală pentru utilizarea de 
zi cu zi. 

• Cu fiecare tip de hârtie se obţin fotografii durabile, netede,                
luminoase şi lucioase.

• Această hârtie redă cu multă fidelitate culorile și detaliile.

COD TIP	ȘI	DIMENSIUNE GRAMAJ AMBALARE
C13S042544 Photo Paper Glossy 13 x 18cm 200 g/mp 20 coli

C13S042545 Photo Paper Glossy 13 x 18cm 255 g/mp 50 coli

C13S042549 Photo Paper Glossy 10 x 15cm 200 g/mp 500 coli

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CM110005730 57 mm x 30 m 10 role/set

CM110005718 57 mm x 18 m 10 role/set

CM110008050  80 mm x 50 m   10 role/set

CM110008030  80 mm x 30 m   10 role/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
1504ZZ208 26 x 12 mm portocaliu 1500 etichete/rolă

1504ZZ242 26 x 12 mm roșu 1500 etichete/rolă

1504ZZ240 26 x 16 mm alb 1000 etichete/rolă

1504ZZ245 26 x 16 mm galben 1000 etichete/rolă

1504ZZ248 26 x 16 mm portocaliu 1000 etichete/rolă

1504ZZ252 26 x 16 mm roșu 1000 etichete/rolă

1504ZZ254 26 x 16 mm verde 1000 etichete/rolă

• Diametru tub interior: 12 mm.
• Realizată din hârtie termică.
• Gramaj hârtie: 48 g/mp.
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Etichete	universale	
Aplicaţii: etichetarea plicurilor, a pachetelor de livrat, etichete 
pentru coduri de bare, mailing-uri, preţuri, vânzare cu amănuntul, 
inventariere şi codificare. Gramaj: 140 g/mp.

COD FORMAT DIMENSIUNE COLȚURI AMBALARE
XR3R93177  65/A4 38,1 x 21,2 mm  colțuri rotunde 100 coli/top

XR3R97411  36/A4 70 x 24 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R97410  33/A4 70 x 25,4 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R97409  30/A4 70 x 29,6 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R97408  24/A4 70 x 37 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R97526  24/A4 64 x 34 mm  colțuri rotunde  100 coli/top

XR3R96298  21/A4 63,5 x 38,1 mm  colțuri rotunde  100 coli/top

XR3R96297  18/A4 63,5 x 46,6 mm  colțuri rotunde  100 coli/top

XR3R97407  16/A4 105 x 37 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R96296  16/A4 99 x 33,9 mm  colțuri rotunde  100 coli/top

XR464L20000 40/A4 52,5 x 29,7 mm colțuri drepte 100 coli/top

XR3R96289  14/A4 99,1 x 38 mm  colțuri rotunde  100 coli/top

XR3R97405  12/A4 105 x 44 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R97452  10/A4 105 x 58 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R97404  8/A4 105 x 71 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R96288  6/A4 99 x 93,1 mm  colțuri rotunde  100 coli/top

XR3R97402  4/A4 105 x 148,5 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R97401  2/A4 210 x 148,5 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R97400  1/A4 210 x 297 mm  colțuri drepte  100 coli/top

XR3R97998  1/SRA3 320 x 450 mm  colțuri drepte 100 coli/top

Etichete	albe	autoadezive	cu	
colțuri	rotunjite

• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).

COD DIMENISUNE 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 (CD) 2 100 coli/top

OP-414991381 99,1 x 38,1 mm 14 100 coli/top

Worldlabel.com - Item WL-800 
Call 1-877-955-2235 to order

| Etichete. Etichete. |

Etichete	color	autoadezive

• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).

x-culoare; BL-albastru; YE-galben; RE-roșu; GR-verde

COD DIMENISUNE 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

Etichete	albe	autoadezive	cu	colțuri	drepte
• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).

COD DIMENISUNE 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

COD DIMENISUNE ETICHETE/
COALĂ AMBALARE

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 49,4  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 48 100 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
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| Hârtie în formate mari.

	Hârtie	în	formate	mari

Hârtie	pentru	plotter	în	rolă

COD FORMAT GRAMAJ DIMENSIUNE AMBALARE
XR496L94197  A0++ 75 g/mp 1067 mm x 50 m rolă

XR496L94196  A0+ 75 g/mp 914 mm x 50 m rolă

XR496L94193  A0 75 g/mp 841mm x 50 m rolă

XR496L94117  A1+ 75 g/mp 610 mm x 50 m rolă

XR496L94116  A1 75 g/mp 594 mm x 50 m rolă

XR496L94032  A2 75 g/mp 420 mm x 50 m rolă

XR496L94195  A3 75 g/mp 297 mm x 50 m rolă

XR496L94121  A0+ 90 g/mp 914 mm x 45 m rolă

XR496L94122  A1+ 90 g/mp 610 mm x 45m rolă

pentru	plotter

• Xerox vă pune la dispoziţie hârtie pretăiatã în formate mari, com-
patibilă cu orice marcă de copiatoare de planşe sau imprimante 
laser monocolor inginereşti. 

• Aplicaţii: planşe, planuri, lucrări de cadastru, geologice, urbanism, 
schiţe, prezentări, fişe tehnice etc.

• Echipamentele performante au nevoie de consumabile                       
performante.    

• Protejaţi-vă investiţia utilizând doar consumabile originale. 
• Veţi obţine economii însemnate, flexibilitate şi compatibilitate   

totală şi în plus, veţi fi scutit de neplăceri.

COD FORMAT DIMENSIUNE GRAMAJ DESCRIERE AMBALARE
HP706020 A0+ 914 mm x 45 m 90 g/mp coated rolă

HP706036 A0+ 914 mm x 45 m 90 g/mp bright white inkjet rolă

HP701397 A0+ 914 mm x 45 m 80 g/mp bond rolă

HP701398 A0+ 1067 mm x 45 m 80 g/mp bond rolă

HP706019 A1 610 mm x 45 m 98 g/mp coated rolă

HP716035 A1 610 mm x 45 m 90 g/mp bright white inkjet rolă

HP711396 A1 610 mm x 45 m 80 g/mp bond rolă

COD FORMAT GRAMAJ DIMENSIUNE AMBALARE
XR496L94040 A0+ 75 g/mp 914 mm x 175 m rolă

XR496L94041 A0 75 g/mp 840 mm x 175 m  rolă

XR496L94043 A1 75 g/mp 594 mm x 175 m rolă

XR496L94044 A2 75 g/mp 420 mm x 175 m rolă

XR496L94045 A3 75 g/mp 297 mm x 175 m rolă

pentru	copiatoare

	Hârtie	plotter	albă	80	g

	Hârtie	pentru	imprimante	matriciale

COD FORMAT EXEMPLARE CULOARE AMBALARE
HH141112 A4 1 alb 1800 coli/cutie

HH142114 A4 2 alb/alb 900 seturi/cutie

HH142214 A4 2 alb/color 900 seturi/cutie

HH143117 A4 3 alb/alb/alb 600 seturi/cutie

HH143217 A4 3 alb/color/color 600 seturi/cutie

HH131112 A3 1 alb 1800 coli/cutie

HH132114 A3 2 alb/alb 900 seturi/cutie

HH132214 A3 2 alb/color 900 seturi/cutie

HH133116 A3 3 alb/alb/alb 600 seturi/cutie

HH133217 A3 3 alb/color/color 600 seturi/cutie

COD DIMENSIUNE DESCRIERE AMBALARE
ZZZ.000.000.76 297 mm x 50 m inkjet extra 2 buc/cutie

ZZZ.917.200.78 420 mm x 50 m inkjet extra 2 buc/cutie

ZZZ.101.001.017 841mm x 50 m inkjet draft 1 buc/cutie

ZZZ.001.001.017 841 mm x 50 m inkjet extra 1 buc/cutie

ZZZ.080.914.050 914 mm x 50 m inkjet draft 1 buc/cutie

ZZZ.001.001.005 914 mm x 50 m inkjet extra 1 buc/cutie

• Produs destinat utilizării pe toate tipurile de imprimante cu tractor
• Domenii de utilizare în care imprimantele matriciale sunt cele mai 

potrivite: imprimări pe hârtie autocopiativă, imprimări documente 
fiscale, facturi, chitanţe, pentru evidenţe financiar - contabile, sit-
uaţii şi diverse alte documente ce necesită volume mari de infor-
maţie.

•  Gramaj: 55 g/mp.

Doriți să obțineți cele mai bune printuri cu acuratețe  maximă? Acum,  
grație calității hârtiei ce poate fi folosită împreună cu toate modelele de 
plottere indiferent de producător, cerințele dumneavoastră își găsesc 
soluția perfectă. Hârtiile pentru plotter Zedo reprezintă alegerea ideală 
în domeniul tipăririi profesionale pe format mare-arhitectură sau con-
strucții, producție-inginerie civilă sau GIS.

Hârtie în format mare. Hârtie pentru imprimante matriciale. | 
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Plicuri	albe	pentru	corespondență

olosit

GUMAT
Închiderea plicului se face prin umezirea
supraf

AUTOADEZIV
Închiderea plicului se face prin suprapunerea
supraf

BANDĂ SILICON
Închiderea plicului se face prin îndepărtarea
benzii care acoperă
Lipirea se realizează prin simpla suprapunere
a clapelor.

ferestrei

ferestrei

ă de
latura din stânga

ă de
latura de jos

1

2

3
4

Po în func

ferestrei1
ferestrei2

de latura din stânga3
de latura de jos4

DL
C6

C4

229 x 162 mm

110 x 220 mm 114 x 162 mm

C5

229 x 162 mm

Plicuri. |
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Plicuri	albe	

C6	114	x	162	mm

DL	110	x	220	mm

C5		162	x	229	mm

C4	229	x	324	mm

C7		90	x	140	mm

Plicuri. |

COD GRAMAJ MOD	LIPIRE AMBALARE
RK10050A 70 g gumat 1000 buc/cutie

RK10262A 80 g autoadeziv 1000 buc/cutie

RK10462A 80 g siliconic 1000 buc/cutie

COD GRAMAJ MOD	LIPIRE AMBALARE
RK11010a 70 g gumat 1000 buc/cutie

RK11262A 80 g autoadeziv 1000 buc/cutie

RK11267A 80 g autoadeziv fereastră stânga 
90 x 45.20.15 1000 buc/cutie

RK11268A 80 g autoadezi fereastră dreapta 
90 x 45.110.15 1000 buc/cutie

RK11462A 80 g silicon 1000 buc/cutie

RK11467A 80 g silicon fereastră stânga
 90 x 45.20.15 1000 buc/cutie

RK11468A 80 g silicon fereastră dreapta 
90 x 45.110.15 1000 buc/cutie

COD GRAMAJ MOD	LIPIRE AMBALARE
RK12262A 80 g autoadeziv 500 buc/cutie

RK20460A 80 g silicon 500 buc/cutie

RK20060A 80 g gumat 500 buc/cutie

RK20272A 90 g autoadeziv 500 buc/cutie

RK20400A 90 g silicon 500 buc/cutie

COD GRAMAJ MOD	LIPIRE AMBALARE
RK22272A 90 g autoadeziv 250 buc/cutie

RK22060A 80 g gumat 250 buc/cutie

RK22460A 80 g silicon 250 buc/cutie

RK22000A 90 g gumat 250 buc/cutie

RK22400A 90 g silicon 250 buc/cutie

COD GRAMAJ MOD	LIPIRE AMBALARE
RK90010A 70 g gumat 1000 buc/cutie

Gramajul hârtiei plicurilor se exprimă în grame/metru pătrat. Cu cât 
gramajul este mai mare, cu atât rezistența plicului este mai ridicată. Ex-
istă și plicuri cu o greutate redusă, dar care sunt special tratate, astfel 
încât să aibă o rezistență foarte sporită.  Pentru obiectele voluminoase 
se recomandă plicurile cu burduf.

Plicuri	cu	burduf

COD GRAMAJ FORMAT DIMENSIUNE CULOARE MOD	LIPIRE AMBALARE
RK32400B 120 g C4 229 x 324 x 40 mm kraft siliconic 250 buc/cutie

RK33400.01B 130 g B4 250 x 353 x 50 mm kraft siliconic 250 buc/cutie

RK33400b 130 g B4 250 x 353 x 40 mm kraft siliconic 250 buc/cutie

• Plicul cu burduf se poate folosi pentru transportul/expedierea 
unei cantități mai mari de documente, cataloage, etc. 

COD DIMENSIUNE  FORMAT CULOARE MOD	LIPIRE AMBALARE

RK00064b exterior: 160 x 240 + 15 mm 
interior: 160 x 225 mm C5 transparent siliconic 1000 buc/cutie

RK00064.04B 110 x 240 + 15mm DL transparent siliconic 1000 buc/cutie

RK00064.05B 110 x 175 + 15mm C6 transparent siliconic 1000 buc/cutie

RK00064.10B exterior: 235 x 325 + 25 mm
interior: 315 x 230 mm C4 transparent siliconic 500 buc/cutie

RK00064TSB exterior: 175 x 235 + 15mm 
interior:165 x 225 mm C5 transparent siliconic 500 buc/cutie

RKCD124.124.090A 124 x 124 mm CD alb gumat cu fereastră 2000 buc/cutie

Plicuri	din	plastic	pentru	curierat

| Plicuri.
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COD FORMAT/ CULOARE LINIATURĂ AMBALARE
LZ44710001 A4, alb aritmetică 1 buc

LZ44710025 A4, roșu aritmetică 1 buc

LZ44710095 A4, negru aritmetică 1 buc

LZ44720001 A4, alb dictando 1 buc

LZ44720025 A4, roșu dictando 1 buc

LZ44720095 A4, negru dictando 1 buc

LZ44730001 iPad, alb aritmetică 1 buc

LZ44730095 iPad, negru aritmetică 1 buc

LZ44740001 iPad, alb dictando 1 buc

LZ44740095 iPad, negru dictando 1 buc

LZ44770001 A5, alb aritmetică 1 buc

LZ44770025 A5, roșu aritmetică 1 buc

LZ44770095 A5, negru aritmetică 1 buc

LZ44780001 A5, alb dictando 1 buc

LZ44780025 A5, roșu dictando 1 buc

LZ44780095 A5, negru dictando 1 buc

LZ44790001 A6, alb aritmetică 1 buc

LZ44790025 A6, roșu aritmetică 1 buc

LZ44790095 A6, negru aritmetică 1 buc

LZ44800001 A6, alb dictando 1 buc

LZ44800025 A6, roșu dictando 1 buc

LZ44800095 A6, negru dictando 1 buc

Caiete	Leitz	Complete

• Perfecte pentru profesioniștii mobili. 
• Cu copertă solidă, tip agendă. 
• Prevăzute cu închidere cu bandă elastică. 
• 80 de file, hârtie de înaltă calitate, de culoare ivoriu, 100 g/m²,      

certificată FSC®.

A4

iPAD
A5

A6

1 2 3
Buzunar față și 2 semne  
de pagină

Suport pix  și  
închidere cu elastic 

Buzunar spate și  
indecși adezivi

Caracteristici	Caiete	Complete
• Ultimele 8 pagini sunt pre-perforate, pentru rupere ușoară;
• Riglă imprimată pe coperta din spate;
• Buzunare interioare pentru diverse documente și indecși adezivi (ver-
siunea cu coperta flexibilă are buzunar doar pe coperta din față).
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Caracteristici	Caiete	Complete	&	Style
• Ultimele 8 pagini sunt pre-perforate, pentru rupere ușoară;
• Riglă imprimată pe coperta din spate;
• Buzunare interioare pentru diverse documente și indecși adezivi (ver-
siunea cu coperta flexibilă are buzunar doar pe coperta din față).

Buzunar față și 2 semne de pagină

Suport pix  și închidere cu elastic 

Buzunar spate și indecși adezivi

Caiete. |

COD FORMAT/ CULOARE LINIATURĂ AMBALARE
LZ44850004 A5, alb artic dictando 1 buc

LZ44850028 A5, grena dictando 1 buc

LZ44850053 A5, fistic dictando 1 buc

LZ44850069 A5, albastru dictando 1 buc

LZ44850094 A5, negru satin dictando 1 buc

LZ44860004 A5, alb artic aritmetică 1 buc

LZ44860028 A5, grena aritmetică 1 buc

LZ44860053 A5, fistic aritmetică 1 buc

LZ44860069 A5, albastru aritmetică 1 buc

LZ44860094 A5, negru satin aritmetică 1 buc

LZ44890004 A6, alb artic dictando 1 buc

LZ44890028 A6, grena dictando 1 buc

LZ44890053 A6, fistic dictando 1 buc

LZ44890069 A6, albastru dictando 1 buc

LZ44890094 A6, negru satin dictando 1 buc

LZ44910004 A6, alb artic aritmetică 1 buc

LZ44910028 A6, grena aritmetică 1 buc

LZ44910053 A6, fistic aritmetică 1 buc

LZ44910069 A6, albastru aritmetică 1 buc

LZ44910094 A6, negru satin aritmetică 1 buc

COD FORMAT/ MODEL LINIATURĂ AMBALARE
LZ44620000 A4/cu spiră dictando 1 buc

LZ44610000 A4/cu spiră aritmetică 1 buc

LZ44570000 A5/cu spiră dictando 1 buc

LZ44560000 A5/cu spiră aritmetică 1 buc

LZ44660000 A4/Get Organized dictando 1 buc

LZ44650000 A4/Get Organized aritmetică 1 buc

LZ44640000 A4/Be Mobile dictando 1 buc

LZ44630000 A4/Be Mobile aritmetică 1 buc

LZ44510000 A5/Be Mobile dictando 1 buc

LZ44500000 A5/Be Mobile aritmetică 1 buc

Caiete	Leitz	Style
Caiete	Leitz	Executive

• Cele mai elegante caiete, în culori sofisticate și cu un finisaj satinat 
pe copertă.

• Beneficiază de un design premiat și diverse funcții ce facilitează 
organizarea notițelor. 

• 80 de file din hârtie de cea mai bună calitate, 100 g/m², certificată 
FSC®.

• Cel mai versatil caiet! Copertă din Polipropilenă și configurații    
multiple pentru diverse tipuri de proiecte.

• 80 de file, hârtie 90 g/m², certificată FSC®.
• Filele au micro-perforații pe margine, pentru rupere ușoară.
• Cu spiră, pentru deschidere 360°
• O coală cu carduri de notițe pre-perforate

Caiet cu spiră

2 31

Caiet Get Organized

4

Caiet Be Mobile

5

Buzunar transparent pe copertă 
spate

 Riglă repoziționabilă

3 separatoare  
repoziționabile

Mapă cu 3 clape -  
copertă spate Închidere cu bandă elastică pe 

colțuri

Filă cu carduri de notițe pre-
perforate
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Caiete	Leitz	Office
Caiete	Leitz	WOW

Copertă	carton Copertă	PP

• Soluția perfectă pentru uz zilnic. 90 de file din hârtie de calitate, 
90 g/m². 

• Ușor de răsfoit, datorită deschiderii 360°.
• Copertă din plastic sau din carton laminat.
• Cu spiră, pentru deschidere 360°.
• Riglă repoziționabilă.
• Format A4 și A5
• 90 de file, hârtie 90 g/m², certificată FSC®.

• Caiet de birou cu copertă din Poilipropilenă (PP) de înaltă calitate, 
în design modern Wow, cu efect dual color. 

• Cu buzunar suplimentar pentru diverse documente și accesorii. 
• Dotat cu riglă gradata ce poate fi folosită și ca semn de pagină. 
• Încape în mapa Jumbo Leitz Wow, Mapa tip Proiect Leitz Wow și in 

suportul vertical sau tăvițele pentru birou. 
• Legare rezistentă cu spiră, pentru a facilita răsfoirea și pentru o 

folosire de durată. 
• Coli microperforate care se rup ușor. 

COD FORMAT/CULOARE LINIATURĂ AMBALARE
LZ44960015 A4/galben dictando 1 buc

LZ44960025 A4/roșu dictando 1 buc

LZ44960035 A4/albastru dictando 1 buc

LZ44960055 A4/verde dictando 1 buc

LZ44960085 A4/gri dictando 1 buc

LZ44950015 A4/galben aritmetică 1 buc

LZ44950025 A4/roșu aritmetică 1 buc

LZ44950035 A4/albastru aritmetică 1 buc

LZ44950055 A4/verde aritmetică 1 buc

LZ44950085 A4/gri aritmetică 1 buc

LZ4990015 A5/galben dictando 1 buc

LZ4990025 A5/roșu dictando 1 buc

LZ4990035 A5/albastru dictando 1 buc

LZ4990055 A5/verde dictando 1 buc

LZ4990085 A5/gri dictando 1 buc

LZ44980015 A5/galben aritmetică 1 buc

LZ44980025 A5/roșu aritmetică 1 buc

LZ44980035 A5/albastru aritmetică 1 buc

LZ44980055 A5/verde aritmetică 1 buc

LZ44980085 A5/gri aritmetică 1 buc

COD FORMAT/CULOARE LINIATURĂ AMBALARE
LZ46370023 A4/roz dictando 1 buc

LZ46370036 A4/albastru dictando 1 buc

LZ46370016 A4/galben dictando 1 buc

LZ46370051 A4/turcoaz dictando 1 buc

LZ46370062 A4/mov dictando 1 buc

LZ46370054 A4/verde fresh dictando 1 buc

LZ46370095 A4/negru dictando 1 buc

LZ46380023 A4/roz aritmetică 1 buc

LZ46380036 A4/albastru aritmetică 1 buc

LZ46380016 A4/galben aritmetică 1 buc

LZ46380051 A4/turcoaz aritmetică 1 buc

LZ46380062 A4/mov aritmetică 1 buc

LZ46380054 A4/verde fresh aritmetică 1 buc

LZ46380095 A4/negru aritmetică 1 buc

LZ46390023 A5/roz dictando 1 buc

LZ46390036 A5/albastru dictando 1 buc

LZ46390016 A5/galben dictando 1 buc

LZ46390051 A5/turcoaz dictando 1 buc

LZ46390062 A5/mov dictando 1 buc

LZ46390054 A5/verde fresh dictando 1 buc

LZ46390095 A5/negru dictando 1 buc

LZ46410023 A5/roz aritmetică 1 buc

LZ46410036 A5/albastru aritmetică 1 buc

LZ46410016 A5/galben aritmetică 1 buc

LZ46410051 A5/turcoaz aritmetică 1 buc

LZ46410062 A5/mov aritmetică 1 buc

LZ46410054 A5/verde fresh aritmetică 1 buc

LZ46410095 A5/negru aritmetică 1 buc

COD FORMAT/CULOARE LINIATURĂ AMBALARE
LZ44960015 A4/galben dictando 1 buc

LZ44960025 A4/roșu dictando 1 buc

LZ44960035 A4/albastru dictando 1 buc

LZ44960055 A4/verde dictando 1 buc

LZ44960085 A4/gri dictando 1 buc

LZ44950015 A4/galben aritmetică 1 buc

LZ44950025 A4/roșu aritmetică 1 buc

LZ44950035 A4/albastru aritmetică 1 buc

LZ44950055 A4/verde aritmetică 1 buc

LZ44950085 A4/gri aritmetică 1 buc

LZ4990015 A5/galben dictando 1 buc

LZ4990025 A5/roșu dictando 1 buc

LZ4990035 A5/albastru dictando 1 buc

LZ4990055 A5/verde dictando 1 buc

LZ4990085 A5/gri dictando 1 buc

LZ44980015 A5/galben aritmetică 1 buc

LZ44980025 A5/roșu aritmetică 1 buc

LZ44980035 A5/albastru aritmetică 1 buc

LZ44980055 A5/verde aritmetică 1 buc

LZ44980085 A5/gri aritmetică 1 buc
Un birou plin de viață și culoare!
Descoperă gama completă Leitz WOW  la paginile 103-113

alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95
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Caiet Be Mobile

Caiet	WOW	BeMobile
• Mapă cu 3 clape atașată pe coperta din spate, pentru stocarea 

temporară a documentelor. Capacitate: 60 de coli. 
• Suport pentru instrumentul de scris, pentru a avea mereu la            

îndemână un stilou sau un pix 
• 3 seturi de indecși adezivi color, atașate pe coperta din spate,     

ideale pentru a marca conținutul important 
• Cu rupere ușoară a foilor, datorită marginii microperforate 
• 80 de coli, hârtie 80 g/m², certificată FSC® 
• Închidere cu bandă elastică, pentru transportul în siguranță al   

documentelor 

| Caiete.

alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95

COD FORMAT/CULOARE LINIATURĂ AMBALARE
LZ46440023 A4/roz dictando 1 buc

LZ46440036 A4/albastru dictando 1 buc

LZ46440016 A4/galben dictando 1 buc

LZ46440051 A4/turcoaz dictando 1 buc

LZ46440062 A4/mov dictando 1 buc

LZ46440054 A4/verde fresh dictando 1 buc

LZ46440095 A4/negru dictando 1 buc

LZ46450023 A4/roz aritmetică 1 buc

LZ46450036 A4/albastru aritmetică 1 buc

LZ46450016 A4/galben aritmetică 1 buc

LZ46450051 A4/turcoaz aritmetică 1 buc

LZ46450062 A4/mov aritmetică 1 buc

LZ46450054 A4/verde fresh aritmetică 1 buc

LZ46450095 A4/negru aritmetică 1 buc

Caiet	WOW	cu	coperta	dură

• Caiet tip registru, cu o copertă solidă, cartonată și acoperită cu 
hârtie lucioasă, laminată.

• Coperta solidă permite luarea de notițe din mers.
• Colile sunt cusute și lipite la cotor, pentru a rezista utilizării pe ter-

men lung.
• Potrivit atât pentru birou, cât și pentru școală sau acasă, putând fi 

folosite și ca agendă.
• 80 de coli, hârtie 90 g/m².
• Hârtie certificată Nordic Swan, având un conținut redus de lignina.

COD FORMAT/CULOARE LINIATURĂ AMBALARE
LZ46251023 A4/roz dictando 1 buc

LZ46251036 A4/albastru dictando 1 buc

LZ46251044 A4/portocaliu dictando 1 buc

LZ46251051 A4/turcoaz dictando 1 buc

LZ46251062 A4/mov dictando 1 buc

LZ46251064 A4/verde dictando 1 buc

LZ46261023 A4/roz aritmetică 1 buc

LZ46261036 A4/albastru aritmetică 1 buc

LZ46261044 A4/portocaliu aritmetică 1 buc

LZ46261051 A4/turcoaz aritmetică 1 buc

LZ46261062 A4/mov aritmetică 1 buc

LZ46261064 A4/verde aritmetică 1 buc

LZ46271023 A5/roz dictando 1 buc

LZ46271036 A5/albastru dictando 1 buc

LZ46271044 A5/portocaliu dictando 1 buc

LZ46271051 A5/turcoaz dictando 1 buc

LZ46271062 A5/mov dictando 1 buc

LZ46271064 A5/verde dictando 1 buc

LZ46281023 A5/roz aritmetică 1 buc

LZ46281036 A5/albastru aritmetică 1 buc

LZ46281044 A5/portocaliu aritmetică 1 buc

LZ46281051 A5/turcoaz aritmetică 1 buc

LZ46281062 A5/mov aritmetică 1 buc

LZ46281064 A5/verde aritmetică 1 buc

alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95
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Sistemul Colibri
este un sistem

complet inovator care
vã permite sã înveliți

cãrți de diferite forme
sau dimensiuni,

în doar 20 secunde.

www.colibrisystem.ro

Caiete	capsate,	A4,	80	file	

Caiete	capsate,	A5,	80	file	

Caiete	capsate	A4,	60	file	

Caiete	capsate,	A5,	48	file	

COD TIPAR	INTERIOR AMBALARE
RSARA4000060LG aritmetică 1 buc

RSDRA4000060LG dictando 1 buc

COD TIPAR	INTERIOR AMBALARE
RSARA5000048AI aritmetică 1 buc

RSDRA5000048AI dictando 1 buc

COD TIPAR	INTERIOR AMBALARE
RSARA4000080LA aritmetică 1 buc

RSDRA4000080LA dictando 1 buc

COD TIPAR	INTERIOR AMBALARE
RSARA5000080CC aritmetică 1 buc

RSDRA5000080CC dictando 1 buc

• Caietele „Alba Carolina” A4 80 file sunt ideale pentru birou. 
• Caietele au coperta este din carton cretat de 150 gr/mp tipărit 

policromiei. 
• Interiorul caietului este din hârtie de 60 gr/mp, liniatură:  aritmet-

ică sau dictando.

• Caietele „Alba Carolina” A4 60 file sunt ideale pentru birou. 
• Caietele au coperta este din carton cretat de 150 gr/mp tipărit 

policromiei. 
• Interiorul caietului este din hârtie de 60 gr/mp, liniatură:  aritmet-

ică sau dictando.

• Caietele „Alba Carolina” A5 48 file  sunt ideale pentru școală. 
• Se pot găsi în diferite variante, având ca imagine diferite momu-

mente din frumoasa cetate Alba Carolina.
• Caietele au coperta este din carton cretat de 150 gr/mp tipărit la 

policromiei.

• Caietele „Alba Carolina” A5 80 file  sunt ideale pentru școală. 
• Se pot găsi în diferite variante, având ca imagine diferite momu-

mente din frumoasa cetate Alba Carolina.
• Caietele au coperta este din carton cretat de 150 gr/mp tipărit la 

policromiei.



HÂRTIE ȘI ARTICOLE DIN HÂRTIE HÂRTIE ȘI ARTICOLE DIN HÂRTIE 3736

Caiete. |

COD TIPAR	INTERIOR AMBALARE
HZ0296491 aritmetică 1 buc

HZ0296483 dictando 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ50015689  albastru baltic 1 buc

HZ50015696  roz indonezia 1 buc

HZ50015702  turcoaz 1 buc

COD TIPAR	INTERIOR AMBALARE
HZ9564717 aritmetică 1 buc

HZ9564725 dictando 1 buc

Caiet	cu	spirală	A4

Caiet	cu	spirală	A4

Caiet	cu	spirală	A5,	80	file

Caiet	cu	spirală	A5,	80	file

COD NUMĂR	FILE FORMAT TIPAR	INTERIOR
HZ11215522 80 file A4 aritmetică

HZ11215555 80 file A4 dictando

HZ11163946 160 file A4 aritmetică

HZ11163953 160 file A4 dictando

• Caiet cu spiră metalică format A4, 70gr. 
• Interior: 80 file, liniatură: aritmetică.
• Colțuri rotunjite, cu microperforații, liniatură, pătrățele 5 mm

• Caiet cu spiră metalică.
• Format: A4.
• Colțuri rotunjite, cu microperforaţii.
• Tip: pătrăţele, liniatură: 5 mm.

• Caiet cu spiră metalică și index, în format A5, 70gr. 
• Colțuri rotunjite, cu microperforații.

• Caiet cu spiră metalică.
• Format: A5.
• Colțuri rotunjite, cu microperforaţii.
• Tip: pătrăţele, liniatură: 5 mm.
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Registre	pentru	birou Cub	notes	alb,	din	carton Cub	notes	alb,	din	hârtie

Bloc	notes	“x.book“Bloc	notes		velin	spiralat COD DIMENSIUNE AMBALARE
RSCN99000500TH 9 x 9  cm 500 coli/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
RSCN99000250TC 9 x 9  cm 250 coli/set

COD CULOARE AMBALARE
HZ9930140 alb 900 coli /set

HZ9930157 culori neon 700 coli /set

HZ10901973 culori neon (curcubeu) 800 coli /set

COD CULOARE	SUPORT AMBALARE
HZ1600360 negru 700 coli /set

HZ1600253 transparent 650 coli /set

• Fabricat din carton rigid, coperta înfoliată lucios oferă un plus de re-
zistență registrului.
• Format: A4.

• Rezerva cu notițe din hârtie Rosetta este fabricată din hârtie albă 
de cea mai bună calitate, de dimensiune 9x9 cm, având 500 de 
coli/top, fiind ideală pentru a nota ideile importante de la birou 
sau de acasă. 

• Rezerva cu notițe din carton Rosetta este fabricată din carton alb 
de cea mai bună calitate, de dimensiune 9x9 cm, având 250 de 
coli/top, fiind ideală pentru a nota ideile importante de la birou 
sau de acasă. 

• Bloc notiţe ambalat în folie plastic.
• Dimensiuni: 90 x 90 mm. 
• Gramaj hârtie: 80 g/mp.

• Bloc pentru notițe cu dimensiunea 90 x 90 x 90 mm, albe și col-
orate, ideale pentru notat idei sau taskuri.

• Copertă din carton dublu cretat,hârtie fără celuloză.
• Interior 50 file cu spirală în partea superioară.

• Bloc notes cu spirală pe latura scurtă pentru utilizare intensivă.
• Hârtie albă fără clor de 60 gr/mp, prevăzută cu microperforații pe 

latura de sus pentru desprinderea ușoară a filelor.
• Coperta față din carton color, coperta spate din carton rigid.
• Număr de file: 48.
• Format: A6.

| Registre. Cub notes. |

COD LINIATURĂ FORMAT/ FILE AMBALARE
RSRCA4060096AR aritmetică A4/96  file 1 buc

RSRCA4060096DR dictando A4/96 file 1 buc

RSRCA4060192AR aritmetică A4/192 file 1 buc

RSRCA4060192DR dictando A4/192 file 1 buc

COD LINIATURĂ FORMAT AMBALARE
HZ110734 aritmetică A7 1 buc

HZ110718 dictando A7 1 buc

HZ110619 dictando A6 1 buc

HZ110635 aritmetică A6 1 buc

HZ110510 dictando A5 1 buc
COD LINIATURĂ FORMAT AMBALARE

RSVLA6000048AC velin A6 1 buc

Cub	notes	cu	suport	din	plasticCub	notes	colorat
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Bloc	notițe	adezive	75	x	75	mmBloc	notițe	adezive	galbene

Dispenser	cu	notițe	adeziveBloc	notițe	adezive

COD CULOARE AMBALARE
HZ0790345 galben pastel 100 coli/set

COD CULOARE AMBALARE
EK31179 7 culori neon cu colțuri 140 coli/set

COD CULOARE AMBALARE
EK31177 5 culori neon 100 coli/set

EK31178 5 culori neon cu colțuri 100 coli/set

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
EK31181 galben și roz neon 25 x 44 mm 40 coli/set

EK31180 galben și roz neon 50 x 75 mm 60 coli/set

COD CULOARE AMBALARE
PK200311 4 culori  4 x 40 file

PK200303 5 culori  5 x 40 file

• Folosite pentru scrierea de mesaje, aderenţă pe orice tip de            
suprafaţă.

• Dimensiuni: 75 x 75 mm.

• Utilizat pentru marcat și divizarea documentelor; 
• Pot fi inscripționate;
• Culoare: mix culori neon; 
• Dimensiune: 20 x 50 mm;
• Prezentare: în polybag 4 x 50 file.

• Dispenser cu blocuri notițe adezive pp; 
• 4 culori a câte 40 file;
• Dimensiunea unui bloc de culoare: 12 x 45 mm;
• Prezentare: blister.

• Folosite pentru scrierea de mesaje, aderenţă pe orice tip de            
suprafaţă.

• Dimensiuni: 125 x 75 mm.

• File detașabile, care pot fi folosite pentru marcarea, evidențierea și 
indexarea de informații importante.  

• Fabricate din folie de PET transparentă.
• Utilizarea se face fără a deteriora suprafața. 
• Dimensiune: 12 x 44 mm.

• File detașabile, care pot fi folosite pentru marcarea, evidențierea și 
indexarea de informații importante.  

• Fabricate din folie de PET transparentă.
• Utilizarea se face fără a deteriora suprafața.
• Dimensiune: 12 x 44 mm.

| Indecși.

COD CULOARE AMBALARE
HZ0790287 galben pastel 100 coli/set

HZ0790774 4 culori neon 320 coli/set

HZ0790758 4 culori pastel 400 coli/set

COD CULOARE AMBALARE
PK200253 culori neon  4 x 50 file

Indecși. |

Index	adeziv

Index	adeziv

Index	adeziv

• File detașabile, care pot fi folosite pentru marcarea, evidențierea și 
indexarea de informații importante.  

• Fabricate din folie de PET transparentă.
• Utilizarea se face fără a deteriora suprafața.
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Indecși. || Indecși.

Film	index	autoadeziv	Pop-up	
(cu	dispenser)

Film	index	autoadeziv	Pop-up
	(cu	dispenser)

Film	index	autoadeziv	Pop-up	
(cu	dispenser)

Film	index	autoadeziv	Pop-up	Lite

Film	index	autoadeziv

Film	index	autoadeziv

Film	index	autoadeziv	
zodiac	chinezesc

Film	index	autoadeziv	Pop-up	(cu	
dispenser)

• Film index semitransparent care nu acoperă documentul.
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă documentul.
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, 

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

• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă documentul.
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare.
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index.

• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabil.
• Din plastic semi-transparent printat cu săgeată și „sign here”.
• Conține dispenser.

• Film index autoadeziv repoziționabil.
• Ambalat în dispenser, ce ușurează scoaterea câte unui index.
• Cu diferite combinații de culori pentru evidențiere.
• Adeziv repoziționabil pe spatele dispenserului, pentru fixare pe 

birou.

• Film index autoadeziv folosit la separarea documentelor.
• Aderă la orice tip de suprafață (adeziv repoziționabil).

• Film index autoadeziv repoziționabil.
• Ambalat în dispenser, ce ușurează scoaterea câte unui index.
• Cu diferite combinații de culori pentru evidențiere.
• Adeziv repoziționabil pe spatele dispenserului, pentru fixare pe 

birou.

• Adaugă o notă personală indexului folosind film indexul cu cele 12 
semne zodiacale chinezești.

• Perfect ca decor pentru sigilarea plicurilor, semn de carte.

• Film index semitransparent care nu acoperă documentul.
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă documentul.
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, 

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

COD DIMENSIUNE 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

COD DIMENSIUNE 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-26030 45 x 25 mm albastru  50 file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-26004 45 x 12 mm asortate 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

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21649 45 x 12 mm asortate 4 x 20 file/set

HO-21650 45 x 25 mm asortate 2 x 20 file/set

HO-21651 45 x 12 + 45 x 25 mm asortate 3 x 20 file/set

HO-21652 45 x 12 mm asortate 4 x 20 file/set

HO-21653 45 x 25 mm asortate 2 x 20 file/set

HO-21654 45 x 12 + 45 x 25 mm asortate 3 x 20 file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21345 45 x 12 mm, simplu 8 culori neon 200 (8 x 25) file/set

HO-21346 45 x 12 mm, săgeată 8 culori neon 200 (8 x 25) file/set

HO-21466 45 x 12 mm, săgeată 8 culori neon 120 (8 x 15) file/set

HO-21467 42 x 16 mm, transparent 8 culori neon 120 (8 x 15) file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21039 45 x 25 mm, simplu 2 culori neon 4 x 20 file/set

HO-21143 42 x 12 mm, săgeată 5 culori neon 2 x 20 file/set

HO-21050 45 x 12 mm, simplu 5 culori neon 3 x 20 file/set

HO-21401 45 x 8 mm, simplu 8 culori neon 4 x 20 file/set

HO-21464 45 x 12 mm, săgeată 5 culori neon 2 x 20 file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21634 42 x 16 mm roșu 12 x 20 file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-26003 45 x 12 mm asortate 150 (5 x 30) file/set

HO-26017 45 x 12 mm asortate 160 (4 x 40) file/set

HO-26018 45 x 12 mm asortate 120 (4 x 30) file/set

HO-26020 45 x 12 mm asortate 140 (4 x 35) file/set

HO-26029 45 x 12 mm asortate 200 (5 x 40) file/set
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| Indecși.

Film	index	autoadeziv

Film	index	autoadeziv Index	autoadeziv	din	hârtie

Film	index	autoadeziv	Pop-up
	(cu	dispenser)

• 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.

• Separă! Marchează! Evidențiază! 
• Interschimbabile și repozitionabile, fără a lasă urme pe documente.
• Formă de săgeată este ideală pentru evidențiere și indexare

• Index repoziționabil.
• Folositor ca marcare, clasificare în dosare și indexare. • 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.

• Bandă dublu adezivă repoziționabilă pe verso ambalajului care per-
mite îndepărtarea ușoară a fiecărui film index cu o singură mână.

• Pe tab-ul din hârtie se poate scrie ușor, este durabil și repozițion-
abil.

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21359 37 x 50 mm 3 culori 3 x 10 file/set

HO-21607 38 x 25 mm 4 culori 4 x 20 file/set

HO-21608 38 x 51 mm 4 culori 4 x 20 file/set

HO-21609 38 x 76 mm 4 culori 4 x 20 file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
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

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21205 76 x 14 mm 4 culori margine neon 400 (4 x 100) 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

COD DIMENSIUNE 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

Indecși. |

Magic	divider	notes	autoadeziv

Organizer	notesNotes	autoadeziv	Magic	tracking

Index	autoadeziv	din	hârtie

Tracking	notes	autoadeziv	70	x	70	mm

• Excelent pentru separare, indexare și referiri la alte documente.
• Un ajutor pentru organizare și prezentări superioare.
• Localizarea informațiilor cu ușurință.

• Index repoziționabil.
• Folositor ca marcare, clasificare în dosare 

și indexare.

• Avantajos pentru a codifica, prin culori, 
notițele și mesajele.

• La îndemână pentru utilizatorul de la      
birou sau care călătorește.

• Index repoziționabil.
• Folositor ca marcare, clasificare în dosare 

și indexare.

COD CULOARE AMBALARE
HO-21478 galben neon 50 file/set

HO-21479 albastru neon 50 file/set

HO-21480 verde neon 50 file/set

HO-21481 magenta neon 50 file/set

HO-21483 alb liniat cu roșu/tab magenta 50 file/set

HO-21484 alb liniat cu roșu/tab galben 50 file/set

HO-21485 alb liniat cu roșu/tab albastru 50 file/set

HO-21486 alb liniat cu roșu/tab verde 50 file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21039 50 x 12 + 50 x 38 mm 4 culori neon 160 (4 x 40) file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21559 70 x 70 mm asortate 100 (4 x 25)file/set

HO-21560 70 x 70 mm asortate 100 (4 x 25)file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21461 148 x 98 mm galben 60 file/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HO-21071 76 x 76 + 45 x 12 mm 6 culori 6 x 25 file/set

HO-21064 76 x 76 + 45 x 12 mm 6 culori 6 x 25 file/set
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Aviz	de	însoțire	a	mărfii

Chitanțier	A6

Facturiere
Avizul de însoțire a mărfii servește drept document de însoțire a mărfii 
pe timpul transportului, document care stă la baza intocmirii facturii, 
document de primire în gestiune. 
Caracteristici:
• filele sunt confecționate din hârtie autocopiativă;
• un bloc conține 50 file, respectiv 50 de avize;
• datele completate pe aviz sunt imprimate în 3 exemplare;
• cele 3 exemplare sunt în culori diferite: alb, roz, verde;
• modul de completare al avizului este în liniatură.

Caracteristici:
• factură fiscală cu sau fără TVA;
• formate disponibile:  A4
• formular tipărit în 3 exemplare: alb, ce se va înmâna clientului, 

verde ce se transmite departamentului financiar contabil și roz ce 
va rămâne atașat cotorului pentru eventualele controale financi-
are;

• un bloc conține 150 file, respectiv 50 de facturi;
• datele completate pe factură sunt imprimate în 3 exemplare;
• modul de completare al facturii este în liniatură.

Chitanța reprezintă documentul scris prin care se dovedește primirea 
unei sume de bani.Emiterea unei chitanțe justifică în mod automat 
primirea unei sume de bani în numerar de către un emitent. Pe baza 
unei chitanțe se înregistrează o operațiune contabilă.
Caracteristici:
• chitanța se completează în 2 sau 3 exemplare;
• câmpurile de completare sunt dispuse în liniatură;
• hârtia autocopiativă, permite imprimareamai multor foi;
• este tipărit doar pe o parte a filei;
• tipul de legătură al filelor este prin lipire.

| Tipizate.

COD FORMAT EXEMPLARE AMBALARE
RSAZA405315000 A4 3 exemplare/set 1 buc

RSAZA505315000 A5 3 exemplare/set 1 buc

RSAVA600005003 A6 3 exemplare/set 1 buc

COD FORMAT 	TVA AMBALARE
RSFCA405315000 A4 da 1 buc

RSFCA4053150FT A4 nu 1 buc

RSFCA505315000 A5 da 1 buc

RSFCA5053150FT A5 nu 1 buc

RSFCA605315000 A6 da 1 buc

RSFCA6053150FT A6 nu 1 buc

COD FORMAT EXEMPLARE AMBALARE
RSCTA605310000 A6 2 exemplare/set 1 buc

RSCTA605315000 A6 3 exemplare/set 1 buc

COD FORMAT EXEMPLARE AMBALARE
RSNRA405310000 A4 1 exemplar/set 1 buc

RSNRA405325000 A5 2 exemplare/set 1 buc

Notă	de	recepție
Nota de recepție este un formular tipizat care dispuse in 100 file. 
Acestea sunt neînseriate, fiind imprimate pe 55g/mp doar pe o fata.  

Caracteristici:
• tipizat format A4;
• dimensiuni 210x297mm;
• orientare tip vedere;
• imprimata pe hârtie autocopiativă;
• 100 file;

Tipizate. |

Monetar	A6 Notă	de	plată	A6
Monetare tipărite pe hârtie offset, finisate pe format A6 și capsate 
în carnete a câte de 100 file. Monetarele sunt broșate cu copertă de 
foarte bună calitate, prevăzute cu un design atractiv.
Caracteristici:
• prevăzute cu perfor la cotor, pentru o rupere mai ușoară;
• liniatură orizontală, neagră, imprimată pe hârtie albă.

Caracteristici:
• dispuse în bloc de tip carnet;
• format A6, 105x148 mm;
• copertă hârtie;
• orientare portret (vertical);
• un bloc conține 100 file, respectiv 50 de note de plată;
• datele completate pe nota de plată sunt imprimate în 2 exemplare;
• modul de completare al notei de plată este în liniatură. 

COD FORMAT EXEMPLARE AMBALARE
RSMNA605310000 A6 1 exemplar/set 1 buc

RSMNA605325000 A6 2 exemplare/set 1 buc

COD FORMAT EXEMPLARE AMBALARE
RSNPA605310000 A6 1 exemplar/set 1 buc

RSNPA605325000 A6 2 exemplar/set 1 buc

Borderou	de	achiziții	A4
Borderoul de achiziții este un document de înregistrare în gestiune a 
unor produse cumpărate și totodată, de înregistrare în contabilitate a 
valorii produselor achiziționate.
De asemenea acest act justifică sumele primite ca avans spre decontar-
ea achizițiilor sau decontarea sumelor plătite pentru achiziții.
Caracteristici:
• este tipărit pe o singură parte;
• culoare alb-negru.

COD FORMAT AMBALARE
RSBAA400000000 A4 1 buc
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Fișă	individuală	de	Protecția	Muncii Fișă	activității	zilnice	A4

Fișă	individuală	PSI Fișă	aptitudini	A5

Fișă de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă 
este utilizată în vederea completării normelor de protecție și securitate 
pentru angajați.
Caracteristici:
• carnet cu 8 file;
• format A5;
• tipărit față/verso;
• liniatura orizontală;
• greutate hârtie 60 g/mp;
• rezistentă la utilizări dese.

Documentul tipizat Fișa activități zilnice autovehicule este utilizat ca și 
raport privind evidentă, analiza și controlul activității autovehiculelor 
firmei, informații cu privire la alimentarea cu combustibil și ulei a au-
tovehicului, ora de plecare și ora de sosire, persoana care a condus și 
numărul de kilometrii parcurși.
Caracteristici:
• tipărit fața-verso;
• gramaj hârtie 140 g/mp;
• file cu rezistența îndelungată la răsfoiri frecvente.

Fișa individuală de instructaj în domeniul situațiilor de urgentă are drept 
scop instruirea angajațiilor în vederea prevenirii și reducerii efectelor 
negative ale situațiilor de urgență intervenite la locul de muncă.
Caracteristici:
• carnet cu 8 file;
• format A5;
• tipărit față/verso;
• liniatura orizontală;
• greutate hârtie 60 g/mp;
• rezistentă la utilizări dese.

Fișă aptitudini, formular tipizat cu format A5 și text orientat portret. 
Document tipărit pe hârtie offset autocopiativă în 2 sau 3 exemplare, 
formular imprimat doar fața pe hârtie cu gramaj de 55g/mp.
Caracteristici:
• tipizat autocopiativ cu 2 sau 3exemplare;

COD FORMAT AMBALARE
RSFIPMA5000000 A5 1 buc

COD FORMAT AMBALARE
RSFIPMA5000000 A5 1 buc

COD FORMAT AMBALARE
RSFIPSIA500000 A5 1 buc

COD FORMAT EXEMPLARE AMBALARE
RSFAA500000002 A5 2 exemplar/set 1 buc

RSFAA500000330 A5 2 exemplar/set 1 buc

Condică	de	prezență
Condica de prezență este disponibilă sub forma unui carnet cu file 
tipărite față/verso. Documentul este obligatoriu pentru toate firmele, 
angajații societății sunt obligați să se ponteze la începutul și la sfârșitul 
activității la locul de muncă.
Caracteristici:
• file dispuse într-un carnet cu copertă cartonată;
• tiparul este realizat față/verso;
• liniatura dispusă pe orizontală;
• greutate hârtie 60 g/mp;
• file rezistente.

COD FORMAT  INTERIOR AMBALARE
RSCPA4060100FV A4 100 file 1 buc

RSCPA400010000 1/2 A4 100 file 1 buc

RSCPA400005000 1/2 A4 50 file 1 buc

Foaie	colectivă	de	prezență
Foaia colectivă de prezență pentru pontarea zilnică a angajaților la locul 
de muncă, orele suplimentare, orele de noapte. Document disponibil 
sub forma unui bloc cu file tipărite pe hârtie offset cu greutate 60 g/mp.
Caracteristici:
• format A4;
• text orientat landscape;
• liniatură orizontală;
• hârtie rezistență la utilizări frecvente.

COD FORMAT AMBALARE
RSFCA400000000 A4 1 buc

COD FORMAT AMBALARE
RSCPA500005000 A5 1 buc

Ordin	de	deplasare	A5
 Ordinul de deplasare servește ca dispoziție către persoana delegată să 
efectueze deplasarea, este un document pentru decontarea de către 
titularul de avans a cheltuielilor efectuate;
Se întocmește într-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de către     
persoana care urmează a efectua deplasarea, precum și pentru justifi-
carea avansurilor acordate în vederea procurării de valori materiale cu 
plata în numerar.

COD FORMAT 	TIP AMBALARE
RSODA500010000 A5 internațional 1 buc

Caiet	de	pontaj

Caietul de pontare este un tipizat nepersonalizat care servește ca docu-
ment obligatoriu în care angajatul trebuie să semneze zilinic, la începu-
tul și la sfârțitul programului.
Caracteristici:
• format A5 (149x210 mm);
• 50 de file de culoare albă;
• hârtie tip offset de 60 g/mp;
• un astfel de caiet este foarte  
practic și necesar pentru orice angajator;
• ușor de completat.

| Tipizate. Tipizate. |
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| Tipizate.

Foaie	de	parcurs Registru	Intrare-	Ieșire Dispoziție	caserie
Foile de parcurs reprezintă un document prin care societățile justifică 
cheltuielile cu combustibilul ca fiind efectuate în scopul activității des-
fășurate. 
Scopul acestui document este asigurarea deductibilității integrale a 
cheltuielilor cu autovehiculul.
Caracteristici:
• 100 file dispuse într-un carnet cu coperta cartonată;
• liniatura dispusă pe orizontală;
• greutate hârtie 60 g/mp;
• file rezistente.

Pentru păstrarea evidenței corespondenței provenită din exteriorul sau 
din interiorul unei companii este nevoie de folosirea unui registru de 
corespondență. În funcție volumul de documente sau de organizarea 
internă, acesta poate avea diferite formate: vertical sau orizontal.
Caracteristici:
• 100 file/carnet;
• tipărit față/verso;
• copertă carton;
• culoare alb.

Dispoziția pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, 
potrivit dispozițiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru chel-
tuieli de deplasare, precum și a diferenței de încasat de către titularul 
de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, 
pentru procurare de materiale etc.
Caracteristici:
• tipizat format A6;
• 100 file/carnet;
• copertă carton;
• culoare alb.

COD FORMAT 	TIP AMBALARE
RSFPIA40000000 A4 internațional 1 buc

RSFPMA50010000 A5 marfă 1 buc

RSFPMIA5FV1000 A5 marfă înseriată 1 buc

RSFPMNA4000000 A4 marfă neînseriată 1 buc

RSFPMNB5000000 B5 marfă neînseriată 1 buc

RSFPA400000000 A4 persoane înseriată 1 buc

RSFPPNA4000000 A4 persoane neînseriată 1 buc

RSFPSA50000000 A5 școală 1 buc

COD FORMAT 	TIP AMBALARE
RSRIIA4V000000 A4 vertical 1 buc

RSRIIA4O000000 A4 orizontal 1 buc

RSRIA4001000000 A4 cartonat 1 buc

COD FORMAT AMBALARE
RSDCA600010000 A6 1 buc

Registru	Jurnal
Registrul-jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înreg-
istrează, în mod cronologic, toate operațiunile economico-financiare.
Operațiunile de aceeași natură, realizate în același loc de activitate pot 
fi recapitulate într-un document centralizator, denumit jurnal auxiliar, 
care stă la baza înregistrării în Registrul-jurnal.
Orice înregistrare în Registrul-jurnal trebuie să cuprindă elemente cu 
privire la:

• felul documentului justificativ;
• numărul documentului justificativ;
• data documentului justificativ;
• explicații privind operațiunile respective și conturile sintetice debi-

toare și creditoare în care s-au înregistrat sumele corespunzătoare 
operațiunilor efectuate.

COD FORMAT 	TIP AMBALARE
RSRJA40V000000 A5 vertical 1 buc

Scrisoare	de	transport

Scrisoarea de transport reprezintă un act emis de către clientul unității 
specializate de transport, prin care solicită un mijloc de transport rutier 
pe baza unei comenzi sau a unui bon pentru transport.
Comanda trebuie să conțină datele destinatarului, țara și localitatea 
comenzii, formalitățile vamale, data livrării, distanța și ruta parcursă, 
autovehiculul de transport solicitat.
CMR-ul este tipărit conform standardelor internaționale și poate fi uti-
lizat pentru toate tipurile de transporturi de marfă.

COD FORMAT  INTERIOR AMBALARE
RSSTA400003303 A4 3 exemplare 1 buc

RSSTA400002500 A4 4 exemplare 1 buc

RSSTA400002005 A4 5 exemplare 1 buc

RSSTA400001706 A4 6 exemplare 1 buc

Tipizate. |
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Ștampile	și	accesorii

Printer	G7
• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern. 
• Oferă spaţiu şi pentru adrese şi mesaje mai lungi.

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLPR10 P10 10 x 27 mm 1 buc

CLPR20 P20 14 x 38 mm 1 buc

CLPR40 P40 23 x 59 mm 1 buc

CLPR50 P50 30 x 69 mm 1 buc

CLPR60 P60 37 x 76 mm 1 buc

CLPR30 P30 18 x 47 mm 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLR12 Printer R12 12 mm 1 buc

CLR17 Printer R17 17 mm 1 buc

CLR24 Printer R24 24 mm 1 buc

CLR30 Printer R30 30 mm 1 buc

CLR40 Printer R40 40 mm 1 buc

CLR45 Printer R45 45 mm 1 buc

CLR50 Printer R50 50 mm 1 buc

Printer Line. |

Printer	Rotund

• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern. 
• Cea mai populară ştampilă pentru firme.

Printer	Pătrat

• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern.
• Oferă spaţiu şi pentru adrese şi mesaje mai lungi.

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLPR24 Printer Q24 24 x 24 mm 1 buc

CLPR43 Printer Q43 43 x 43 mm 1 buc

Printer Line.

Pocket Stamp.

Datiere.

Tuș și tușiere.

Ștampile camuflaj.
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COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLPS20 Plus 20 14 x 38 mm 1 buc

CLPR25 R 25 25 mm 1 buc

CLPS30 R 30 30 mm 1 buc

CLPS25 Q 25 25 x 25 mm 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLSM20 20 14 x 38 mm 1 buc

CLSM30 30 18 x 47 mm 1 buc

CLMR30 R 30 30 mm 1 buc

CLMR40 R 40 40 mm 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLPR52 PR 52 20 x 30 mm 1 buc

CLPR53 PR 53 30 x 45 mm 1 buc

CLPR35 PR 35 30 x 50 mm 1 buc

CLPR54 PR 54 40 x 50 mm 1 buc

CLPR55 PR 55 40 x 60 mm 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLPS220 Printer S220 - 1 buc

CLPS226 Printer S226 - 1 buc

CLDS120 Mini-Dater S120 - 1 buc

CLDS120DD Mini-Dater S120/DD - 1 buc

CLDS126 Mini-Dater S126 5 x 25 mm 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLC2360 Classic 2360 30 x 45mm 1 buc

CLC2160 Classic 2160 24 x 41mm 1 buc

CLC2860 Classic 2860 49 x 68 mm 1 buc

CLR20456 Classic R 2045 6 45 mm 1 buc

CLC2660 Classic 2660 37 x 58 mm 1 buc

CL2010 2010 30 x 58 mm 1 buc

CL2008 2008 30 x 58 mm 1 buc

CL2106 2106 24 x 4 mm 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CL03000 3000 - 1 buc

CL04000 4000 - 1 buc

CL05000 3000 - 1 buc

CL07000 4000 - 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLO44 44 28 x 44 mm 1 buc

CLO55 55 35 x 55 mm 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLPR15 PR 15 10 x 69 mm 1 buc

CLPPR25 PR 25 15 x 75 mm 1 buc

CLPR45 PR 45 25 x 82 mm 1 buc

CLPS110 S110 8 x 52 mm 1 buc

• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern. 
• Ușor de purtat în fiecare buzunar.

Pocket	Stamp Mouse	Stamp

• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern. 
• Ușor de purtat în fiecare buzunar.

Printer	Oval

Printer	Oblog

• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern.

• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern.

Printer	Rectangular

• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern.• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern.

Ștampile	cu	benzi

Mini	Dater
• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern.

Datiere	Classic	Line/Office	Line

• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern.

Datiere. || Printer line. Pocket Stamp. 
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Datiere	printer

Gama	Expert	Line

• Ștampilă automată profesională, ușoară și cu un design modern.

• Ștampilă autotușantă profesională, cu o proporție de cel puțin 80% 
oțel, este perfectă pentru un uz zilnic, intens. 

• Oferă protecție antibacteriană Microban înglobată atât în mâner 
cât și în capacul acestuia.

Tușiere

• Tuşiere de rezervă de calitate COLOP pentru cele mai importante 
produse concurente garantează o amprentă clară şi precisă de la 
prima până la ultima utilizare.

• Simplu şi rapid de înlocuit, sunt cea mai bună soluţie pentru cele 
mai bune amprente.

Tuș	pentru	ștampile

Ștampilă	pentru	protejarea	datelor	 Ștampilă	de	buzunar	pentru	
protejarea	datelor	

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLR30D Printer R 30-Dater 30  mm 1 buc

CLR40D Printer R 40-Dater 40  mm 1 buc

CLR30D24H Printer R 40-Dater 24h 40  mm 1 buc

CLR45D Printer R 45-Dater 45  mm 1 buc

CLR55D Printer Oval R 55-Dater 35 x 55 mm 1 buc

CLQ24D Printer Q 24-Dater 24 x 24 mm 1 buc

CLQ30D Printer Q 30-Dater 31 x 31 mm 1 buc

CLQ30D Printer Q 43-Dater 43 x 43 mm 1 buc

CLQ604D Printer 60-Dater 37 x 76 mm 1 buc

CL55D Printer 55-Dater 40 x 60 mm 1 buc

CL54D Printer 54-Dater 40 x 50 mm 1 buc

CL53D Printer 53-Dater 30 x 45 mm 1 buc

CL52D Printer 52-Dater 20 x 30 mm 1 buc

CLS260 S260 24 x 45 mm 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLEL3100 Ștampilă 3100 24 x 41 mm 1 buc

CLEL3800 Ștampilă 3800 49 x 68 mm 1 buc

CLEL3900 Ștampilă 3900 55 x 106 mm 1 buc

CLEL3040 Ștampilă R3040 40 mm 1 buc

CLELD3160 Datieră 3160 24 x 41 mm 1 buc

CLELD3360 Datieră 3360 30 x45 mm 1 buc

CLELD3960 Datieră 3960 55 x 106 mm 1 buc

CLELD3040 Datieră R3040 40 mm 1 buc

COD MODEL  DIMENSIUNE AMBALARE
CLMI1 Micro 1 50 x 90 mm 1 buc

CLMI2 Micro 2 70 x 110 mm 1 buc

CLMI3 Micro 3 90 x 160 mm 1 buc

COD  CULOARE AMBALARE
PP37661 verde 1 buc

COD MODEL  GRAMAJ AMBALARE
PK351213 albastru 28 ml 1 buc

PK351197 negru 28 ml 1 buc

PK351221 roșu 28 ml 1 buc

PK351239 verde 28 ml 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PP37672 albastru 1 buc

• Tuș ștampile Pelikan, neuleios disponibil în patru culori. 
• În sticluță din plastic cu aplicator ce conține de 28ml de tuș
• Pentru ștampile din cauciuc.

• Până la 1000 de aplicări pentru a masca datele personale. 
• Ștampilare repetată pentru utilizare intensivă. 
• Ștampilă cu tușieră. 
• Ștampila rotativă reface cerneala automat, după fiecare folosire. 
• Aceasta asigură o acoperire adecvată pentru ștampilare repetată
• Tușiera poate fi înlocuită ușor.

• Până la 1000 de aplicări pentru a masca datele personale. 
• Ștampilare repetată pentru utilizare intensivă. 
• Ștampilă cu tușieră. 
• Ștampila rotativă reface cerneala automat, după fiecare folosire. 
• Aceasta asigură o acoperire adecvată pentru ștampilare repetată
• Tușiera poate fi înlocuită ușor.

Tuș și tușiere. || Datiere. 
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Mapă expandabilă.

Bibliorafturi.

Etichete bibliorafturi.

Caiete mecanice.

Folii de protecție. 

Mape de protecție. 

Indecși.

Separatoare și intercalatoare.

Mape de prezentare. 

Mape din plastic.

Clipboard-uri.

Dosare din plastic.

Alonje.

Mape din carton.

Mape pentru semnături.

Dosare suspendabile.

Suporți dosare suspendabile. 

Cutii de arhivare.

Organizare	și	arhivare

Mapă	de	arhivare	expandabilă,	Zero	Max

Mapă	de	arhivare	expandabilă

Soluția ideală pentru a salva spațiu în arhiva/biroul dumneavoastră.

Materiale:Materiale:
 Coperta: Hârtie reciclată.
 Alonjă: PP reciclat.
Dimensiune externă(Lxî): 220 x 302 mm.
Dimensiune cotor: 18-118 mm.
Pentru coli cu 2 perforații.
Distanța între perforații: 80 mm.
Capacitate: 1000 coli (70g.).

ZERO	MAX

Max 10 cmEXPANDABIL

COD CULOARE AMBALARE
PP89400 roz 1 buc

PP89806 bej 1 buc

PP89807 gri 1 buc

PP89809 verde 1 buc
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O arhivare cu 20% mai rapidă şi 
mai facilă

Documentele cu volum mare 
pot fi arhivate toate odată 

Permite arhivarea pe ambele 
părţi ale mecanismului

Biblioraft	Leitz	Active	Style	180°

5 ANI

Buzunar interior pentru 
documente neperforate, 
CD-uri şi cărţi de vizită Suport instrument 

de scris

• Material ușor, culori sofisticate și finisaj satinat.
• Cotor curbat și design ergonomic, ce facilitează utilizarea în birou 

sau atunci când ești în mișcare.

COD CAPACITATE COTOR CULOARE AMBALARE
LZ11080004 500 coli lat, 82 mm alb arctic 1 buc

LZ11080028 500 coli lat, 82 mm grena 1 buc

LZ11080053 500 coli lat, 82 mm fistic 1 buc

LZ11080069 500 coli lat, 82 mm albastru-violet 1 buc

LZ11080094 500 coli lat, 82 mm negru satin 1 buc

LZ11090004 350 coli îngust, 50 mm alb arctic 1 buc

LZ11090028 350 coli îngust, 50 mm grena 1 buc

LZ11090053 350 coli îngust, 50 mm fistic 1 buc

LZ11090069 350 coli îngust, 50 mm albastru-violet 1 buc

LZ11090094 350 coli îngust, 50 mm negru satin 1 buc

COD CAPACITATE COTOR CULOARE AMBALARE
LZ11060023 500 coli 82 mm roz metalizat 1 buc

LZ11060036 500 coli 82 mm albastru metalizat 1 buc

LZ11060016 500 coli 82 mm galben metalizat 1 buc

LZ11060051 500 coli 82 mm turcoaz metalizat 1 buc

LZ11060062 500 coli 82 mm mov metalizat 1 buc

LZ11060054 500 coli 82 mm verde fresh metalizat 1 buc

LZ11070023 350 coli 65 mm roz metalizat 1 buc

LZ11070036 350 coli 65 mm albastru metalizat 1 buc

LZ11070016 350 coli 65 mm galben metalizat 1 buc

LZ11070051 350 coli 65 mm turcoaz metalizat 1 buc

LZ11070062 350 coli 65 mm mov metalizat 1 buc

LZ11070054 350 coli 65 mm verde fresh metalizat 1 buc

COD CAPACITATE COTOR CULOARE AMBALARE
LZ10050001 600 coli 80 mm alb metalizat 1 buc

LZ10050023 600 coli 80 mm roz metalizat 1 buc

LZ10050036 600 coli 80 mm albastru metalizat 1 buc

LZ10050016 600 coli 80 mm galben metalizat 1 buc

LZ10050051 600 coli 80 mm turcoaz metalizat 1 buc

LZ10050062 600 coli 80 mm mov metalizat 1 buc

LZ10050054 600 coli 80 mm verde fresh metalizat 1 buc

LZ10060001 350 coli 52 mm alb metalizat 1 buc

LZ10060023 350 coli 52 mm roz metalizat 1 buc

LZ10060036 350 coli 52 mm albastru metalizat 1 buc

LZ10060016 350 coli 52 mm galben metalizat 1 buc

LZ10060051 350 coli 52 mm turcoaz metalizat 1 buc

LZ10060062 350 coli 52 mm mov metalizat 1 buc

LZ10060054 350 coli 52 mm verde fresh metalizat 1 buc

Biblioraft	Leitz	180°	Active	WOW

Biblioraft	Leitz	180°	WOW

• Prevăzut cu etichetă adezivă cotor.
• Din carton laminat, diverse culori.

• Prevăzut cu etichetă adezivă cotor.
• Din carton laminat, diverse culori.

5 ANI

5 ANI

Bibliorafturi. |

Face parte din gama 

Leitz WOW

Un birou plin de viață și culoare!
Descoperă gama completă Leitz WOW  la paginile 103-113

Un birou plin de viață și culoare!
Descoperă gama completă Leitz WOW  la paginile 103-113
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Bibliorafturi. || Bibliorafturi.

Biblioraft	Leitz	180°

Biblioraftul pe care te poţi baza. Garantează  întotdeauna o bună
aliniere a inelelor.

• Exterior plastifiat cu polipropilenă.
• Mecanism unic și patentat cu deschidere 180°, pentru arhivare pe 

ambele părți ale mecanismului, cu 20% mai rapidă decât în mod 
obișnuit.

COD CAPACITATE COTOR CULOARE AMBALARE
LZ10101220 600 coli 80 mm roșu deschis 1 buc

LZ10101230 600 coli 80 mm albastru deschis 1 buc

LZ10101250 600 coli 80 mm verde deschis 1 buc

LZ10101201 600 coli 80 mm alb 1 buc

LZ10101215 600 coli 80 mm galben 1 buc

LZ10101225 600 coli 80 mm roșu 1 buc

LZ10101235 600 coli 80 mm albastru 1 buc

LZ10101255 600 coli 80 mm verde 1 buc

LZ10101295 600 coli 80 mm negru 1 buc

LZ10151220 350 coli 52 mm roșu deschis 1 buc

LZ10151230 350 coli 52 mm albastru deschis 1 buc

LZ10151250 350 coli 52 mm verde deschis 1 buc

LZ10151201 350 coli 52 mm alb 1 buc

LZ10151215 350 coli 52 mm galben 1 buc

LZ10151225 350 coli 52 mm roșu 1 buc

LZ10151235 350 coli 52 mm albastru 1 buc

LZ10151255 350 coli 52 mm verde 1 buc

LZ10151295 350 coli 52 mm negru 1 buc

Biblioraftul cel mai 

vândut în Europa

5 ANI

Arhivare cu 20% mai rapidă

Biblioraft de calitate, pentru o utilizare fără probleme, pe termen lung.

• Mecanism patentat No. 1 Power, cu o extraordinară forță de închi-
dere și precizie, testat și garantat pentru 10,000 de utilizări.

• 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.
• Mecanism cu 3 ani garanție. 
• Produs certificat FSC.
• Buzunar pe cotor cu etichetă de carton interschimbabilă, pentru 

personalizare.

Biblioraft	Esselte	No.	1	Power,	A4	

Textură	
VIVIDA

TESTAT!
Garantat pentru 

10000 de utilizări 
fără eroare.

PERFECT 
STABIL

Biblioraft	Esselte	No.	1	Power

n
Alb

     n
Galben

     n
Roşu      n

Portocaliu

     n
Albastru

     n
Verde

     n
Negru

     nn
Gri

     n
Vişiniu

     n
Mov

 n
Turcoaz

n
Nisip

75 mm      500 coli ES811300 ES811310 ES811330 ES811340 ES811350 ES811360 ES811370 ES811380 ES811510 ES811530 ES811550 ES218620

 50 mm     350 coli ES811400 ES811410 ES811430 ES811440 ES811450 ES811460 ES811470 ES811480 ES811520 ES811540 ES811560 ES218690

n             Scoică
     nn

Bleu
     n

Roz
     n

Violet
     n
Piersică

     n
Cyan

     n
Mentă

     n
Fuchsia

     n
Albastru 
VIVIDA

     n
Roşu 

VIVIDA

    n
Verde 

VIVIDA

     n
Galben 
VIVIDA

75 mm   500 coli ES218630 ES231036 ES231037 ES231038 ES231039 ES811311 ES811312 ES811313 ES624067 ES624068 ES624069 ES624070

50 mm     350 coli ES218700 ES231041 ES231042 ES231043 ES231044 ES811411 ES811412 ES811413 ES624071 ES624072 ES624073 ES624074

3 ANI

Un birou viu colorat!
Asortează-ți biroul cu gama completă Esselte Vivida  la paginile 122-123
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Bibliorafturi. || Bibliorafturi.

Biblioraft	Esselte	Economy	 Biblioraft	Herlitz	Max-File

Biblioraft	Leitz	A3

• Biblioraft pentru uz zilnic, plastifiat cu polipropilenă la exterior, 
mecanism standard. • Biblioraft A4 Herlitz, copertă laminată, rame metalice de protecție, 

etichetă detașabilă, logo embosat, certificate FSC Mix și CO2.

• Biblioraft fabricat din carton rigid și rezistent cu etichetă autoad-
ezivă pe cotor pentru identificarea mult mai ușoară a conținutului. 
Mecanismul Leitz 180°, are o deschidere mai mare cu 50% față de 
mecanismul obișnuit.

• Este prevăzut cu orificiu pe cotor pentru o manevrare facilă.
• Capacitate: 500 coli (80 g/mp).
• Format: A3.
• Dimensiuni: 78 mm x 318 mm x 480 mm.
• Diametru inel: 77 mm.
• Greutate: 0.38.

COD CAPACITATE COTOR CULOARE AMBALARE
ES10782 500 coli 75 mm galben 1 buc

ES11234 500 coli 75 mm portocaliu 1 buc

ES11250 500 coli 75 mm alb 1 buc

ES11253 500 coli 75 mm roșu 1 buc

ES11255 500 coli 75 mm albastru 1 buc

ES11256 500 coli 75 mm verde 1 buc

ES11257 500 coli 75 mm negru 1 buc

ES11272 500 coli 75 mm gri 1 buc

ES11276 500 coli 75 mm vișiniu 1 buc

ES11279 500 coli 75 mm mov 1 buc

ES11282 500 coli 75 mm turcoaz 1 buc

ES81171 350 coli 50 mm portocaliu 1 buc

ES81172 350 coli 50 mm gri 1 buc

ES81173 350 coli 50 mm vișiniu 1 buc

ES81174 350 coli 50 mm mov 1 buc

ES81175 350 coli 50 mm turcoaz 1 buc

ES81190 350 coli 50 mm alb 1 buc

ES81191 350 coli 50 mm galben 1 buc

ES81193 350 coli 50 mm roșu 1 buc

ES81195 350 coli 50 mm albastru 1 buc

ES81196 350 coli 50 mm verde 1 buc

ES81197 350 coli 50 mm negru 1 buc

COD COTOR CULOARE AMBALARE
HZ5480306 80 mm roșu 1 buc

HZ5480405 80 mm albastru 1 buc

HZ5480504 80 mm verde 1 buc

HZ5480801 80 mm negru 1 buc

HZ5481304 80 mm galben 1 buc

HZ5480710 80 mm alb 1 buc

HZ5480900 80 mm gri 1 buc

HZ10556470 80 mm orange 1 buc

HZ10094837 80 mm aqua 1 buc

HZ9476890 80 mm maro 1 buc

HZ9476900 80 mm violet 1 buc

HZ9476910 80 mm roz 1 buc

HZ9476920 80 mm fuchsia 1 buc

HZ9476930 80 mm bordeaux 1 buc

HZ9476940 80 mm turquaise 1 buc

HZ5450309 50 mm roșu 1 buc

HZ5450408 50 mm albastru 1 buc

HZ5450507 50 mm verde 1 buc

HZ5450804 50 mm negru 1 buc

HZ5451307 50 mm galben 1 buc

HZ5450705 50 mm alb 1 buc

HZ5450903 50 mm gri 1 buc

HZ10557015 50 mm orange 1 buc

HZ5276001 80 mm diverse culori 1 buc
COD CAPACITATE CULOARE AMBALARE

LZ10730000 500 coli negru 1 buc
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Etichete bibliorafturi. || Bibliorafturi.

Biblioraft	FSC	One	File	A4	pvc

Etichete	din	carton	pentru	bibliorafturi

Etichete	din	carton	pentru	bibliorafturi

Etichete	din	carton	pentru	bibliorafturi

Biblioraft	Marmor Biblioraft	Marmor	Lux

• Biblioraft A4 One File, copertă laminată, rame metalice de pro-
tecție, etichetă detașabilă, certificate FSC.

• Etichetele printabile vă facilitează etichetarea bibliorafturilor şi or-
ganizarea acestora în arhivă. Culoare albă.

• Material: 160 g.

• Etichetele printabile vă facilitează etichetarea bibliorafturilor şi or-
ganizarea acestora în arhivă.

• Material: 160 g.

• Biblioraft, dimensiune A4, culoare negru marmorat, mecanism 
metalic nichelat, cu șină metalică, pentru arhivarea documentelor.

• Dimensiune: 318 x 285 x 50 mm.

• Etichetele din carton de 160 g vor facilita etichetarea bibliorafturi-
lor şi organizarea acestora în arhivă.

•  Culoare albă.

• Confecționat din carton rigid, culoare negru marmorat, mecanism 
metalic nichelat, cu șină metalică, pentru arhivarea documentelor.

COD COTOR CULOARE AMBALARE
HZ9476730 80 mm roșu 1 buc

HZ9476740 80 mm albastru 1 buc

HZ9476750 80 mm negru 1 buc

HZ9476760 80 mm verde 1 buc

HZ9476950 80 mm galben 1 buc

HZ9476770 50 mm roșu 1 buc

HZ9476780 50 mm albastru 1 buc

HZ9476790 50 mm negru 1 buc

HZ9476800 50 mm verde 1 buc

HZ9476960 50 mm galben 1 buc

COD COTOR DIMENSIUNE AMBALARE
ES20820 75 mm 50 x 158 mm 50 buc/set

ES20821 50 mm 30 x 158 mm 80 buc/set

COD COTOR DIMENSIUNE AMBALARE
LZ16800085 80 mm 57 x 190 mm 100 buc/set

LZ16810085 52 mm 32 x 190 mm 175 buc/set

COD COTOR DIMENSIUNE AMBALARE
RSEC5019016010 80 mm 50 x 190 mm 10 buc/set

RSEC3019016010 50 mm 30 x 190 mm 10 buc /set

COD COTOR CULOARE AMBALARE
HZ517200 50 mm negru 1 buc

COD COTOR DESCRIERE AMBALARE
HZ9453260 80 mm economic fără inserție 1 buc

HZ9453190 50 mm cu inserție 1 buc

HZ9453250 50 mm fără inserție 1 buc

HZ9453200 75 mm cu șină 1 buc
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3 ANI

Caiete mecanice. || Caiete mecanice.

Caiet	mecanic	Leitz	Active	Style	SoftClick Caiet	mecanic	Panorama	Maxi

Caiet	mecanic	Panorama

Caiet	mecanic	Leitz	Active	WOW	SoftClick

• Închidere cu elastic pentru transportul în siguranță al document-
elor. 

• Suport pentru instrumentul de scris și cotor curbat pentru un 
transport comod. 

• Buzunare interioare pentru documente neperforate, CD-uri și cărți 
de vizită. Material polyfoam (PP) ușor, extrem de durabil. 

• Mecanism patentat SoftClick pentru o deschidere ușoară și o închi-
dere sigură. 3 ani garanție pentru mecanism. 

• Diamentru inel: 30 mm. 
• Capacitate: 280 coli A4 (80 g/mp).

• Caiet mecanic cu 3 buzunare pe toate feţele, în care se pot intro-
duce diferite printuri realizate de utilizator. 

• Datorită dimensiunii mari a coperților, folosirea împreună cu folii 
de protecție și separatoarele MAXI este ideală. 

• Format A4 Maxi. Culoare: alb. 

• Caiet mecanic util pentru prezentarea documentelor, listelor de 
preţuri sau a altor materiale. 

• Buzunar transparent pe coperta superioară. 
• Buzunar pentru etichete pe cotorul caietului. 

• Caiet mecanic util pentru prezentarea documentelor, listelor de 
preţuri sau a altor materiale. 

• Cotor curbat. 
• Sistem de închidere cu elastic. 
• Format A4 cu 4 inele. 
• Dimensiuni: 55 x 320 x 300 mm. 

COD COTOR CULOARE AMBALARE
LZ42450004 52 mm alb arctic 1 buc

LZ42450028 52 mm grena 1 buc

LZ42450053 52 mm fistic 1 buc

LZ42450069 52 mm albastru-violet 1 buc

LZ42450094 52 mm negru satin 1 buc

COD MECANISM COTOR AMBALARE
LZ42770001 16 mm/2RR 30 mm 10 buc/cutie

LZ42820001 16 mm/4RR 30 mm 10 buc/cutie

LZ42780001 20 mm/2DR 38 mm 10 buc/cutie

LZ42830001 20 mm/4DR 38 mm 10 buc/cutie

LZ42790001 25 mm/2DR 44 mm 10 buc/cutie

LZ42840001 25 mm/4DR 44 mm 10 buc/cutie

LZ42850001 30 mm/4DR 51 mm 10 buc/cutie

LZ42870001 50 mm/4DR 77 mm 10 buc/cutie

COD CULOARE MECANISM COTOR AMBALARE
ES49700 alb 16 mm/4RR 30 mm 10 buc/cutie

ES49752 albastru 16 mm/4RR 30 mm 10 buc/cutie

ES49753 negru 16 mm/4RR 30 mm 10 buc/cutie

ES49751 roşu 16 mm/4RR 30 mm 10 buc/cutie

ES49701 alb 20 mm/4DR 38 mm 10 buc/cutie

ES49757 albastru 20 mm/4DR 38 mm 10 buc/cutie

ES49702 alb 25 mm/4DR 44 mm 10 buc/cutie

ES49703 alb 30 mm/4DR 51 mm 10 buc/cutie

ES49715 albastru 30 mm/4DR 51 mm 10 buc/cutie

ES49717 negru 30 mm/4DR 51 mm 10 buc/cutie

ES49713 roşu 30 mm/4DR 51 mm 10 buc/cutie

ES49704 alb 40 mm/4DR 62 mm 10 buc/cutie

ES49762 albastru 40 mm/4DR 62 mm 10 buc/cutie

ES49705 alb 50 mm/4DR 77 mm 10 buc/cutie

COD COTOR CULOARE AMBALARE
LZ42400023 52 mm roz metalizat 1 buc

LZ42400036 52 mm albastru metalizat 1 buc

LZ42400016 52 mm galben metalizat 1 buc

LZ42400051 52 mm turcoaz metalizat 1 buc

LZ42400062 52 mm mov metalizat 1 buc

LZ42400054 52 mm verde fresh metalizat 1 buc

3 ANI

Suport pix

Închidere cu elastic

Sistem de închidere practic Mecanism SoftClick: deschidere 
printr-o singură apăsare

Buzunare
pentru

documente,
cd-uri, 

cărţi de vizită

280 coli 4 inele

Caiet mecanic cu
3 BUZUNARE

4 inele

4 inele

PASUL 1:
CREEAZĂ DESIGNUL
COPERȚII ȘI AL COTORULUI

PASUL 2:
PRINTEAZĂ COPERȚILE 
ȘI ETICHETA

PASUL 3:
INSEREAZĂ COPERTA ÎN
BUZUNAR

PASUL 4:
INSEREAZĂ ETICHETA ÎN 
BUZUNAR

Un birou plin de viață și culoare!
Descoperă gama completă Leitz WOW  la paginile 103-113
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Caiete mecanice. || Caiete mecanice.

Caiet	mecanic	Vivida	A5

Caiet	mecanic	Vivida	A4

• Caiet mecanic plastifiat interior şi exterior cu polipropilenă textură 
VIVIDA. Buzunar transparent pe cotor pentru etichete.

• Dimensiune (mm): 42 x 318 x 255 (A4) ; 42 x 231 x 202 (A5)
• Lăţime cotor: 42 mm. Diametru inel: 25 mm.
• Ambalare: 10 buc/cutie.

• Caiet mecanic plastifiat interior şi exterior cu polipropilenă textură 
VIVIDA. Buzunar transparent pe cotor pentru etichete.

• Dimensiune (mm): 42 x 318 x 255 (A4) ; 42 x 231 x 202 (A5)
• Lăţime cotor: 42 mm. Diametru inel: 25 mm.
• Ambalare: 10 buc/cutie.

COD MECANISM CULOARE AMBALARE
ES47683 2 inele vivida roșu 10 buc/cutie

ES47685 2 inele vivida albastru 10 buc/cutie

ES47686 2 inele vivida verde 10 buc/cutie

ES47687 2 inele vivida negru 10 buc/cutie

COD MECANISM CULOARE AMBALARE
ES14449 2 inele vivida alb 10 buc/cutie

ES14450 2 inele vivida galben 10 buc/cutie

ES14451 2 inele vivida roșu 10 buc/cutie

ES14452 2 inele vivida albastru 10 buc/cutie

ES14453 2 inele vivida verde 10 buc/cutie

ES14454 2 inele vivida negru 10 buc/cutie

ES14455 2 inele vivida roșu 10 buc/cutie

ES14457 4 inele vivida alb 10 buc/cutie

ES14458 4 inele vivida alb 10 buc/cutie

ES14459 4 inele vivida alb 10 buc/cutie

ES14460 4 inele vivida alb 10 buc/cutie

ES14461 4 inele vivida alb 10 buc/cutie

ES14462 4 inele vivida alb 10 buc/cutie

ES14463 4 inele vivida alb 10 buc/cutie

190 coli 2 inele

TEXTURĂ
 VIVIDA

TEXTURĂ
 VIVIDA

Un birou viu colorat!
Asortează-ți biroul cu gama completă Esselte Vivida  la paginile 122-123

Un birou viu colorat!
Asortează-ți biroul cu gama completă Esselte Vivida  la paginile 122-123

Caiet	mecanic	Herlitz

Caiet	mecanic	din	plastic		Standard

• Caiet mecanic A4, Herlitz, copertă din hârtie laminată, mecanism 
cu 2 sau 4 inele, capacitate 25 mm, prevăzut cu buzunar pentru 
etichetă pe partea verticală.

• Destinat stocării și vizualizării rapide a documenelor și foliilor per-
forate. 

• Buzunar interior transparent. 
• Loc pentru etichetă pe cotor.
• Lățime cotor: 24 mm.

COD MECANISM CULOARE FORMAT AMBALARE
HZ5364047 2 inele albastru A4 1 buc

HZ5364138 2 inele negru A4 1 buc

HZ5364039 2 inele roșu A4 1 buc

HZ5364054 2 inele verde A4 1 buc

HZ5304043 4 inele albastru A4 1 buc

HZ5304134 4 inele negru A4 1 buc

HZ5304035 4 inele roșu A4 1 buc

HZ5304050 4 inele verde A4 1 buc

HZ5365044 2 inele albastru A5 1 buc

HZ5365135 2 inele negru A5 1 buc

HZ5365036 2 inele roșu A5 1 buc

HZ5305008 4 inele diverse A5 1 buc

COD MECANISM CULOARE FORMAT AMBALARE
EK14465 4 inele albastru A4 1 buc

EK14466 4 inele verde A4 1 buc

EK14467 4 inele roșu A4 1 buc



ORGANIZARE ȘI ARHIVARE ORGANIZARE ȘI ARHIVARE 7372

| Folii de protecție. Folii de protecție. |

Folie	de	protecție	Esselte,	A4,	Standard Dispenser	folii	de	protecție	Essele	At	Hand

Folie	de	protecţie	cu	margini	color Folii	de	protecție	colorate
Folie	de	protecție	Esselte,	A4,	cristal Folie	de	protecție	cristal

• Folie de protecţie cu deschidere pe partea superioară.
• Diverse grosimi.

• Salvezi timp şi spaţiu folosind dispenserul ce eliberează foliile una 
câte una. 

• Dispenserul poate fi aşezat oriunde, fără a ocupa mult spaţiu. Folie 
polipropilenă reciclabilă, copysafe. 

• Număr perforații: 11.
• Deschidere: partea superioară.

• Folie din polipropilenă tip cristal, 0.06 mm grosime/55 microni, re-
ciclabilă, copysafe. 

• Deschidere superioară ce permite accesul la documente fără a 
scoate folia din biblioraft/caiet mecanic. 

• 11 perforații pentru arhivare în biblioraft și caiet mecanic. Pentru 
format A4.

• Asigură o organizare mai eficientă a documentelor, motiv pentru 
care sunt tot mai utilizate. 

• Avantajul acestora este că pot fi utilizate cu uşurinţă la copiere, iar 
documetele pot fi organizate după codul culorilor.

• Suprafaţă: cristal. 
• Deschidere superioară şi 2/3 din latura exterioară.
• Format: A4.
• Număr perforaţii: 11. Grosime: 105 microni.

• Folie de protecție rezistentă, pentru uz zilnic. 
• Marginea cu multiperforații permite arhivarea documentelor în 

biblioraft sau caiet mecanic.

• Mapă de protecție de calitate, ultra-rezistentă. 
• Potrivită pentru stocarea documentelor importante. Ideală pentru 

uz zilnic.

COD MODEL GROSIME AMBALARE
ES23763 standard 85 microni 100 buc/cutie

ES56133 standard 43 microni 100 buc/cutie

ES56171 standard 43 microni 100 buc/set

ES16690 economy 35 microni 100 buc/set

ES56148 standard 43 microni 25 buc/set

ES259760 standard 100 microni 25 buc/set

COD MODEL GROSIME AMBALARE
ES17799 cristal 55 microni 40 buc/cutie

ES17786 coajă de portocală 46 microni 50 buc/cutie

COD CULOARE GROSIME AMBALARE
ES55365 albastru 105 microni 100 buc/cutie

ES55361 galben 105 microni 100 buc/cutie

ES55363 roşu 105 microni 100 buc/cutie

ES55366 verde 105 microni 100 buc/cutie

COD CULOARE GROSIME AMBALARE
ES47201 galben 55 microni 10 buc/set

ES47203 roșu 55 microni 10 buc/set

ES47205 albastru 55 microni 10 buc/set

COD MODEL GROSIME AMBALARE
ES56093 standard 105 microni 100 buc/cutie

ES56113 standard 75 microni 100 buc/cutie

ES56066 standard 55 microni 100 buc/cutie

ES13089 economy 40 microni 10 buc/set

ES56091 standard 105 microni 10 buc/set

ES56061 standard 55 microni 10 buc/set

COD CULOARE GROSIME AMBALARE
ES55431 galben 105 microni 25 buc/set

ES55433 roșu 75 microni 25 buc/set

ES55435 albastru 55 microni 25 buc/set

ES55436 verde 40 microni 25 buc/set

ES55430 transparent 105 microni 25 buc/set

ECONOMISEŞTE SPAŢIUL
- elimină topurile de folii
deordonate.

POZIŢIONARE FLEXIBILĂ
- dispenserul poate fi aşezat vertical 
sau  orizontal.

Folii de protecţie tip cristal 
sau coajă de portocală, într-un 
dispenser modern
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| Folii de protecție. Mape de protecție. |

• Folie de protecţie cu deschidere pe partea superioară.
• Diverse grosimi.

• Culori moderne WOW și Polipropilenă de cea mai bună calitate 
pentru mai multă rezistență. 

• Organizezi ușor documentele în biblioraft sau caiet mecanic după 
codul culorilor.

• Burduf de 20 mm ce permite stocarea documentelor voluminoase, 
a cataloagelor, etc. 

• Ideală pentru arhivarea documentelor în biblioraft și caiet mecanic.
• Culori moderne WOW și Polipropilenă de cea mai bună calitate 

pentru mai multă rezistență. Organizezi ușor documentele după 
codul culorilor.

• Margine ranforsată cu metal și burduf de 20 mm. 
• Ideală pentru arhivarea documentelor voluminoase în biblioraft și 

caiet mecanic.

• Burduf de 20 mm și clapă de protecție, ce permite stocarea docu-
mentelor voluminoase, a cataloagelor, etc. Ideală pentru arhivarea 
documentelor în biblioraft și caiet mecanic.

Mapă	de	protecție	Combi	File,	A4

Folie	de	protecţie	color	Leitz	WOW	

Folie	de	protecţie	Jumbo	cu	
ranforsare	metalică	

Folie	de	protecție	Jumbo	cu	clapă

Folie	de	protecţie	Leitz	Jumbo	 Mapă	de	protecţie	Leitz	WOW	

COD TIP CULOARE AMBALARE
LZ47260003 cu etichetă transparent 5 buc/set

LZ47260035 cu etichetă albastru 5 buc/set

LZ47270003 Jumbo cu etichetă  transparent 3 buc/set

LZ47270035 Jumbo cu etichetă  albastru 3 buc/set

LZ47280003 rigidă  transparent 3 buc/set

LZ47280035 rigidă  albastru 3 buc/set

LZ47290003 cu separatoare  transparent 3 buc/set

LZ47290035 cu separatoare  albastru 3 buc/set

COD TIP CULOARE AMBALARE
LZ47070099 cu arici asortate 6 buc/set

COD TIP GROSIME AMBALARE
LZ47553003  cu ranforsare metalică 170 microni  3 buc/set

COD TIP GROSIME AMBALARE
LZ47573003  cu clapă 170 microni 5 buc/set

COD TIP GROSIME AMBALARE
LZ47561003 - 170 microni 10 buc/set

LZ47563003 - 170 microni 5 buc/set

COD TIP CULOARE AMBALARE
LZ44690099  cu capse asortate  6 buc/set

LZ40500099 cu deschidere tip L asortate 6 buc/set
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| Folii de protecție. Indecși. |

Folie	Plus	A4	cu	deschidere	L	
FL-127CH-5PE

Folie	Plus	A4	cu	clemă		Fl-130CH

• Aceasta folie de protecție face conținutul greu de văzut, perfectă 
pentru protejarea documentelelor. 

• Dimensiune: înălțime x lățime ( 310 x 220mm).
• Materiale: polipropilenă (PP).

• Aceasta folie de protecție face conținutul greu de văzut, perfectă 
pentru protejarea documentelelor. 

• Dimensiune: înălțime x lățime ( 310 x 220mm).
• Materiale: polipropilenă (PP).

COD CULOARE AMBALARE
PP89892 albastru 5 buc/set

PP89891 transparentă 5 buc/set

COD CULOARE AMBALARE
PP89333 alb 1 buc

PP89334 albastru marin 1 buc

PP89335 roșu 1 buc

Folie	de	protecţie	Standard

• Folie de protecţie cu deschidere pe partea superioară.
• Grosime: 40 microni.

COD FORMAT GROSIME AMBALARE
NK4835 A5 40 microni 100 buc/set

NK4830 A4 40 microni 100 buc/set

NK4836P A3 40 microni 25 buc/set

NK4836L A3 40 microni 25 buc/set

NK5443045 A4 45 microni 100 buc/set

NK5443075 A4 75 microni 100 buc/set

NK4830CR A-Z 90 microni 100 buc/set

Index	din	plastic	A4

Index	A4	Mylar

• Index din polipropilenă, destinat organizării eficiente a document-
elor arhivate în bibliorafturi sau caiete mecanice. Prevăzut cu pag-
ină de sumar pentru descrierea conținutului.

• Index din carton cu tastele laminate, destinat organizării eficiente 
a documentelor arhivate în bibliorafturi sau caiete mecanice. Pre-
văzut cu pagină de sumar pentru descrierea conținutului.

COD TIP AMBALARE
ES100104 index 1-6 100 buc/set

ES100105 index 1-10 100 buc/set

ES100106 index 1-12 100 buc/set

ES100107 index 1-20 25 buc/set

ES100108 index 1-31 100 buc/set

ES100112 index A-Z 100 buc/set

ES100114 index Ianuarie-Decembrie 100 buc/set

ES100109 index 1-54 100 buc/set

ES100125 index 1-12, MAXI 100 buc/set

ES100127 index 1-31, MAXI 100 buc/set

ES100129 index A-Z, MAXI 100 buc/set

COD TIP AMBALARE
ES100160 index 1-5 100 buc/set

ES100161 index 1-10 100 buc/set

ES100162 index 1-12 100 buc/set

ES100163 index 1-20 25 buc/set

ES100164 index 1-31 100 buc/set

ES100165 index Ian-Dec 100 buc/set

Separator	din	plastic
• Separator din plastic, destinat organizării eficiente a documentelor 

arhivate în bibliorafturi sau caiete mecanice. Prevăzut cu pagină de 
sumar pentru descrierea conținutului.

COD FORMAT TIP AMBALARE
ES15259 A4 5 taste 100 buc/set

ES15260 A4 6 taste 100 buc/set

ES15261 A4 10 taste 100 buc/set

ES15262 A4 12 taste 100 buc/set

ES15263 A4 20 taste 100 buc/set

ES15264 A5 5 taste 100 buc/set
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Intercalator	din	Carton

Separatoare	index	din	plastic

• Intercalator Herlitz, carton reciclat Manila, perforații, index, certi-
ficat Blue Angel.

• Index din material plastic. 
• Prevăzut cu 11 perforaţii.
• Format A4 (225 x 297 mm).

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HZ5971502 210 x 297 mm - 10 buc/set

HZ10843621 105 x 240 mm bej 100 buc/set

COD TIP AMBALARE
NK59205 1-5 1 set

NK59210 1-10 1 set

NK59212 1-12 1 set

NK59220 1-20 1 set

NK59231 1-31 1 set

NK59229 A-Z 1 set

| Separatoare și intercalatoare.

• Separatoare din carton colorat 180 g/mp,  ideale pentru organiza-
rea documentelor în bibliorafturi.

• Dimensiune: 105 x 240 mm. 
• Mod de ambalare: 100 buc/set.

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
DL105240A albastru 105 x 240 mm 100 buc/set

DL105240G galben 105 x 240 mm 100 buc/set

DL105240R roșu 105 x 240 mm 100 buc/set

DL105240V verde 105 x 240 mm 100 buc/set

DL105240P portocaliu 105 x 240 mm 100 buc/set

Separator	din	carton	DL	Rosetta

Mapă	de	prezentare	Megapolis	A4

Caiet	mecanic	Megapolis	A4 Mapă	cu	arc	Megapolis	A4

Mapă	de	prezentare	Megapolis	A4	
cu	spirală

• Din plastic rezistent la impact.
• Ideală pentru păstrarea materialelor demonstrative, etc.

• Confecționat din polipropilenă flexibilă.
• Mecanism metalic nichelat cu 2 sau 4 inele profil rotund.
• Buzunar interior pentru documente şi loc pentru cărţi de vizită.

• Folosită pentru păstrarea documentelor perforate și lucrul de fie-
care zi cu documente.

• Din plastic rezistent la impact. 
• Spirala dublă permite deschiderea mapei la unghiul potrivit. 
• Ideală pentru păstrarea materialelor demonstrative, etc.

COD NR.	FOLII AMBALARE
EK45988 20 4 buc/set

EK45990 40 4 buc/set

EK45992 60 4 buc/set

COD NR.	FOLII AMBALARE
EK45994 20 1 buc

EK45996 40 1 buc

EK45998 60 1 buc

COD NR.	INELE DIMENSIUNE INEL AMBALARE
EK46002 2 24 mm 1 buc

EK46004 4 24 mm 1 buc

EK46006 2 35 mm 1 buc

EK46008 4 35 mm 1 buc
COD CULOARE AMBALARE

EK46012 negru 1 buc

Mape de prezentare. |
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| Mape din plastic. Mape din plastic. |

Mapă	cu	clip	Megapolis	A4 Mapă	cu	buton	Megapolis	A4

Mapă	cu	elastic	Megapolis	A4 Măpă	servietă	Megapolis	A4Mapă	cu	burduf	și	elastic	
Megapolis	A4

Mapă	cu	buzunare	Megapolis	A4

Clipboard	dublu	Megapolis Mapă	expandabilă	Megapolis	A4	
cu	elastic

• Concepută pentru stocare și lucrul zilnic cu documente, în raport 
cu pregătirea contractelor sau a diferite rapoarte.

• Clip puternic care fixează documentele fără a fi nevoie de per-
forare.

• Permite stocarea și transportul documentelor folosite frecvent.
• Capsa protejază conținutul și asigură accesul rapid la documente.

• Permite stocarea și transportul unui mare număr de documente.
• Protejază conținutul de orice impact extern.

• Creată pentru utilizarea pe o perioadă lungă de timp.
• În formă tradițională de servietă.
• Pentru transportul documentelor.

• Creată pentru utilizarea pe o perioadă lungă de timp.
• În formă tradițională de servietă.
• 12 buzunare.
• Închisă cu ajutorul unei închizători rezistente.

• Permite stocarea și transportul unui număr mare de documente.
• Elasticul ține mapa închisă. Cu burduf de330 mm.

• Clip metalic fixează documentele.
• Este bun pentru a scrie fără a avea o suprafață fixă.
• Folosit pentru pregătirea și scrierea discursurilor, etc.

• Poate fi utilizată pentru perioade foarte mari de timp. 
• 12 buzunare.
• Închisă cu ajutorul unei închizători rezistente.

COD CULOARE AMBALARE
EK46010 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46014 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46036 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46016 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46018 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46030 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46020 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46022 negru 1 buc
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Mapă	din	plastic	Esselte	VIVIDA

Mapă	de	prezentare	Esselte	VIVIDA

Mapă	cu	separatoare		Esselte	VIVIDA
• Mapă de calitate, cu 3 clape și închidere cu elastic, în design VIVI-

DA.
• Material PP de 0.5 mm grosime, translucid. 
• Capacitate mare. Ideală pentru stocarea și transportul documen-

telor.

• Mapă de calitate cu copertă rigidă, în design VIVIDA. 
• Material PP de 0.6 mm grosime, translucid. 
• Capacitate: 20 de folii pentru 40 de coli. 
• Ideală pentru stocarea și prezentarea documentelor.

• Mapă de calitate, cu 3 clape și închidere cu elastic, în design VIVI-
DA.

• Material PP de 0.5 mm grosime, translucid. 
• Capacitate mare. Ideală pentru stocarea și transportul documen-

telor.

SIMPLĂ JUMBO CULOARE AMBALARE
ES624040 ES624047 albastru 1 buc

ES624041 ES624051 verde 1 buc

ES624042 ES624048 roșu 1 buc

ES624043 ES624049 negru 1 buc

ES624044 ES624050 alb 1 buc

ES624045 ES624052 galben 1 buc

COD TIP INTERIOR AMBALARE
ES623986 coperta tare 20 folii negru

ES623988 coperta tare 40 folii negru

ES623990 coperta moale 20 folii albastru

ES623991 coperta moale 20 folii roșu

ES623992 coperta moale 20 folii negru

ES623993 coperta moale 20 folii alb

ES623994 coperta moale 20 folii verde

ES623995 coperta moale 20 folii galben

ES623997 coperta moale 40 folii albastru

ES623999 coperta moale 40 folii negru

ES624004 coperta moale 60 folii negru

ES624006 coperta moale 80 folii negru

ES624008 coperta moale 100 folii negru

COD INTERIOR CULOARE AMBALARE
ES624029 6 separatoare diverse culori 1 buc

ES624030 12 separatoare diverse culori 1 buc

Mapă	cu	separatoare	Leitz	WOW

Mapă	de	prezentare	Leitz	WOW

Mapă din Polipropilenă (PP) de înaltă calitate, în design modern WOW, cu efect 
dual color. Este ideală pentru sortarea și organizarea documentelor. 6 sau 12 
separatoare, care permit sortarea facilă a conținutului.  3 clape pe coperta din 
spate, pentru stocarea unor documente suplimentare. Buzunar cu index pe co-
perta interioară, pentru accesarea rapidă a conținutului. Închidere cu bandă elas-
tică, pentru transportul în siguranță al documentelor.

Mapa de prezentare Leitz WOW are 20  sau 40 de folii de plastic transparente, 
fixate pe cotor.  Cu etichetă pe cotor pentru identificarea facilă a conținutului. 
Încape în Mapa Jumbo Leitz WOW și în suportul vertical sau tăvițele pentru 
birou.

6	SEPARATOARE	12	SEPARATOARE CULOARE AMBALARE
LZ46330023 LZ46340023 roz metalizat 1 buc

LZ46330036 LZ46340036 albastru metalizat 1 buc

LZ46330016 LZ46340016 galben metalizat 1 buc

LZ46330051 LZ46340051 turcoaz metalizat 1 buc

LZ46330062 LZ46340062 mov metalizat 1 buc

LZ46330054 LZ46340054 verde  fresh metalizat 1 buc

40	FOLII 20	FOLII CULOARE AMBALARE
LZ46320023 LZ46310023 roz metalizat 1 buc

LZ46320036 LZ46310036 albastru metalizat 1 buc

LZ46320016 LZ46310016 galben 1 buc

LZ46320051 LZ46310051 turcoaz metalizat 1 buc

LZ46320062 LZ46310062 mov metalizat 1 buc

LZ46320054 LZ46310054 verde fresh metalizat 1 buc

Un birou plin de viață și culoare!
Descoperă gama completă Leitz WOW  la paginile 106-115

Mape din plastic. |
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Mapă	de	prezentare	Easy	Orga	to	Go Mapă	din	plastic	cu	capsă	Easy	Orga	to	Go

Mapă	documente	expandabilă	Easy	Orga	
to	Go	A4,	12	compartimente

Mapă	documente	cu	elastic
Mapă	Easy	Orga	to	Go	A4	cu	cotor	și		

închidere	cu	elastic

Mapă de prezentare format A4, Herlitz, confecționată din polipropilenă, 
design imprimat, 20 file protecție transparente, copertă plastic, etichetă 
detașabilă.

Mapă dosar A4 Herlitz, realizat din polipropilenă, design imprimat, sis-
tem de închidere cu capsă, transparent. 

Mapă documente expandabilă A4 Herlitz, realizată din polipropilenă, 
design imprimat, 12 compartimente, index, buzunar pentru carte de 
vizită, închidere cu elastic.

Mapa A4, Herlitz, confecționată din polipropilenă, 3 clape interioare, 2 
elastice.

Mapă documente A4 Herlitz, realizată din polipropilenă, design impri-
mat, sistem de închidere cu elastic, prevăzută cu buzunar pentru et-
ichetă.

| Mape din plastic.

COD INTERIOR CULOARE AMBALARE
HZ11207511 20 file negru opac 1 buc

HZ11207347 20 file albastru opac 1 buc

HZ11226180 20 file mov opac 1 buc

HZ11226198 20 file verde opac 1 buc

COD COTOR CULOARE AMBALARE
HZ11206653 20 mm transparent 1 buc

HZ11206687 20 mm albastru transparent 1 buc

HZ11217122 20 mm ciclam opac 1 buc

HZ11227022 20 mm verde măr opac 1 buc

HZ11206695 20 mm negru opac 1 buc

HZ11206703 20 mm albastru opac 1 buc

COD COTOR CULOARE AMBALARE
HZ10092856 15 mm roz translucid 1 buc

HZ1948660 15 mm albastru regal 1 buc

HZ1948652 15 mm alb translucid 1 buc

HZ1948686 40 mm albastru regal 1 buc

HZ1948678 40 mm transparent 1 buc

COD INTERIOR CULOARE AMBALARE
HZ11208394 12 compartimente negru 1 buc

HZ11208402 12 compartimente albastru 1 buc

COD COTOR CULOARE AMBALARE
HZ11206117 40 mm negru opac 1 buc

HZ11206125 40 mm albastru opac 1 buc

HZ11206133 40 mm verde măr opac 1 buc

HZ11216397 40 mm ciclam opac 1 buc

HZ11205986 30 mm negru opac 1 buc

HZ11205994 30 mm albastru opac 1 buc

HZ11206000 30 mm verde opac 1 buc

HZ11206414 30 mm albastru opac 1 buc

HZ11216538 30 mm ciclam opac 1 buc

HZ11206448 30 mm transparent 1 buc

HZ50015924 30 mm albastru 1 buc

HZ50015900 30 mm tourquise 1 buc

HZ50015917 30 mm roz 1 buc

Mape din plastic. |
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Mapă	de	protecție
Mapă de prezentare format A4, Herlitz, confecționată din polipropilenă, 
design imprimat, 20 file protecție transparente, copertă plastic, etichetă 
detașabilă.

COD FORMAT TIP AMBALARE
HZ10330751 A5 - 10 buc/set

HZ9030214 A4 42 microni 100 buc/set

HZ10330785 A4 cristal 100 buc/set

HZ5813100 A3 - 10 buc/set

HZ10331486 A4 deschidere laterală 50 buc/set

HZ10657930 A4 cu capsă de închidere,   
transparentă -

HZ10657948 A4 cu capsă de închidere,   
albastru transparent -

HZ10657922 A4 cu capsă de închidere,       
culori asortate -

Clipboard-uri. || Mape din plastic.

Clipboard	simplu	Esselte

Clipboard	simplu	Easy	Orga	to	Go Clipboard	dublu	Easy	Orga	to	Go

Clipboard	dublu	Esselte
Clipboard dur, potrivit pentru a lua notițe atunci când sunteți în miș-
care. Clemă metalică cu forță mare de prindere, pentru siguranța doc-
umentelor. Cu cârlig pentru agățare. Capacitate clemă: 200 de coli A4 
(80 g/mp).

Clipboard simplu A4 Herlitz, polistiren, model imprimat, mecanism din 
nichel platinat, dispozitiv pentru suspendare.

Clipboard dublu A4 Herlitz, fenoplast, model imprimat, mecanism din 
nichel platinat, suport pentru instrumente de scris, buzunar interior.

Clemă metalică cu forță mare de prindere, pentru siguranța documen-
telor. Dotat cu buzunar intern adițional, pentru documente și alte ac-
cesorii. Cu cârlig pentru agățare. Permite agățarea unui instrument de 
scris pe cotor. Coperta protejează și ascunde documentele. Capacitate 
clemă: 200 de coli A4 (80 g/mp). 

COD CULOARE AMBALARE
ES56053 roșu 1 buc

ES56055 albastru 1 buc

ES56057 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ11205663 negru opac 1 buc

HZ11205671 albastru transparent 1 buc

HZ11226396 albastru opac 1 buc

HZ11226404 mov opac 1 buc

HZ11226610 verde opac 1 buc

HZ11205697 translucid incolor 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ11217213 albastru închis/gri 1 buc

HZ11217221 negru/gri 1 buc

HZ11226628 mov/gri 1 buc

HZ11226636 verde/ gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ES56043 roșu 1 buc

ES56045 albastru 1 buc

ES56047 negru 1 buc

Mapă	din	plastic	cu	fermoarMapă	din	plastic	DL	cu	fermoar

• Protejează documentele de deteriorare, praf și umezeală. 
• Un buzunar adițional pentru cărți de vizită. Din PVC.

• Protejează documentele de deteriorare, praf și umezeală. 
• Un buzunar adițional pentru cărți de vizită. 
• Din PVC, ideale pentru călătorii.

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
EK02935 A4 transparent 1 buc

EK02937 A5 transparent 1 buc

EK02936 B5 transparent 1 buc

EK04564 B6 transparent 1 buc
COD FORMAT CULOARE AMBALARE

EK04563 DL transparent 1 buc
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Dosar	din	plastic,	A4,	cu	multiperforații	VIVIDA
• Capacitate 160 coli.
• Dosar din Polipropilenă, destinat arhivării eficiente a documentelor 

perforate în orice tip de biblioraft sau caiet mecanic.
• Dotat cu buzunar pentru etichetă.
• Sistem de îndosariere: metalic.
• Prevăzut cu 11 perforaţii.

| Dosare din plastic.

COD CULOARE AMBALARE
ES13583 alb 10 buc/set

ES13584 galben 10 buc/set

ES13585 roșu 10 buc/set

ES13586 albastru 10 buc/set

ES13587 verde 10 buc/set

ES13588 negru 10 buc/set

TEXTURĂ
 VIVIDA

Alonje	asortate

Alonje	de	mare	capacitateAlonje	arhivare	galbene

Alonje	îndosariere	
• Folosite pentru legarea documentelor perforate. 
• O varietate de culori pentru sortarea rapidă a documentelor.
• Perforațiile permit aranjarea lor în dosare. 

• Alonje de mare Leitz realizate din plastic foarte rezistent, capaci-
tate de 800 de coli.

• Documentele se pot introduce și scoate în câteva secunde, dis-
tanța între perforații este standard, documentele pot fi copiate di-
rect (fără a scoate alonja).

• Sistem rapid de arhivare. 
• Alonje confecționate din plastic. 
• Capacitate maximă: 500 coli. 

• Alonje îndosariere, Herlitz, confecționat din polipropilenă, diverse 
culori.

COD CULOARE AMBALARE
EK30663 asortate 25 buc/set

COD CULOARE AMBALARE
LZ60780003 alonjă de mare capacitate Leitz 50 buc/cutie  

LZ60790000 mâner de transfer pentru alonje
COD CULOARE AMBALARE

0209ZZ295 galben 25 buc/set

COD CULOARE AMBALARE
HZ8767501 asortate 10 buc/blister

HZ8767402 asortate 150 buc/set

Alonje. |

Dosar	cu	șină	și	multiperforații
• Dosar din polipropilenă cu 11 perforații destinat arhivării eficiente 

a documentelor perforate în orice tip de biblioraft sau caiet me-
canic.

• Sistem de îndosariere: metalic.
• Copertă față transparentă, copertă spate color mat.
• Buzunar pentru etichetă interschimbabilă.
• Format: A4.
• Disponibil diverse culori.

COD CULOARE AMBALARE
NK482011130 albastru 1 buc

NK482011140 bleumarin 1 buc

NK482011030 galben 1 buc

NK482011190 negru 1 buc

NK482011080 roșu 1 buc

NK482011160 verde 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
NK4823010B alb 1 buc
NK4823110B albastru deschis 1 buc
NK4823140B albastru închis 1 buc
NK4823130B albastru 1 buc
NK4823030B galben 1 buc
NK4823020B gri 1 buc
NK4823170B mov 1 buc
NK4823190B negru 1 buc
NK4823040B portocaliu 1 buc
NK4823080B roșu 1 buc
NK482307B roz 1 buc

NK4823160B verde 1 buc
NK4823150B verde pal 1 buc

• Realizat din material plastic. 
• Dimensiune: A4. 
• Dosar cu șină și 2 perforații.

Dosar	din	plastic	cu	șină
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| Mape din carton.

Mapă	Esselte	Economy	din	carton	cu	elastic

Mapă	pentru	semnături	Leitz	cu	index	1-12

Mapă	Esselte	Lux	din	carton	cu	elastic

• Mapă din carton cu elastic utilă pentru transportul în siguranţă al 
documentelor. Face posibilă arhivarea fără perforare. 

• Format: A4. Capacitate: 150 coli. 

• Ideală pentru organizarea sistematică a documentelor ce trebuie 
revizuite într-o anumită ordine, după dată. 12 separatoare pentru 
fiecare lună a anului. Recomandată pentru hoteluri, restaurante, 
centre medicale și alte birouri unde este necesară înregistrarea 
persoanelor. Copertă din PFL rezistentă, de culoare neagră. Sep-
aratoare dure și rezistente, pentru organizarea profesională a doc-
umentelor. Capacitate sporită datorită cotorului extensibil. 

• Mapă colorată cu 3 clape și închidere cu bandă elastică, pentru 
organizarea eficientă a documentelor. Organizare ușoară și rapidă 
a documentelor, pentru birou sau școală. Culori îndrăznețe pentru 
a lumina biroul tău. Benzile elastice de pe colțuri previn pierderea 
documentelor. Carton gros și robust, pentru o utilizare de lungă 
durată. 

COD CULOARE AMBALARE
ES13434 albastru închis 1 buc

ES13435 albastru deschis 1 buc

ES13436 roșu 1 buc

ES13437 verde 1 buc

ES13438 galben 1 buc

ES13439 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
LZ58120095 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ES26591 galben 1 buc

ES26593 roșu 1 buc

ES26594 portocaliu 1 buc

ES26595 albastru 1 buc

ES26596 verde 1 buc

Mape pentru semnături. |

Mapă	pentru	semnături	
cu	20	separatoare

Mapă	pentru	semnături	
cu	index	A-Z

Mapă	pentru	semnături

Mapă	pentru	semnături	
cu	index	1-31

• Copertă cu un design modern, în culori vii. Copertă laminată, cu 
aspect mătăsos, pentru o mai bună protecție și rezistență de du-
rată. Separatoarele beneficiază de perforații pentru pre-vizualiza-
rea conținutului. Separatoarele sunt decupate la bază, pentru o 
răsfoire mai facilă. 

• Recomandată pentru hoteluri, restaurante, centre medicale și alte 
birouri unde este necesară înregistrarea persoanelor. Copertă din 
PFL rezistentă, de culoare neagră. 

• Mapă de semnături standard, pentru organizarea contractelor, a 
facturilor sau a altor documente ce necesită semnătură și apro-
bare. Separatoarele sunt decupate la bază, pentru o răsfoire mai 
facilă. 

• Ideală pentru sistematizarea documentelor ce trebuie revizuite în-
tr-o anumită ordine. Format: A4. Nr. separatoare: 24. Index: A–Z .

COD CULOARE AMBALARE
LZ57450001 alb 1 buc

LZ57450025 roșu 1 buc

LZ57450035 albastru 1 buc

LZ57450085 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
LZ58310095 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ES621061 negru 1 buc

ES621063 albastru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
LZ58250095 negru 1 buc
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| Dosare suspendabile. Suporți dosare suspendabile. |

Dosar	suspendat	din	carton	
natur	cu	șină

Dosar	suspendabil	Esselte	
Clasic

Dosar	suspendat	din	carton	
natur		cu	burduf

Etichete	pentru	dosarele	
suspendabile	Classic

Dosar	suspendabil	Classic
cu	separatoare

Dosar	suspendabil	cu	șină	
Esselte	Clasic

Suport	dosare	suspendabileSuport	dosare	suspendabile	
cu	capac

• Dosar suspendat Herlitz A4, carton reciclat Manila, șină transpar-
entă pentru suspendare, deschidere laterală, etichetă inscripționa-
bilă, cutie 50 bucăți.

• Suport din plastic transparent, 5 cm lungime, cu etichete de hârtie. 
• Potrivit pentru toate dosarele suspendabile Esselte Classic.

• Dosar rezistent cu 4 separatoare, pentru organizarea sistematică a 
documentelor neperforate. Fabricat din carton 100% reciclat, cer-
tificat Blue Angel.

• Suport din metal pentru dosare suspendabile, cu rotile, perfect 
pentru sistematizarea documentelor. Se livrează fără dosare.  

• Capacitate: 100 dosare suspendabile A4. 
• Dimensiune 360 x 670 x 600 mm.

• Suport din metal pentru dosare suspendabile, cu rotile și sistem de 
închidere cu capac, perfect pentru sistematizarea documentelor. 
Se livrează fără dosare. Capacitate: 100 dosare suspendabile A4. 

• Dimensiune 380 x 100 x 530 mm.

• O gamă de dosare rezistente și de calitate. Culori diverse. Reco-
mandate pentru uz zilnic. Fabricat din carton 100% reciclat, certi-
ficat Blue Angel .

• Dosar suspendat Herlitz A4 cu burduf, carton reciclat Manila, șină  
transparentă pentru suspendare, deschidere laterală, etichetă in-
scripționabilă, cutie 50 bucăți.

• O gamă de dosare rezistente și de calitate. Culori diverse. Reco-
mandate pentru uz zilnic. Fabricat din carton 100% reciclat, certi-
ficat Blue Angel .

COD CULOARE AMBALARE
HZ5875307-50 natur 50 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
ES90311 albastru 1 buc

ES90314 galben 1 buc

ES90316 roșu 1 buc

ES90318 verde 1 buc

ES90319 alb 1 buc
COD CULOARE AMBALARE

ES93130 albastru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ5875554-50 natur 50 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
ES94514 transparent 25 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
ES94953 alb 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ES93133 albastru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ES94962 alb 1 buc
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| Suporți dosare suspendabile. 

Suport	dosare	suspendabile	Vivida	Europost

Cabinet	metalic	
pentru	dosare	suspendabile

Suport	pentru	dosare	suspendabile

• Sistem mobil de stocare a dosarelor suspendabile, pentru organiza-
rea eficientă a documentelor. 

• Se completează perfect cu celelalte produse din gama Europost 
VIVIDA, pentru un look complet. 

• Se livrează cu 5 x dosare suspendabile Esselte A4, capacitate 15 x 
dosare suspendabile A4. 

• Dotat cu capac, pentru siguranța documentelor. 
• Mâner ergonomic pentru un transport facil. 
• Se pot suprapune în coloană, pentru a economisi spațiu. 
• Poate fi folosit și ca recipient de arhivare și depozitare pentru uz 

general, fără dosare suspendate.

Sistem de organizare și arhivare a dosarelor suspendabile format A4. 
Este realizat din metal. Culoare: alb. Sistem de închidere central cu 
cheie - blochează toate sertarele. Sertarele pot fi deschise fără efort 
deoarece sunt dotate cu șină pe roți. Dotat cu protecție anti-răsturnare 
la fiecare sertar. Capacitate: 65 de dosare per sertar . 

Sistem de stocare a dosarelor suspendabile, pentru organizarea efi-
cientă a documentelor. Se completează perfect cu celelalte accesorii 
pentru birou din gama Leitz Plus. Se livrează cu 5 dosare suspendabile 
Leitz Alpha Active.

COD CULOARE AMBALARE
ES623767 negru 1 buc

ES623964  roșu 1 buc

ES623983  albastru 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
ES94912 414 x 1320 x 630 mm 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
LZ19930003 incolor 1 buc

LZ19930025 roșu 1 buc

LZ19930035 albastru 1 buc

LZ19930095 negru 1 buc
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Alonje	de	mare	capacitate Cutie	arhivare	Bankers	Box

Container	arhivare	cu	capac	
Bankers	Box

Container	arhivare	bibliorafturi	
Bankers	Box

• Sistem rapid de arhivare. 
• Alonje confecționate din plastic. 
• Capacitate maximă: 500 coli. 

Container de arhivare înalt cu zonă de etichetare generoasă, care poate 
fi suprapus pe verticală (maxim 3 buc). Pentru documente A4, dosare 
sau bibliorafturi. Capacitate: 5 bibliorafturi. Hârtie certificată FSC, 
100% reciclabilă. 

Container de arhivare încăpător care poate fi suprapus pe verticală 
(maxim 2 buc). Laterale triplu întărite și baza dublată pentru siguranță și 
usurința transportului sau a depozitarii. Se asamblează manual. Pentru 
documente A4 sau A4+. Hârtie certificată FSC, 100% reciclabilă.

Cutii de arhivare cu capac pliabil. Ideale pentru stocarea documentelor 
A4 sau A4+. Zonă dublă pentru etichetare frontală și pe capac. Fabri-
cate din carton reciclat certificat FSC, 100% reciclabil. 

COD CULOARE AMBALARE
FE00895 alb 100  buc/set

FE0089602 roșu 100  buc/set

FE1189301 roșu cu inserție metalică 100  buc/set

FE1189401 albastru cu inserție metalică 100  buc/set

COD DIMENSIUNE COTOR AMBALARE
FE4460102 8 cm 1 buc

FE4460302 15 cm 1 buc

FE4460202 10 cm 1 buc

FE4460402 20 cm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4461001 330 x 340 x 426 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4460502 280 x 356 x 554 mm 1 buc

Dosare	din	carton	RosettaCutie	arhivare	Rosetta

• Dosare din carton duplex de 235g.
• Dotată cu orificiu pentru o manevrare mai ușoară. 
• Ușor de asamblat.
• Asigură arhivarea documentelor voluminoase fără efort. 

COD TIP AMBALARE
RSD1A4230001AC încopciat 1/1 1 buc

RSD2A4230001AC încopciat 1/2 1 buc

RSDPA4230001AC plic 1 buc

RSDSA4230001AC cu șină 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
RS02030024 10 cm 1 buc

RS02030017 15 cm 1 buc

Cutii de arhivare. |
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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!

DESCRIERE DIMENSIUNI (l X Î X L) COD
A Cotor 80 mm pentru format A4 și foolscap 80 x 350 x 250 mm 11 ES623985

B Cotor 100 mm pentru format A4 și 
foolscap

100 x 350 x 250 mm 11 ES623908

C Cotor 150 mm pentru format A4 și 
foolscap

150 x 350 x 250 mm 11 ES623909

Cutii Esselte Speedbox pentru arhivarea 
documentelor
• Asamblare automată, rapid și fără efort, datorită sistemului inteligent de 

pliere a pereților.

• Capacul din carton dublu previne deschiderea cutiei și întărește orificiile 
de prindere.

• Pentru documente A4 și foolscap și pentru dosare A4.

• Ideale pentru arhivarea pe etajere. Cutia poate fi poziționată vertical sau 
orizontal.

• Fabricate din carton 100% reciclat. Produs 100% reciclabil, certificat FSC.

RECYCLABLE
RECYCLED

DESCRIERE DIMENSIUNI  L x Î x l mm COD

D Cotor 80 mm cu capac, pentru format A4 și 
foolscap

80 x 350 x 250 11 ES623910

E Pentru documente A4 și dosare, cu capac integrat 355 x 252 x 193 11 ES623911

F Medie, cu capac integrat.  
Capacitate: 3 x 100 mm sau 2 x 150 mm

367 x 325 x 263 11 ES623912

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

433 x 364 x 263 11 ES623913

G Pentru bibliorafturi, cu capac integrat.  
Capacitate: 5 bibliorafturi x 75 mm

392 x 334 x 301 11 ES623914

ASAMBLARE RAPIDĂ

F

E

G

D

A CB

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.

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

DESCRIERE DIMENSIUNI L x Î x l mm COD

Arhivare standard

A Cotor 100 mm pentru format A4 și foolscap 350 x 100 x 250 11 ES128421

11 ES128424

11 ES128422

11 ES128423

11 ES128102

Cotor 80 mm pentru format A4 și foolscap 350 x 80 x 250 11 ES128411

11 ES128414

11 ES128412

11 ES128413

11 ES128080

B Cotor 150 mm pentru format A4 și foolscap 350 x 150 x 250 11 ES128602

C Cotor 200 mm pentru format A4 și foolscap 350 x 200 x 248 11 ES128701

Depozitare și transport standard

E Container pentru bibliorafturi cu deschidere 
frontală. Capacitate: 6 bibliorafturi x 75/80 mm

338 x 306 x 525 11 ES10964

Container pentru cutii de arhivare cu deschidere 
frontală. Capacitate: 6 x 80 mm sau 5 x 100 mm

535 x 265 x 370 11 ES128910

F Container pentru cutii de arhivare, cu capac    
integrat. Capacitate: 6 x 80 mm sau 5 x 100 mm

556 x 374 x 260 11 ES128900

G Cutie pentru depozitare mică, cu capac integrat 270 x 303 x 390 11 ES128911

RECYCLABLE
RECYCLED

B

E

A

F

RECYCLABLE
RECYCLED

DESCRIERE DIMENSIUNI 
L x Î x l mm

COD

Cutii pentru arhivare
A Cotor 80 mm pentru format A4 327 x 80 x 233 11 ES623916

Cotor 100 mm pentru format A4 327 x 100 x 233 11 ES623917

Containere pentru depozitare și transport
B Container pentru cutii de arhivare, cu capac  

integrat. Capacitate: 5 x 80 mm sau 4 x 100 mm
439 x 345 x 242 11 ES623918

C Container pentru bibliorafturi cu deschidere frontală. 
Capacitate: 5 x 75 mm

439 x 340 x 259 11 ES623920

D Container pentru cutii de arhivare cu deschidere frontală. 
Capacitate: 5 x 80 mm sau 4 x 100 mm

427 x 305 x 343 11 ES623919

Create pentru  
protecția mediului!

C

B

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

| Cutii de arhivare. Cutii de arhivare. |



ORGANIZARE ȘI ARHIVARE ORGANIZARE ȘI ARHIVARE 101100

1 32

alb galben roz albatru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95

COD DESCRIERE

LZ604100-
01 23 36 54

16 51 62 95

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

LZ604200-
01 23 36 54

16 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

LZ604700-
01 23 36 54

16 51 62 95

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

Suport vertical

COD DESCRIERE

LZ604300-
01 23 36 54

16 51 62 95
Cutie mică "S" Format A5
(220 x 160 x 282 mm) 

LZ604400-
01 23 36 54

16 51 62 95
Cutie medie "M" Format A4
(281 x 200 x 370 mm)

LZ604500-
01 23 36 54

16 51 62 95
Cutie mare "L" Format A3
(369 x 200 x 482 mm)

Depozitare universală

COD

LZ605700-
01 23 36 54

16 51 62 95 Mică (220 x 100 x 282 mm) 

COD DESCRIERE
Suport cu sertare

LZ604800-
01 23 36 54

16 51 62 95 3 sertare (286 x 282 x 358 mm) 

LZ604900-
01 23 36 64

16 51 62 95 4 sertare (286 x 282 x 358 mm) 

COD DESCRIERE

LZ604600- 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

  

    

Un birou plin de viață și culoare!
Descoperă gama completă Leitz WOW  la paginile 103-113



Lampi de birou. 

Gama Leitz WOW.

Seturi birou. 

Tăvițe corespondență.

Suporți verticali.

Mapă pentru birou.

Suport instrumente de scris. 

Capsatoare.

Capse.

Pistol cu lipici cald.

Perforatoare.

Foarfece.

Cuttere. 

Clipsuri pentru hârtie. 

Umezitor degete.

Elastice de bani. 

Ace cu gămălie.

Accesorii	de	birou LEITZ STYLE 
DEMONSTREAZĂ-ȚI ATENȚIA
PENTRU DETALII

3 ANI

Accesoriile fac diferența în orice ținută! Cele  mai fine 
materiale întâlnesc tehnologia și  designul Leitz. Fără 
compromisuri de calitate  și performanță, atenția pen-
tru detalii se  păstrează până la ultimul produs.

28   
Grena 

 

69 
Albastru

53  
Fistic

94  
Negru 
Satin  

04   
Alb 

Arctic 

Culori sofisticate, suprafață satinată și structură 
din zinc.
Materiale rezistente și de înaltă calitate, precum 
zinc și plastic ABS. Accesorii durabile și cu un design 
modern, disponibile în 5 variante de culoare.

Lampă inteligentă pentru birou Leitz Style
Control prin App sau panou tactil: on/off, reglare 
luminozitate, selecție presetare pentru studiu sau 
relaxare.

• 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 in-

dividuale.

Lampă	inteligentă	LED	Leitz	Style

COD CULOARE AMBALARE
LZ62080053 fistic 1 buc

LZ62080069 albastru 1 buc

LZ62080028 grena 1 buc

LZ62080004 alb artic 1 buc

LZ62080094 negru satin 1 buc

Agrafe. Pioneze.

Adezivi. Benzi adezive.

Benzi corectoare. Corectoare.

Lupe.

Cutii pentru chei. Sfoară.
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COD CULOARE AMBALARE
RX4402013EU  alb 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
RX4402011EU  alb/negru 1 buc

Lampă	de	birou	REXEL	ACTIVITA	STRIP

Lampă	de	birou	REXEL	ACTIVITA	STRIP+

• Aceasta lampă versatilă aduce lumina naturală a zile în biroul tău, 
diferite moduri de ajustare a luminii, daylight sau warm pentru re-
laxare sau citit.

• 6 moduri de setare a luminii. 
• Îmbunătățește starea ta și crește nivelul de productivitate.
• Modul Daylight crește nivelul de energie și atenție.

• Această lampă versatilă aduce lumina naturală a zile în biroul tău, 
diferite moduri de ajustare a luminii, daylight sau warm pentru re-
laxare sau citit.

• 4 moduri de setare a luminii.
• Ecran LCD cu diferite funcții precum calendar, ceas, temperatură ți 

un port USB pentru încarcarea dispozitivelor mobile.

| Lămpi de birou.

LEITZ WOW
ARATĂ-ȚI ADEVĂRATELE 
CULORI WOW!



ACCESORII DE BIROU ACCESORII DE BIROU 107106

LEITZ WOW
ARATĂ-ȚI ADEVĂRATELE 
CULORI WOW!

alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95

Arată-ți stilul. Introducem noile culori WOW, gamă splendidă de 
la Leitz. Accesorii pentru birou de calitate, în culori atrăgătoare și 
design sofisticat care îți lasă personalitatea să strălucească.

A

C

B

NeXXt	Capsator	metalic	Leitz	WOW

NeXXt	Perforator	metalic	Leitz	WOW

Capsator	electric	Leitz	NeXXt	Series	WOW

Capsare perfectă alături de tehnologia patentată Direct Impact și 
capsele Leitz Power Performance. Capse incluse.

Sistem de perforare ergonomic și burghie ultra-ascuțite, pentru o per-
forare fără efort. Distanțier gradat cu fereastră de indicare a poziției și 
fixare sigură. Taviță pentru confeti cu eliberare ușoară.

Capsator electric, ideal pentru uz zilnic. Capsează automat, fără niciun 
efort din partea utilizatorului. Încarcare prin baterii, portabil. Capsează 
până la 10 coli.

DESCRIERE COD
A NeXXt Perforator metalic 5008 LZ500810-
B NeXXt Capsator metalic 5502 LZ550210-*
C Capsator electric Leitz NeXXt Series WOW LZ556610-*

NeXXt Perforator metalic 5060 MINI LZ506010-*

NeXXt Capsator metalic 5528 MINI LZ552810-*

E

GUARANTEE
3 YEAR

G

GUARANTEE
5 YEAR

NOU

Design unic și atrăgător cu un nou tipar geometric 
care atrage atenția.

Bibliorafturile	Leitz	180°	WOW

Caietele	Mecanice	Leitz	WOW

Caiet	Mecanic	Leitz	WOW

Mecanism patentat cu deschidere 180°, pentru o deschidere mai mare 
cu 50% și arhivare cu 20% mai rapidă decât în mod obișnuit.

Caietul mecanic este disponibil cu un mecanism patentat SoftClick    
pentru o deschidere ușoară și închidere sigură.

Caiet mecanic în culori stilate și atractive, 25 mm, cu mecanism 2DR, 
A4 sau mecanism 4DR A4.

DESCRIERE COD
E Biblioraft Active WOW 82mm LZ110600-

Biblioraft Active WOW 65mm LZ110700-
F Biblioraft WOW 80mm LZ100500-

Biblioraft WOW 52 mm LZ100600-

DESCRIERE COD
H Caiet mecanic laminat, 25 mm, 2 DR LZ424100-

Caiet mecanic laminat, 25 mm, 4 DR LZ424200-

DESCRIERE COD
G Active WOW SoftClick, 52 mm, 4DR LZ424000-

H

F

| Gama Leitz WOW. Gama Leitz WOW. |



ACCESORII DE BIROU ACCESORII DE BIROU 109108

E

C

F

E
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alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95

Mapă	Leitz	WOW
Mapă	Leitz	WOW	cu	separatoare

Mapă	Leitz	WOW	de	prezentare

Clipboard	simplu	sau	dublu	Leitz	WOW

Dosar	cu	clip	Leitz	WOW	ColorClip

Folie	și	mapă	de	protecție	Leitz	WOW

Mapă	Leitz	WOW	Jumbo,	PP

Dosar	și	mapă	din	carton	Leitz	WOW

Caietele	Leitz	WOW*

*Vezi mai multe detalii la pag. 30-32

Ideale pentru depozitarea și stocarea documentelor, foliilor și nu numai. 
Mapă rezistentă PP cu elastic sau mapă Jumbo durabilă PP, ideale pen-
tru transportul documentelor. Mapă din PP de înaltă calitate, în design modern WOW, cu efect dual 

color. Este ideală pentru sortarea și organizarea documentelor.

Mapă din PP de înaltă calitate, în design modern WOW, cu efect dual 
color. Modele disponibile cu 20 sau 40 de folii transparente.

Mapă din PP de înaltă calitate, în design modern WOW, cu efect dual 
color. Este ideală pentru stocarea și transportul documentelor volumi-
noase.

Clipboard dur din Polistiren de înaltă calitate, ideal pentru păstrarea în 
siguranță a documentelor sau pentru prezentări și discursuri.

Dosar de înaltă calitate, cu o capacitate de 30 de coli A4.

Dosar din carton
Mecanismul dosarului păstrează documentele perforate în poziție fixă.
Mapă din carton Leitz WOW
Cele 3 clape protejează documentele și împiedică pierderea lor, iar 
închiderea cu bandă elastică asigură siguranța documentelor.

DESCRIERE COD
A Mapă Jumbo, 250 coli, PP, A4 LZ462900-
B Mapă cu elastic, 150 coli, PP, A4 LZ459900-

DESCRIERE COD
G Mapă tip Proiect cu 6 separatoare, PP LZ458900-

Mapă cu 12 separatoare, PP LZ463400-

DESCRIERE COD
H Mapă de prezentare, PP, 40 de folii, A4 LZ463200-

Mapă de prezentare, PP, 20 de folii, A4 LZ463100-

DESCRIERE COD
J Clipboard dublu, PP LZ419900-
K Clipboard simplu, PS LZ397100-

DESCRIERE COD
L Dosar cu clip ColorClip, PP, A4 LZ418500-

DESCRIERE COD
Mapă de protecție cu capse, PP, 6 buc, diverse culori LZ44690099

Mapă de protecție cu deschidere laterală și superioarp, PP, 6 buc, 
diverse culori LZ40500099

Folie de protecție color cu arici, 6 buc, diverse culori LZ47070099

DESCRIERE COD
I Mapă tip Proiect, PP, 250 coli, A4 LZ462900-

DESCRIERE COD
C Dosar carton cu șină, 250 coli, A4 LZ300100-
D Mapă carton cu elastic, 250 coli, A4 LZ398200-

DESCRIERE COD
E Caiet de birou, PP, A5, cu spiră, matematică LZ300100-

Caiet de birou, PP, A5, cu spiră, dictando LZ463900-

Caiet de birou, PP, A4, cu spiră, matematică LZ463800-

Caiet de birou, PP, A4, cu spiră, dictando LZ463700-

Caiet de birou Be Mobile, PP, A4, cu spiră, dictando LZ464400-

Caiet de birou Be Mobile, PP, A4, cu spiră, matematică LZ464500-

F Caiet de birou, A4, copertă dură, dictando LZ462510-

Caiet de birou, A5, copertă dură, dictando LZ462710-

Caiet de birou, A4, copertă dură, matematică LZ462610-

Caiet de birou, A5, copertă dură, matematică LZ462810-

Gama Leitz WOW. |

G

H

L

J
K

I
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| Gama Leitz WOW. Gama Leitz WOW. |

ACCESORII PENTRU BIROU 
CU DESIGN ATRACTIV
Gama Leitz WOW de accesorii pentru birou o să lumineze
orice birou mohorât. Aspectul unic al acestei colecții te ajută
să îi exprimi stilul.

alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95

galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

16 23 36 51 54 62 95
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roz albastru

23 36
verde 
fresh

54

gri

89

Suport	instrumente	de	scris	Leitz	WOW

Leitz	iLAM	Home	Office	Laminator	A4

Leitz	WOW	Wall	Clock

Cană	Leitz	WOW

Suport	vertical	și	tăviță	documente	Leitz	WOW

Coș	de	hârtii	Leitz	WOW

Suport	organizator	birou	Leitz	WOW

Dispenser	bandă	adezivă	Leitz	WOW

Tăviță	pentru	documente	Leitz	WOW

Suport	vertical	Leitz	WOW

Foarfece	Leitz	WOW	Titanium

Suport	cu	sertare	Leitz	WOW

Designul în culori duale atractive și stilate, cu un finisaj lucios.
Compartiment pentru smartphone cu funcție de amplificare a sunetului

Ideal pentru uzul acasă. Laminare fără efort și rezultate excelent.

Ceas de perete silențios, în culorile duale WOW. Diametrul de 29 de 
cm, cu ramă din plastic robust și fațadă din sticlă. Ceasurile care nu 
ticăie sunt perfecte pentru birouri, biblioteci sau alte zone silențioase

Cană din oțel inoxidabil, cu perete dublu izolat îi păstrează băutura 
caldă un timp îndelungat. Exteriorul alb împreună cu elementele de       
culoare WOW, pentru un design atractiv. Capacitate: 380 ml.

Produse robuste, pentru o viață în culoare cu un finisaj lucios.

DESCRIERE COD
A Suport instrumente de scris Leitz WOW cu amplifi care sunet, 

culori duale LZ536310-

DESCRIERE COD
Leitz iLAM Home Office Laminator A4 LZ736800-

DESCRIERE COD
Ceas de perete silențios, în culorile duale WOW. LZ901500-

DESCRIERE COD
Cană Leitz WOW LZ7901400-

DESCRIERE COD
B Suport organizator birou Leitz WOW cu încărcator prin inducție LZ536510-

DESCRIERE COD
C Dispenser bandă adezivă Leitz WOW bandă inclusă, culori duale LZ536410-

DESCRIERE COD
D Tăviță pentru documente Leitz WOW, culori duale LZ536110-

DESCRIERE COD
E Suport vertical Leitz WOW pentru documente, culori duale LZ536210-

DESCRIERE COD
F Foarfece Leitz WOW Titanium LZ531920-

DESCRIERE COD
G Cabinet cu sertare, 4 sertare LZ521320-

A

B

E

C

D

GUARANTEE
10  YEARF

G

DESCRIERE COD
Suport vertical Leitz WOW pentru Documente LZ527710-

Tăviță pentru documente Leitz WOW LZ522630-

DESCRIERE COD
Coș de hârtii Leitz WOW Robust, capacitate 15 litri. LZ527810-

NOU

NOU
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Gama Leitz WOW. |

A

E
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B

F

LEITZ MYBOXWOW
CÂND DEPOZITAREA CONTEAZĂ

LEITZ CLICK & STORE WOW

Sistemul de depozitare modular Leitz MyBox® aduce un stil unic casei tale sau 
biroului tău. Cutia este rezistentă și este creată dintr-un material de calitate pre-
mium, cu un finisaj lucios și cu efect de culori duale. Pentru depozitarea rapidă, 
ușoară și atractivă a documentelor A5, revistelor și accesoriilor. 
Sistemul modular permite soluții optime de gestionare a conținutului.
Completează produsele în culori duale din gama WOW.

Cutie universală pentru depozitare și transport. Suprafața exterioară este 
laminată, pentru o durată de viață mai mare a produsului, iar colțurile metalice 
asigura o rezistență mai bună.
Prevazuta cu mânere metalice pentru a facilita transportul și suport de etiche-
ta pentru indexare. Se poate plia cu ușurință, pentru a nu ocupa spațiu atunci 
când nu este folosită. Construcție patentată pentru protecția împotriva acci-
dentărilor în cazul în care cutia se deschide la greutate mare. Design modern și 
atractiv. Ideală pentru acasă sau pentru birou.

alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95

Leitz	MyBox	WOW	Mare	cu	capac

Cutie	Leitz	Click	&	Store	pentru	CD-uri	WOW

Cutie	Leitz	Click	&	Store	WOW

Cub	Leitz	Click	&	Store	WOW

Cutie	Leitz	Click	&	Store	Organizer	WOW

Suport	vertical	Leitz	Click	&	Store	WOW

Suport	cu	sertare	Leitz	Click	&	Store	WOW

Cutie	Leitz	Click	&	Store	pentru	dosare
suspendabile	WOW

Leitz	MyBox	WOW	Mică	cu	capac

Leitz	MyBox	WOW	Organiser	Taviță	cu	mâner

Leitz	MyBox	WOW	Organiser	Taviță	lungă

Leitz	MyBox	WOW	Taviță	depozitare

18 litri. Pentru case sau pentru accesorii de birou, documente A4 sau 
reviste. (W x H x D) 318 x 198 x 385 mm

5 litri. Pentru acasă pentru accesorii de birou și pentru documente A5.
(W x H x D) 318 x 128 x 191 mm

Cutie stilată pentru diferite ustensile. Se poate insera și în cutia Leitz 
MyBox Mare pentru organizare.

O variantă stilată pentru depozitare pentru obiecte de dimensiuni mici 
sau combinată cu cutia Leitz MyBox WOW mică sau mare.

O taviță stilată pentru accesorii pe care le foloșeti des.

DESCRIERE COD
A Leitz MyBox WOW Mare cu capac LZ521610-

DESCRIERE COD
A Cutie Leitz Click & Store pentru CD-uri WOW LZ604100-

Cutie Leitz Click & Store pentru DVD-uri WOW LZ604200-

DESCRIERE COD
B Mică (A5+) 220 x 160 x 282 mm LZ604300-

Medie (A4+) 281 x 200 x 370 mm LZ604400-
C Mare (A3+) 369 x 200 x 482 mm LZ604500-

DESCRIERE COD
D Mediu 260 x 240 x 260 mm LZ610900-

Mare 320 x 310 x 360 mm LZ610800-

DESCRIERE COD
E Mică 220 x 110 x 282 mm LZ605700-

Medie 281 x 100 x 370 mm LZ605800-

DESCRIERE COD
F 103 x 330 x 253 mm LZ604700-

DESCRIERE COD
G 3 sertare 286 x 282 x 358 mm LZ604800-

4 sertare 286 x 282 x 358 mm LZ604900-

DESCRIERE COD
(în -01 alb, -95 negru) 357 x 285 x 367 mm LZ604600-

DESCRIERE COD
B Leitz MyBox WOW Mică cu capac LZ522910-

DESCRIERE COD
C Mare (W x H x D) 307 x 101 x 375 mm LZ53220001
D Mică (W x H x D) 307 x 56 x 181 mm LZ53230001

DESCRIERE COD
E (W x H x D) 307 x 55 x 105 mm LZ525810-

DESCRIERE COD
F (W x H x D) 246 x 98 x 160 mm LZ525710-

A

D

C

B

E

F

G
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COD CULOARE AMBALARE
LZ52781001 alb metalizat 1 buc

LZ52781023 roz metalizat 1 buc

LZ52781036 albastru metalizat 1 buc

LZ52781016 galben metalizat 1 buc

LZ52781051 turcoaz metalizat 1 buc

LZ52781062 mov metalizat 1 buc

LZ52781054 verde fresh metalizat 1 buc

LZ52781092 negru metalizat 1 buc

| Gama Leitz WOW. Gama Leitz WOW. |

Suport	vertical	Leitz	WOW Suport	cu	sertare	Leitz	WOW

Suport	etichetă	pentru	suportul	cu	sertare	Leitz		WOW

Coș	de	birou	Leitz	WOW

Tăviță	pentru	documente	Leitz	WOW

• Se asortează perfect cu celelalte produse din gama Leitz WOW.
• Oferă-i biroului tău o transformare WOW cu ajutorul accesoriilor 

Leitz WOW! 
• Proiectat pentru rezistență și durabilitate. 
• Prevăzut cu orificiu de prindere pe cotor, pentru o manipulare 

facilă. 
• 6 cm lățime cotor, pentru stocarea în condiții de siguranță a revist-

elor sau a cataloagelor.

• Sistem de depozitare modern și elegant.
• Sertare cu glisare ușoară, dotate cu sistem de oprire pentru a pre-

veni căderea.

• Set format din 5 buc de suporturi de etichetă pentru suportul cu 
sertare Leitz WOW și Black & White. 

• Inscriptibil cu makerul Leitz atașat la suport sau cu orice marker 
permanent.

• Coș de birou de calitate premium, în culori metalice, cu un finisaj 
lucios. 

• Se asortează perfect cu celelalte produse din gama Leitz WOW.
• Design modern și contemporan, care va arăta foarte bine la birou 

sau la tine acasă.

• Cea mai dură tăviță din clasa sa.
• Proiectată pentru rezistență și durabilitate. 
• Pereți laterali mai înalți, pentru o capacitate de stocare crescută 

(adecvată pentru documentele voluminoase). 
• Pentru o mai bună organizare se pot suprapune pe verticală sau 

în trepte. 
• Deschidere frontală mare, pentru acces facil la documente. Format: 

A4. Calitate premium, design atractiv și culori WOW metalizate. 
• Se completează perfect cu celelalte produse Leitz WOW.

COD CULOARE AMBALARE
LZ52771001 alb metalizat 1 buc

LZ52771023 roz metalizat 1 buc

LZ52771036 albastru metalizat 1 buc

LZ52771016 galben metalizat 1 buc

LZ52771051 turcoaz metalizat 1 buc

LZ52771062 mov metalizat 1 buc

LZ52771054 verde metalizat 1 buc

LZ52771095 negru metalizat 1 buc

COD SERTARE CULOARE AMBALARE
LZ52132001 4 sertare alb/gri 1 buc

LZ52132023 4 sertare alb/roz 1 buc

LZ52132036 4 sertare alb/albastru 1 buc

LZ52132016 4 sertare alb/galben 1 buc

LZ52132051 4 sertare alb/turcoaz 1 buc

LZ52132062 4 sertare alb/mov 1 buc

LZ52132054 4 sertare alb/verde fresh 1 buc

LZ52132092 4 sertare alb/negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
LZ61110000 transparent 5 buc/set

COD CULOARE AMBALARE
LZ52263001 alb metalizat 1 buc

LZ52263023 roz metalizat 1 buc

LZ52263036 albastru metalizat 1 buc

LZ52263016 galben metalizat 1 buc

LZ52263051 turcoaz metalizat 1 buc

LZ52263062 mov metalizat 1 buc

LZ52263054 verde metalizat 1 buc

alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru
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| Seturi birou. Seturi birou.  |

Leitz		Plus	->	Robust.	Modular.	Flexibil.

Cele trei înălțimi diferite sporesc numărul de opțiuni pentru crearea sistemului ideal de organizare.

Tăviță Leitz 
Plus Slim 5237

Tăviță Leitz Plus 
Cu sertar 5210

Tăviță Leitz 
Plus Jumbo 

5233

Tăviță Leitz Plus 
Standard 5227

Tăviță Leitz 
Plus 5227

Cabinet cu sertare 
Plus 5211/5212

5227

4 kg

DIMENSIUNE COD
G 255 x 71 x 376 mm LZ521000-

11  11

Tăviță	cu	sertar	Leitz	Plus
Tăviţă cu sertar pentru confidențialitatea documentelor, A4. 
• Sertar care glisează. 
• Dotată cu suport de etichetă, pentru identificarea rapidă a conținutului.

Tăvițe	Leitz	Plus
Sistem modular flexibil, pentru organizarea documentelor. Cele 3 dimensiuni se 
pot suprapune vertical, în coloană sau în trepte.
Cea mai dură tăviță din clasa sa, proiectată pentru rezistență și durabilitate.
Acces facil la documente, datorită decupajului frontal.

DIMENSIUNE COD
A Standard 

• Capacitate standard, A4.
• 255 x 70 x 360 mm.

LZ522700-
1 1 1 1 11  11

Standard, Transparent
• Tăviță Standard, A4, în varianta transparent, incolor sau fumuriu.
• 255 x 70 x 360 mm.

LZ522600-
11  11
LZ52270003

B Jumbo
• Capacitate mare, A4.
• Pentru stocarea documentelor voluminoase.
• 255 x 103 x 360 mm.

LZ523300-
11  11  11

C Slim
• Capacitate mică, perfectă pentru sarcinile zilnice, A4.
• 255 x 37 x 360 mm.

LZ523700-
11  11  11

D Standard, Landscape
• Deschidere pe lungime, A4 Maxi.
• Excelentă pentru stocarea documentelor de mari dimensiuni, 

corespondenței, catalogagelor, etc.
• 363 x 70 x 273 mm.

LZ521800-
11  11

E Jumbo, Landscape
• Capacitate mare și deschidere pe lungime, A4 Maxi.
• Pereții laterali mai înalți permit o capacitate mai mare decât 

capacitatea medie.
• Excelentă pentru stocarea documentelor de mari dimensiuni, 

corespondenței, catalogagelor, etc.
• 363 x 103 x 273 mm.

LZ521900-
11  11

F Suport pentru etichetă Leitz Plus
• Pentru organizarea sistematică și eficientă a documentelor.

LZ60050002

A B

C
E

D

G

Distanțier	pentru	tăvițe	Leitz	Plus
Creează un spațiu adițional de 60 mm.
• Poate fi folosit alături de tăvițele Leitz Plus Standard, Slim și Jumbo.

DIMENSIUNE COD
H 265 x 70 x 254 mm LZ52340092

H

F

Proiectate pentru a fi modulare
Gama Leitz Plus îți oferă flexibilitate absolută și 
modularitate. Combină și asortează pentru a-ți crea 
propriul sistem de organizare, conform cu nevoile 
tale specifice!

Culori: 11  Transparent (02), 11  Incolor (03), 11 Roșu (25), 11 Albastru (35),  11 Gri (85),  11 Fumu-
riu (92), 11 Negru(95)

B

B A

Cabinet cu sertare Leitz Plus
Ideal pentru stocarea documentelor confidențiale, a diverselor accesorii etc.
• Sertare ce glisează ușor.
• Include suporturi pentru etichete și etichete, pentru identificarea rapidă a 

conținutului.

DIMENSIUNE COD
A 5 sertare (1 mare și 4 mici). A4 Maxi. LZ521100-

11  11
B 6 sertare (6 mici). A4 Maxi. LZ521200-

11  11
Tăviță pentru accesorii Leitz Plus

Suport vertical Leitz Plus

Suport vertical Leitz Plus Jumbo

Suport pentru dosare suspendabile Leitz Plus

Suport cu tăvițe Leitz Plus

Ideală pentru organizarea cabinetulului cu sertare.

Format A4. Utilizare în poziție verticală sau orizontală.

Format A4. Dotat cu suport pentru etichetă. 

Pentru dosare format A4. Capacitate: max. 20 de dosare.

Sistem de organizare stabil, ce permite eliminarea individuală a tăvițelor, fără a 
afecta sistemul de ansamblu.

•  4 compartimente pentru organizarea accesoriilor de mici dimensiuni, precum 
pixuri, indecși adezivi, cărți de vizită, memory stick-uri USB, agrafe, elastice etc.

• Dotat cu suport pentru etichetă.

• Permite stocarea documentelor voluminoase.
• Dotat cu 2 separatoare mobile, care menţin documentele în poziție verticală.

• Decupat frontal, pentru a facilita citirea etichetelor.
• Mânere pentru transport facil.

• Spațiu extra între tăvițe, ce crește capacitatea de stocare.

DIMENSIUNE COD
C 255 x 71 x 376 mm LZ52150002

11

DIMENSIUNE COD
D 78 x 300 x 278 mm LZ247600-

11  11 1 1  11

DIMENSIUNE COD
E 213 x 321 x 250 mm. LZ523900-

11  11

DIMENSIUNE COD
F 395 x 273 x 170 mm.  Suport cu 5 dosare alfa albastre. LZ199300-

11  11 1 1  11

DIMENSIUNE COD
G 290 x 315 x 360 mm. LZ532700-

11  11

C

E
D

F

G
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Seturi birou.  |

Set	de	birou	Mesh

COD CULOARE AMBALARE
EK22501 negru 1 buc

EK22502 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK22505 negru 1 buc

EK22506 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK22503 negru 1 buc

EK22504 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK22511 negru 2 tăvițe 1 buc

EK22512 gri 2 tăvițe 1 buc

EK22513 negru 3 tăvițe 1 buc

EK22514 gri 3 tăvițe 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK22509 negru 1 buc

EK22510 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK22507 negru 1 buc

EK22508 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK22517 negru 1 buc

EK22518 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK22515 negru 1 buc

EK22516 gri 1 buc

Suport	pentru	instrumente Suport	pentru	instrumente

Suport	cărți	de	vizităSuport	cub	notes

Tăviță	pentru	documente

Suport	vertical	pentru	reviste	și	
cataloage

Set	tăvițe	pentru	documente

Coș	pentru	hârtii

• Cu baza rotundă. 
• Material - plasă din oțel. Design modern și elegant. 
• O bună soluție acasă sau la birou. 
• Dimensiune: 90 x 100 mm.

• Cu baza pătrată.
• Este destinat pentru o organizare ușoară a biroului. 
• Material: plasă din oțel lăcuit. 
• Dimensiune: 80 x 80 x 95 mm.

• Șina asigură un acces convenabil la documente, datorită mișcării 
ușoare ale tăvițelor. 

• Dimensiune 350 x 295 x 275 mm.

• Accesoriul elegant perfect pentru birou. 
• Material - plasă din oțel. 
• Dimensiune 98 x 72 x 45 mm.

• Pentru stocajul și clasificarea documentelor din hârtie. 
• Material: plasă din oțel. 
• Dimensiune: 340 x 275 x 80 mm.

• Funcțional, practic și foarte modern.
• Material - plasă din oțel.
• Ambalat individual. 
• Dimensiune 310 x 292 x 81 mm.

• Cu baza rotundă.
• Material: plasă din oțel.
• Dimensiune: bază 260 mm, partea de sus - 280 mm.
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COD CULOARE AMBALARE
ES623605 vivida negru 1 buc

ES623608 vivida alb 1 buc

ES623607 vivida roșu 1 buc

ES623925 vivida galben 1 buc

ES623926 vivida albastru 1 buc

ES623927 vivida verde 1 buc

ES623603 transparent 1 buc

ES623604 fumuriu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ES21440 negru 1 buc

ES623702 alb 1 buc

ES623935 roșu 1 buc

ES623936 galben 1 buc

ES623937 albastru 1 buc

ES623938 verde 1 buc

ES21433 transparent 1 buc

ES21434 fumuriu 1 buc

ES21439 albastru închis 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ES623761 vivida negru 1 buc

ES623960 vivida roșu 1 buc

ES623961 vivida albastru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ES623952 vivida negru 1 buc

ES623945 vivida alb 1 buc

ES623947 vivida roșu 1 buc

ES623946 vivida galben 1 buc

ES623948 vivida albastru 1 buc

ES623950 vivida verde 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ES39827 negru 1 buc

ES623941 alb 1 buc

ES623942 roșu 1 buc

ES623943 albastru 1 buc

ES623944 transparent 1 buc

Tăviță	documente	Europost

Suport	cu	4	sertare	Europost	VIVIDA

Coș	hârtii	Europost	VIVIDA

Suport	vertical	Europost

Suport	pentru	instrumente	
de	scris	Europost	VIVIDA

• Design modern, culori VIVIDA și textură unică. Ideală pentru or-
ganizarea eficientă a documentelor de pe birou. 

• Spațiu pentru etichetă, atât în partea stângă, cât și în partea dreptă, 
pentru identificarea rapidă a conținutului.

• Pentru o mai bună organizare se pot suprapune pe verticală sau 
în trepte.

• Decupaj frontal rotunjit, pentru acces facil la documente.
• Culori proaspete și atrăgătoare. Design unic și pereți laterali cu          

textură specială, ce luminează orice birou.
• Se completează perfect cu celelalte
•          produse din gama Europost VIVIDA, pentru un look complet.
• Dimensiune : 254mm x 350mm x 61mm.

• Formă rotunjită ce ajută la accesarea mai eficientă a documentelor;
• Cotorul cu o capacitate de 68 mm;
• Înălțime de 256 mm pentru identificarea facilă a documentelor;
• Dimensiune: 72 x 256 x 260 mm.

• Decupat frontal, pentru acces rapid.
• Separatorul central susține pixurile, creioanele, markerele, 

foarfecele, rigla, etc. în poziție perfect verticală.
• Bază stabilă pentru a preveni răsturnarea.

• 4 sertare care glisează ușor, dotate cu opritor pentru a preveni că-
derea.

• Spațiu pentru etichetă pe fiecare sertar, pentru identificarea rapidă 
a conținutului.

• Bază cu sistem anti-alunecare din cauciuc; se pot suprapune câte 
maxim 3, pentru a economisi spațiu.

• Design modern și textură unică.
• Mâner integrat pentru o golire ușoară.
• Capacitate 14 litri.

Seturi birou.  |
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Tăvițe corespondență. |

COD CULOARE AMBALARE
LZ52380002 transparent 1 buc

LZ52380092 fumuriu 1 buc

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
LZ52300035 A4 albastru 1 buc

LZ52300085 A4 gri 1 buc

LZ52300095 A4 negru 1 buc

LZ52320035 A3 JUMBO albastru 1 buc

LZ52320085 A3 JUMBO gri 1 buc

LZ52320095 A3 JUMBO negru 1 buc

LZ52620000 Perete despărțitor pentru tăvițele SORTY 2 buc/set

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
HZ0064022 A4 gri 1 buc

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
HZ9923202 A4 transparentă 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ10653723 verde translucid 1 buc

HZ10653814 roșu translucid 1 buc

HZ10590750 roz translucid 1 buc

HZ10074128 orange translucid 1 buc

HZ10074136 turcoaz translucid 1 buc

HZ10493716 albastru royal translucid 1 buc

HZ10493609 transparentă mată translucid 1 buc

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
LZ52800035 5 sertare albastru 1 buc

LZ52800095 5 sertare negru 1 buc

LZ52810035 10 sertare albastru 1 buc

LZ52810095 10 sertare negru 1 buc

• Cea mai dură tăviță din clasa sa. Proiectată pentru rezistență și 
durabilitate.

• Dotată cu suport de etichetă, pentru identificarea rapidă a conținu-
tului.

• Pereți laterali mai înalți, pentru o capacitate de stocare crescută.
• Pentru o mai bună organizare se pot suprapune pe verticală sau 

în trepte.

• Suport cu design tradițional, culoarea de bază este gri, și sertarele 
sunt de diverse culori.

• Fiecare sertar este dotat cu suport de etichetă și etichetă. 
• Dimensiune: 390 x 320 x 325 mm.

• Tăviță specială, de dimensiune atipică, format A4 sau A3.
• Rezistentă, robustă, cu deschidere pe latura mai mare, prin interme-
diul peretelui interior mobil se poate compartimenta în două module.
• Este dotată cu o etichetă, inscripționabilă. 
• Format A4 Maxi pentru arhivarea și stocarea documentelor, plicurilor, 
ziarelor, revistelor, etc. în format A4/C4. 
• Utilizare flexibilă, poate fi împărțită în 3 compartimente pentru dif-
erite formate (1 separator inclus).  
• Sistem modular de sortare și organizare a documentelor, ce constă în 
tăvițe cu format mare. Ideal pentru birouri de recepție, depozite.

• Tăviță corespondență A4- C4 Herlitz, confecționată din materi-
al plastic, model clasic, eșalonate, suprapozabile, partea din față 
dreaptă, zonă de prindere centrată.

• Dimensiune: 255 x 56 x 346 mm.

• Tăviță corespondență A4- C4 Herlitz, confecționată din materi-
al plastic, model clasic, eșalonate, suprapozabile, partea din față 
dreaptă, zonă de prindere centrată.

• Dimensiune: 255 x 56 x 346 mm.

• Tăviță corespondență A4- C4 Herlitz, confecționată din materi-
al plastic, model clasic, eșalonate, suprapozabile, partea din față 
dreaptă, zonă de prindere centrată.

• Dimensiune: 255 x 56 x 346 mm.

Tăviță	documente	Plus	cu	2	etichete

Tăviță	documente	SORTY Tăviță	corespondență	A4,	ClasicTăviță	corespondență	A4,	Clasic

Tăviță	corespondență	A4,	Clasic

Suport	documente	cu	
sertare	Leitz	STANDARD

| Seturi birou. 
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Tăviță	corespondență	A4,	Clasic Tăviță	corespondență	A4,	Clasic

Suport	dosare	din	plastic	A4 Suport	vertical,	mesh	din	plastic,	A4

• Tăviță corespondență A4- C4 Herlitz, confecționată din materi-
al plastic, model clasic, eșalonate, suprapozabile, partea din față 
dreaptă, zonă de prindere centrată.

• Dimensiune: 255 x 56 x 346 mm.

• Tăviță corespondență A4- C4 Herlitz, confecționată din materi-
al plastic, model clasic, eșalonate, suprapozabile, partea din față 
dreaptă, zonă de prindere centrată.

• Dimensiune: 255 x 56 x 346 mm.

• Suport dosare A4 - C4 Herlitz, dimensiune: 76 x 318 x 245 mm, 
confecționat din material plastic, design clasic, manevrare ușoară, 
ferestre pe ambele părți, loc pentru etichetare.

• Suport dosare A4 - C4 Herlitz,  dimensiune: 76 x 318 x 245 mm, 
confecționat din material plastic, design clasic, manevrare ușoară, 
ferestre pe ambele părți, loc pentru etichetare.

COD CULOARE AMBALARE
HZ11413259 turcoaz transparent 1 buc

HZ11413267 roz transparent 1 buc

HZ11413275 mov transparent 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ11413283 turcoaz transparent 1 buc

HZ11413291 roz transparent 1 buc

HZ11413309 mov transparent 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ9475580 roșu 1 buc

HZ9475550 albastru 1 buc

HZ9475560 negru 1 buc

HZ9475570 alb translucid 1 buc

HZ9475540 gri deschis translucid 1 buc

HZ9479890 orange translucid 1 buc

HZ9479900 albastru royal translucid 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ1609528 roșu 1 buc

HZ1609551 albastru 1 buc

HZ1609585 gri 1 buc

HZ1609593 negru 1 buc

Tăvițe corespondență. |
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| Suporți verticali. Suporți verticali. |

Suport	vertical,	din	plastic,	A4 Suport	vertical	«S-WING»Tăviță	documente	«S-WING»

Suport	vertical	«BASIC» Tăviță	pentru	documenteSuport	dosare	plastic Suport	dosar	carton	Montana

• Suport dosare A4 - C4 Herlitz, dimensiune: 76 x 318 x 245 mm, 
confecționat din material plastic, design clasic, manevrare ușoară, 
ferestre pe ambele părți, loc pentru etichetare.

• Design ergononomic, ideal pentru stocarea cataloagelor sau a re-
vistelor.

• Designul original al tăviței pentru documente S-wing ajută formar-
ea unei zone de lucru confortabile fiind mereu în tendințele actu-
ale și moderne.

• Destinat stocării revistelor, cataloagelor sau altor documente.  
• Construcția solidă dintr-o bucată permite mișcarea în condiții de 

siguranță chiar dacă suportul este încărcat.

• Este destinată stocării hârtiei, revistelor și cataloagelor salvând 
astfel spațiul pe birou. 

• Tăvițele se pot suprapune.

• Suport dosare A4 - C4 Herlitz, dimensiune: 76 x 318 x 245 mm, 
confectionat din material plastic, design clasic, manevrare usoara, 
ferestre pe ambele parti, loc pentru etichetare.

• Confecționat din carton lucios, utilizat pentru păstrarea cataloage-
lor, dosarelor, broșurilor și în general a documentelor. 

• Dimensiune: 70 x 230 x 300 mm.
• Format: A4.
• Cotor: 70 mm.

COD CULOARE AMBALARE
HZ10074151 orange translucid 1 buc

HZ10074169 turcoaz translucid 1 buc

HZ10095255 albastru regal 1 buc

HZ10167443 alb translucid 1 buc

HZ10493724 transparent mat 1 buc

HZ10531556 roz translucid 1 buc

HZ10653749 verde translucid 1 buc

HZ10653822 roșu translucid 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46058 transparent incolor 1 buc

EK46056 negru 1 buc

EK46059 transparent fumuriu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46046 negru 1 buc

EK46045 transparent fumuriu 1 buc

EK46044 transparent incolor 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46060 negru 1 buc

EK46061 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46050 alb 1 buc

EK46051 fumuriu 1 buc

EK46052 negru 1 buc

EK46053 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ10085074 albastru 1 buc

HZ10085090 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ9471350 roșu 1 buc

HZ9471360 albastru 1 buc

HZ9471370 negru 1 buc

HZ9471380 gri translucid 1 buc
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TIPIZATE
PRODUSE REALIZATE ÎN TIPOGRAFIA PROPRIE
Soluția pentru organizarea perfectă a afacerii tale o găsești la 
noi. Indiferent de natura documentelor pe care ți le dorești, în 
tipografia noastră găsești tot ce îți dorești. Îți oferim soluții 
personalizate și complete. Contactează-ne! 

Comandă 
acum 

formularul 
tău tipizat!

0258 817 842

| Mapă pentru birou.

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s eMapă	de	birou	Smart-Line

Suport	rotativ	pentru	accesorii	C91
Suport	pentru	accesorii	de	birou	C50

Coș	din	plastic	pentru	hârtii Suport	pentru	instrumente	de	scris
• 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-alunecare, oferind și protecție împotriva uzurii.
• Conține o linie profil încorporată care permite conectarea cu Mapă 

de birou a altor produse din gama Smart-Line.

• Se livrează cu o rolă de bandă adezivă Scotch Magic™, un pachet 
de notiţe Post-it® 76 x 76 mm şi două Post-it® Index clasic, Di-
mensiune: 25,4 x 43,7 mm. 

• Modern, conferă eleganţă biroului tău. 
• Se livrează cu un pachet de notiţe Post-it® dimensiune: 76 x 76 

mm, o rolă de bandă adezivă Scotch Magic™, un set Post-it® Index 
mini 4 culori, dimensiune: 11,9 x 43,2 mm. 

• Capacitate: 12 litri. 
• Formă rotundă. 
• Fabricat din material plastic și puternic.

• • Suport cu 6, respectiv 4 compartimente, design clasic. 
• • Poziţionare compactă a  compartimentelor. 
• • Necesită spaţiu redus pe birou. Ideal pentru depozitarea instru-

mentelor de scris şi a accesoriilor mici de birou.
• • Se livrează neechipat.

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
HA-92110-13 600 x 395 mm negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK46066 negru mesh 1 buc

EK46068 negru 1 buc

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
FL0319351 4 compartimente negru 1 buc

FL0319343 4 compartimente albastru 1 buc

FL0319352 4 compartimente roșu 1 buc

FL0319353 6 compartimente negru 1 buc

FL0319361 6 compartimente albastru 1 buc

FL0319362 6 compartimente roșu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
3M-C91 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
3M-C50 argintiu 1 buc

Suport instrumente de scris. |
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Capsator	ST	-	261V
CAPSEZI	FĂRĂ	EFORT	ȘI

REDUCI	VOLUMUL	DOCUMENTELOR
CAPSATE

Capsator	ST	-	010VH

• Capsează până la 55 de foi de 80 g/mp cu 70% din forța pe care o 
foloseai pentru capsatoarele obișnuite.

• Apăsarea se face mai ușor, cu ajutorul unui punct de apăsare cauci-
ucat, care împiedică alunecarea mâinii. 

• Dimensiune: 76 x 211 x 198 mm.
• Greutate: 1.150 g.
• Mecanism interior: oțel.
• Capacitatea este calculată pentru hârtia de 80 g/mp.
• Folosește capse 26/10.

• Folosind principiul pârghiei a crescut puterea de capsare cu 50 % (comparată cu produsele noastre 
standard), astfel încât poți capsa mai multe documente, mai repede.

• Se poate folosi un timp foarte îndelungat datorită ușurinței de apăsare.
• Reîncărcare simplificată.
• Cu ajutorul sistemului one-touch este necesară doar ridicarea mânerului și poți pune capsele.
• Capacitate de 100 capse nr.10. 
• Dimensiune: 25 x 76 x 52 mm.
• Decapsator inclus.
• Material: oțel și plastic reciclat.

COD CULOARE AMBALARE
PP30571 roșu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PP30591 albastru 1 buc

PP30592 alb 1 buc

PP30593 roșu 1 buc
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Capsator	ST	-	010AH

Capse

Capsator	ST	-	010X Capsator	fără	capse	Sl-106AB	

Capsator	fără	capse	SL-112

• Reduce forța de apăsare a capsatorului.
• Folosind principiul pârghiei a crescut puterea de capsare cu 50 % 

(comparată cu produsele noastre standard), astfel încât poți capsa 
mai multe documente, mai repede.

• Se poate folosi un timp foarte îndelungat datorită ușurinței de 
apăsare.

• Reîncărcare simplificată.
• Cu ajutorul sistemului one-touch este necesară doar ridicarea 

mânerului și poți pune capsele.
• Capacitate de 100 capse nr.10. 
• Dimensiune: 25 x 76 x 52 mm
• Decapsator inclus.
• Material: oțel și plastic reciclat.

• Grosime: 0,7 mm,
• Lățime interioară: 11.7 mm.
• Lungimea piciorului: 6 mm. 
• Tip capse: nr. 3.

• Reduce forța de apăsare a capsatorului.
• Folosind principiul pârghiei a crescut puterea de capsare cu 50 % 

(comparată cu produsele noastre standard), astfel încât poți capsa 
mai multe documente, mai repede.

• Se poate folosi un timp foarte îndelungat datorită ușurinței de 
apăsare.

• Reîncărcare simplificată.
• Cu ajutorul sistemului one-touch este necesară doar ridicarea 

mânerului și poți pune capsele.
• Capacitate de 100 capse nr. 10. 
• Dimensiune: 25 x 76 x 52 mm
• Decapsator inclus.
• Material: oțel și plastic reciclat.

• Mecanism pentru o capsare ușoară.
• Compartiment special pentru reziduri.
• După scoaterea capacului se poate trece la curățarea compar-

timentului.
• Potrivit pentru contracte, sau alte tipuri de documente.
• După punerea documentului în capsator, acesta se poate potrivi 

foarte ușor, astfel, capsarea excesivă poate fi evitată.

• Mecanism pentru o capsare ușoară.
• Compartiment special pentru reziduri
• După scoaterea capacului se poate trece la curățarea compar-

timentului .
• Potrivit pentru contracte, sau alte tipuri de documente.
• După punerea documentului în capsator, acesta se poate potrivi 

foarte ușor, astfel, capsarea excesivă poate fi evitată. 
• Capsatorul poate cuprinde maxim 10 coli de hârtie, 80g/mp.

COD CULOARE AMBALARE
PP30484 portocliu 1 buc

PP30915 albastru 1 buc

COD TIP AMBALARE
PP30089 nr. 10 1 buc

PP30147  nr. 3U 10 mm 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PP30893 asortate 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PP31147 albastru 1 buc

PP31148 roz 1 buc

PP31145 alb 1 buc

PP31146 verde 1 buc

PP31149 galben 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PP31262 roz 1 buc

PP31261 verde 1 buc

| Capsatoare. Capsatoare. |



ACCESORII DE BIROU ACCESORII DE BIROU 135134

CAPSATOARELE	LEITZ:	
ALWAYS	PERFECT

Capsare sigură și 
perfectă. Patentate 
cu tehnologia Direct 
Impact.

Înlăturarea ușoară și 
rapidă a capselor, da-
torită decapsatorului 
integrat.

Toate capsatoarele 
sunt ready to use 
datorită setului de 
capse incluse.

	Capsator	metalic	Leitz	NeXXt	Series	Style	5562

LEITZ	STYLE
DEMONSTREAZĂ-ȚI	ATENȚIA	PENTRU	
DETALII

FisticGrena Albastru-
Violet

Negru-
SatinAlb-

Arctic

5006

30
10 ANI

Capse utilizate Capse Leitz P3: Power Performance 24/6: 
LZ55700000; LZ55540000 (albe) 26/6: LZ55720000

• Detaliile fac diferența. 
• Gama Leitz Style are un design unic și modern, culori elegante și 

sofisticate, include materiale de cea mai bună calitate și finisaje 
satinate.

COD TIP CULOARE AMBALARE
LZ55620004 30 coli alb arctic 1 buc

LZ55620028 30 coli grena 1 buc

LZ55620053 30 coli fistic 1 buc

LZ55620069 30 coli albastru-violet 1 buc

LZ55620094 30 coli negru satin 1 buc

10

5 ANI

10 ANI

30

10

    5008/5060

Capsator	Leitz	NeXXt	Series	WOW	5502	și	Capsator	Leitz	Mini	NeXXt	Series	WOW	5528
În culorile vibrante WOW. Compacte și ideale pentru uz zilnic. Pentru 
utilizare la birou sau în mișcare. Capsare închisă, deschisă și tip cui pen-
tru capsatorul 5502 și capsare închisă pentru cel mini.

LEITZ	WOW
IEȘI	ÎN	EVIDENȚĂ
Produse de calitate în culori vibrante care îți reflectă personalitatea.

Capsator	electric	Leitz	NeXXt	Series	WOW

Capsator electric, ideal pentru uz zilnic. Capsează automat, fără niciun 
efort din partea utilizatorului. Design unic Leitz WOW. Capsează fără 
niciun efort până la 10 coli.

COD CULOARE AMBALARE
LZ55661023 roz metalizat 1 buc

LZ55661036 albastru metalizat 1 buc

LZ55661016 galben metalizat 1 buc

LZ55661051 turcoaz metalizat 1 buc

LZ55661062 mov metalizat 1 buc

LZ55661054 verde fresh metalizat 1 buc

LZ 55680000 Capse Leitz e1 1 buc

CAPSATOR	
DE BIROU

MINI 
CAPSATOARE CULOARE AMBALARE

LZ55021001 LZ55281001 alb perlă 1 buc

LZ55021023 LZ55281023 roz metalizat 1 buc

LZ55021036 LZ55281036 albastru metalizat 1 buc

LZ55021016 LZ55281016 galben metalizat 1 buc

LZ55021051 LZ55281051 turcoaz metalizat 1 buc

LZ55021062 LZ55281062 mov metalizat 1 buc

LZ55021054 LZ55281054 verde fresh metalizat 1 buc

LZ55700000 - Capse Leitz P3 24/6 1 buc

LZ55540000 - Capse Leitz P3 24/6 1 buc

LZ55720000 - Capse Leitz P3 26/6 1 buc

- LZ55770000 Capse Leitz P2 nr. 10 1 buc

| Capsatoare. Capsatoare. |

alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95

alb galben roz albastru turcoaz verde 
fresh mov negru

01 16 23 36 51 54 62 95

Un birou plin de viață și culoare!
Descoperă gama completă Leitz WOW  la paginile 103-113
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10 ANI
30

Capsator	metalic	Leitz	NeXXt	Series	5502
Într-o gamă de culori ce se potrivesc identității companiei tale. Capsa-
tor robust și fiabil, din metal, pentru utilizare zilnică. Capsare închisă, 
deschisă și tip cui.

LEITZ	CORPORATE	IDENTITY
CULOAREA	COMPANIEI	TALE
Echipează biroul folosind produse de calitate care se potrivesc iden-
tității companiei tale. Inspiră-ți echipa!

5008

Capse utilizate Capse Leitz P3: Power Performance 24/6: LZ55700000; LZ55540000 (albe) 26/6: LZ55720000.

• Corp din metal, cu bază non alunecare.
• Încărcare frontală, pe arc.
• Capsarea poate fi închisă, deschisă sau tip cui.

• Robust și fiabil, ideal pentru utilizarea frecventă. Capsare închisă, de-
schisă și tip cui.
• Decapsator încorporat.
• Distanță maximă de la marginea colii: 70 mm.

Capsator	metalic	Leitz	NeXXt	
Series	5522

Capsator	metalic	Leitz	NeXXt	
Series	5504

10 ANI
40

10 ANI
40

5138

5005

Capse utilizate Capse Leitz P4:  Capse Leitz P4 24/8 , LZ55710000 Capse utilizate Capse Leitz P4:  Capse Leitz P4 24/8 , LZ55710000

• Capsator cu capsare plată, care datorită tehnicii sale de capsare asig-
ură 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.

• Corp din metal.
• Încărcare frontală.
• Distanța maximă de la marginea colii: 65 mm.

Capsator	capsare	plată	Leitz	
NeXXt	Series	5505

Capsator	capsare	plată	
Leitz	NeXXt	Series	5523

10 ANI
30

10 ANI
40

CAPSATOARE LEITZ CU CAPSARE 
PLATĂ - DOCUMENTE MAI COMPACTE

Capsarea obișnuită
Capsa este curbată conform 
capsării convenționale. Do-
cumentele ocupă mai mult 
spațiu.

Capsarea plată
Capsa este complet plată în 
urma capsării. Economisești 
până la 30% din spaţiul de 
depozitare.

-30%

    5008     5138

Capse utilizate Capse Leitz P3: Power Performance 24/6: LZ55700000; LZ55540000 (albe) 26/6: 
LZ55720000

COD CAPACITATE	
DE	CAPSARE CULOARE AMBALARE

LZ55022001 30  coli alb perlă 1 buc

LZ55020020 30  coli roșu deschis 1 buc

LZ55020025 30  coli roșu 1 buc

LZ55020030 30  coli albastru deschis 1 buc

LZ55020035 30  coli albastru 1 buc

LZ55020050 30  coli verde deschis 1 buc

LZ55020085 30  coli gri 1 buc

LZ55020095 30  coli negru 1 buc

COD CAPACITATE	
DE	CAPSARE CULOARE AMBALARE

LZ55040025 40  coli roșu 1 buc

LZ55040035 40  coli albastru 1 buc

LZ55040085 40  coli gri 1 buc

LZ55040095 40  coli negru 1 buc

COD CAPACITATE	
DE	CAPSARE CULOARE AMBALARE

LZ55220035 40  coli albastru 1 buc

LZ55220095 40  coli negru 1 buc

COD CAPACITATE	
DE	CAPSARE CULOARE AMBALARE

LZ55050035 30 coli albastru 1 buc

LZ55050095 30  coli negru 1 buc

COD CAPACITATE	
DE	CAPSARE CULOARE AMBALARE

LZ55230035 40 coli albastru 1 buc

LZ55230095 40 coli negru 1 buc

LZ55710000 - Capse Leitz P4

| Capsatoare. Capsatoare. |
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Capsator	electric	Leitz	Nexxt	Series
Capsator electric ideal pentru uz zilnic. Capsează automat, fără niciun  
efort din partea utilizatorului. Prevăzut cu adaptor pentru priză sau ba-
terii (4x 1,5V AA LR6), bateriile nu sunt incluse. Este ușor de utilizat, fără 
efort fizic și cu o singură mână, iar între timp poți face altceva. A se uti-
liza împreună cu Capsele electrice Leitz e1, pentru o capsare perfectă, 
fără blocaje 3 ani garanție și utilizare sigură certificată GS, cu condiția 
utilizării Capselor electrice Leitz.

 

    5038

DESCRIERE 10	COLI 20	COLI AMBALARE
alb (adaptor) LZ55321001 LZ55331001 1 buc

albastru (adaptor) LZ55320035 LZ55330035 1 buc

negru (adaptor) LZ55320095 LZ55330095 1 buc

negru (baterii) LZ55660095 1 buc

capsele Leitz      LZ55680000      LZ555560000 1 buc

• Corp din material plastic.
• Încărcare din partea superioară (cu deschidere de 180°).
• Decapsator încorporat.
• Capsare închisă, deschisă sau tip cui.

COD CAPACITATE	DE	
CAPSARE CULOARE AMBALARE

LZ55000025 30  coli roșu 1 buc

LZ55000035 30  coli albastru 1 buc

LZ55000085 30  coli gri 1 buc

LZ55000095 30  coli negru 1 buc

Capsator	Leitz	NeXXt	Series	5500

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

• 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 CULOARE AMBALARE

LZ55170035 10  coli albastru 1 buc

LZ55170095 10  coli negru 1 buc

COD CAPACITATE	DE	
CAPSARE CULOARE AMBALARE

LZ55010025 25 coli roșu 1 buc

LZ55010035 25 coli albastru 1 buc

LZ55010095 25 coli negru 1 buc

Mini-capsator	Leitz	
NeXXt	Series	5517

Capsator	Leitz	NeXXt	
Series	5501

3 ANI
10

10 20
3 ANI

30
3 ANI

25
3 ANI

    5005

    
5058

5038

Capse utilizate Capse Leitz P3: Power Performance 24/6: LZ55700000; LZ55540000 (albe) 26/6: LZ55720000

Capse utilizate Capse Leitz P3: Power Performance 24/6: 
LZ55700000; LZ55540000 (albe) 26/6: LZ55720000

Capse utilizate Capse Leitz P2 No.10 - COD LZ55770000

| Capsatoare. Capsatoare. |
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• Capsator metalic tip clește.
• Încărcare din partea superioară, 2 tipuri de capsare.
• Îmbrăcat în cauciuc moale.
• Capsare închisă, deschisă. 
• Cutie capse inclusă

• Capsator tip clește de cea mai bună calitate, pentru capsarea în 
mână, cu un design modern și corp metalic rezistent. Capsează până 
la 15 coli de hârtie (80 gsm) și are încărcare superioară a magaziei de 
capse. Capsare închisă și 10 ani garanție cu condiția utilizării capselor 
Leitz. 1 Pachet de capse inclus.

• Capsator metalic tip clește.
• Încărcare din partea superioară.
• Capsare închisă, deschisă.
• Îmbrăcat în cauciuc moale.

COD CAPSE	P3 CULOARE AMBALARE
LZ55480033 LZ55700000 albastru 1 buc

COD CAPSE	P1 CULOARE AMBALARE
LZ55470033 LZ55780000 albastru 1 buc

COD CAPSE	P2,	NR.	10 CULOARE AMBALARE
LZ55450033 LZ55770000 metalizat/albastru 1 buc

Capsator	tip	clește	Leitz	5548Capsator	tip	clește	Leitz	5547

Capsator	tip	clește	Leitz	5545

CAPSATOR  TIP CLEȘTE  

 

Capsator	tip	clește	Leitz	JUWEL		
Capsator tip clește de cea mai bună calitate, ușor de folosit în mână 
datorită suprafeței mate placată cu nichel și a prinderii ușoare. Ideal 
pentru birou, dar și pentru proiectele de la școală sau pentru acasă. 
Capsare închisă. Mecanism de încărcare superior. Capse incluse.

Capsator tip clește de cea mai bună calitate, ușor de folosit în mână 
datorită suprafeței mate placată cu nichel și a prinderii ușoare. Ideal 
pentru birou, dar și pentru proiectele de la școală sau pentru acasă. 
Capsare închisă. Mecanism de încărcare superior. Capse incluse.

30
10 ANI

5038

 
5138

Capsarea obișnuită
Capsa este curbată conform 
capsării convenționale. 

P1

5038

5038

5008

COD CAPACITATE	DE	
CAPSARE DESCRIERE AMBALARE

LZ55560082 12 coli metalic 1 buc

LZ56400000 Capse Leitz Juwel 1 buc

10 ANI
12

15
10 ANI

15
10 ANI

COD CAPACITATE	DE	
CAPSARE DESCRIERE AMBALARE

LZ55490081 40 coli argintiu 1 buc

LZ55710000 Capse Leitz P4 1 buc

Capsator	tip	clește	Leitz	5549

P4

10 ANI
40

| Capsatoare. Capsatoare. |
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• Capsator cu capsare plată, care datorită tehnicii de capsare asigură o economie de 
spațiu de 30% în bibliorafturi și caiete mecanice.
• Corp metalic cu carcasa din material plastic.
• Cu încărcare în partea frontală.
• Distanța maximă de la marginea colii: 60 mm. 
• Capsează până la 60 de coli (80gsm)

• Capsator cu capsare plată, sistem ce asigură o economie de spațiu de 
30% în bibliorafturi și caiete mecanice.
• Corp metalic cu carcasă din plastic.
• Încărcare frontală.
• Distanța maximă de la marginea colii: 56 mm.

COD CAPSE	25/10 CULOARE AMBALARE
LZ55520084 LZ55740000 gri 1 buc

COD TIP CAPACITATE	CAPSARE AMBALARE
LZ55700000 24/6 30 coli 1000 buc/cutie

LZ55720000 26/6 30 coli 1000 buc/cutie

LZ55721000 26/6 30 coli 5000 buc/cutie

LZ55710000 26/8 40 coli 1000 buc/cutie

LZ55590000 24/8 40 coli 5000 buc/cutie

LZ55770000      No. 10 15 coli 1000 buc/cutie

LZ55780000     No. 8 15 coli 1000 buc/cutie

LZ55790000       23/15 XL 120 coli 1000 buc/cutie

LZ55740000    25/10 60 coli 1000 buc/cutie

COD TIP CAPACITATE	DE	
CAPSARE AMBALARE

LZ55540000 24/6 30 coli 1000 buc/cutie

COD TIP CAPACITATE	DE	
CAPSARE AMBALARE

LZ55680000 24/6 10 coli 2500 buc/cutie

LZ55690000 26/6 20 coli 2500 buc/cutie
COD CAPSE	3/15XL CULOARE AMBALARE

LZ55530084 LZ55790000 gri 1 buc

Capsator	de	mare	capacitate	Leitz	5552,	capsare	plată

Capsator	de	mare	capacitate	Leitz	5553,	capsare	plată

Capse	Leitz	Power	Performance

Capse	Leitz	Power	Performance	Alb

Capse	Leitz	Electric

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.

Leitz simplifică lucrurile pentru tine! De exemplu, pentru oricare model de 
capsator cu simbolul P3 pe cutie, se potrivește orice capsă cu simbolul P3.

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 exem-
plu, o capsă 24/6: 24 denotă tipul de sârmă utilizată pentru capsă. Cu cât este mai mic 
numărul, cu atât mai gros este firul de sârmă folosit. Iar 6 reprezintă lungimea piciorului 
în mm. Există și dimensiuni speciale, cum ar fi capsele nr. 10 pentru mini-capsatoare, dar 
și altele.

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

Coroană

Pi
ci

or

Pi
ci

or

Dinți

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.
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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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4 002432 399192

 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 foto-
copii.
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 1 LEITZ        5554-00-00

4002432399178

1000x
24/6

invisibleinvisibleinvisible

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
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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

1 LEITZ 5574-00-00

4   002432  364060

 Esselte Leitz GmbH & Co KG 
70477 Stuttgart · Germany

www.leitz.com
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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 blo-
caje.
• 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

CAPSATOARE LEITZ DE MARE  
CAPACITATE: PERFORMANȚE ÎNALTE

Tehnologi specială 
bypass permite 
folosirea unui singur 
tip de capsă pentru 
a capsa până la 120 
de coli. 
(Modele 5552 & 5553)

Fereastră integrată 
pentru a vizualiza 
magazia de capse.  
(Model 5552)

Cu tehnologia Flat 
Clinch economisești 
până la 30% din 
spațiul de depozitare 
al documentelor. 
(Modele 5552 & 5553)

-30%

10 ANI
60

10 ANI
120

P3

    5180

    5182

P3

P3

P3

P4

P4

P2

P1

P6

P5
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Capsator	Nr.10	«ELEGANCE»
• Capacitate 100 capse.
• Decapsator inclus. 
• Adâncimea maximă de capsare 50 mm. 
• Mecanism solid metalic de alimentare. 
• 2 ani garanție pentru mecanism în condițiile utilizării exclusiv a 

capselor ErichKrause.

COD CAPSE	UTILIZATE CULOARE AMBALARE
EK02175 nr. 10 asortate 1 buc

EK02167 nr. 10 negru 1 buc

EK02177 nr. 10 asortate transparent 1 buc

2 ANI

2 ANI
20

2 ANI
20

2 ANI
30

2 ANI
30

30

2 ANI
30

Capsator	24/6	«ELEGANCE»	Half-strip
• Capsator echipat cu bandă de cauciuc anti-alunecare și un mecan-

ism de alimentare solid din metal. 
• Două tipuri de capsare: închisă și deschisă. 
• Capacitate: 100 capse. 
• Adâncimea maximă de capsare: 55 mm. 
• 2 ani garanție pentru mecanism în condițiile utilizării exclusiv a 

capselor ErichKrause.

COD CAPSE	UTILIZATE CULOARE AMBALARE
EK02244 24/6 asortate 1 buc

EK02241 24/6 negru 1 buc

Capsator	24/6	«ELEGANCE»	Up	right
• Capsator echipat cu bandă de cauciuc anti-alunecare și un mecan-

ism de alimentare solid din metal. 
• Două tipuri de capsare: închisă și deschisă. 
• Adâncimea maximă de capsare: 50 mm. 
• Se poate poziționa pe atât orizontal cât și vertical. 
• 2 ani garanție pentru mecanism în condițiile utilizării exclusiv a 

capselor ErichKrause.

COD CAPSE	UTILIZATE CULOARE AMBALARE
EK02220 24/6 asortate 1 buc

EK02218 24/6 negru 1 buc

• Саpacitate 50 capse. 
• Decapsator inclus. 
• Adâncimea maximă de capsare 33 mm. 
• Mecanism solid metalic de alimentare. 2 ani garanție pentru me-

canism în condițiile utilizării exclusiv a capselor ErichKrause.

COD CAPSE	UTILIZATE CULOARE AMBALARE
EK36915 nr. 10 gri 1 buc

EK36916 nr. 10 asortate 1 buc

Capsator	Nr.	10	«D1»

• Саpacitate 100 capse. 
• Două tipuri de capsare. 
• Adâncimea maximă de capsare 40 mm. 
• Mecanism solid metalic de alimentare. 
• 2 ani garanție pentru mecanism în condițiile utilizării exclusiv a 

capselor ErichKrause.

COD CAPSE	UTILIZATE CULOARE AMBALARE
EK36919 24/6 asortate 1 buc

EK36918 24/6 gri 1 buc

Capsator	24/6	«D3»

• Саpacitate 100 capse. 
• Decapsator inclus. 
• Adâncimea maximă de capsare 55 mm. 
• Mecanism solid metalic de alimentare. 
• 2 ani garanție pentru mecanism în condițiile utilizării exclusiv a 

capselor ErichKrause.

COD CAPSE	UTILIZATE CULOARE AMBALARE
EK36917 nr. 10 asortate 1 buc

Capsator	Nr.	10	«D2»

| Capsatoare. Capsatoare. |
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Confortabil pentru o capsare rapidă a hârtiei. Două tipuri de capsare. 
Capacitate 100 capse. Adâncimea maximă de capsare a hârtiei 52 mm. 
Mecanism metalic solid de alimentare. 2 ani garanție pentru mecanism 
în condițiile utilizării exclusiv a capselor ErichKrause.

Domeniul de aplicare de capsare atunci când se utilizează capse 23/13. 
Permite utilizarea capselor de 24/6, 23/8 și 23/10. Саpacitate 100 
capse. Adâncimea maximă de capsare este de 52 mm. Distanța de 
capsare reglabilă. Sistem automat de încărcare cu capse. 2 ani garanție 
pentru mecanism în condițiile utilizării exclusiv a capselor ErichKrause.

COD CAPSE	UTILIZATE AMBALARE
EK18222 24/6 1 buc

COD CAPSE	UTILIZATE AMBALARE
EK05410 23/13 1 buc

Capsator	clește	24/6Capsator	P100	«ELEGANCE»

Capsator	P140	«ELEGANCE» Capsator	«EASY-CLINCH»
Domeniul de aplicare de capsare atunci când se utilizează capse 23/17. 
Permite utilizarea capselor de 24/6, 23/8, 23/10, 23/13 și 23/17. 
Саpacitate 100 capse. Adâncimea maximă de capsare este de 65 mm. 
Distanța de capsare reglabilă. Sistem automat de încărcare cu capse. 2 
ani garanție pentru mecanism în condițiile utilizării exclusiv a capselor 
ErichKrause.

Necesită cu până la 60% mai puțin efort pentru capsare față de un cap-
sator de mare capacitate obișnuit. Permite utilizarea capselor de 23/6, 
23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17. Capacitate 100 capse. Capacitatea 
maximă de capsare 130 coli cu folosirea capselor 23/17. Mecanism de 
ajustare a distanței de capsare. Adâncimea maximă de capsare 70 mm. 
Sistem automat de încărcare cu capse. 2 ani garanție pentru mecanism 
în condițiile utilizării exclusiv a capselor ErichKrause.

COD CAPSE	UTILIZATE CULOARE AMBALARE
EK05412 23/17 negru 1 buc

COD CAPSE	UTILIZATE CULOARE AMBALARE

EK35502 23/6, 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 
23/17 negru 1 buc

Decapsator Decapsator	«ELEGANCE»
Îndepărtează capse nr.10 și 24/6. Mecanismul de blocare permite sto-
carea în poziție închisă.

Îndepărtează capse nr.10 și 24/6. Mecanismul de blocare permite sto-
carea în poziție închisă.

COD CULOARE
EK02203 negru

COD FINISAJ TIP	CAPSARE AMBALARE
EK07139 alămite nr. 10 1000 buc/cutie

EK01188 simple nr. 10 1000 buc/cutie

EK07140 colorate nr. 10 1000 buc/cutie

EK07143 alămite 24/6 1000 buc/cutie

EK01189 simple 24/6 1000 buc/cutie

EK07145 colorate 24/6 1000 buc/cutie

EK33256 simple 26/6 5000 buc/cutie

EK11122 simple 23/8 (30-50 coli) 1000 buc/cutie

EK04558 simple 23/10 (50-70 coli) 1000 buc/cutie

EK01190 simple 23/13 (70-100 coli) 1000 buc/cutie

EK01191 simple 23/17 (130-160 coli) 1000 buc/cutie

COD CULOARE
EK28240 asortate

EK28239 negru2 ANI
100

2 ANI
140

2 ANI
30

Capse
Unghiurile ascuțite ale fiecărei capse permit capsarea unui număr mare 
de documente.

| Capsatoare. Capsatoare. |
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Capsator	de	mare	capacitate	S060

Capsator	cu	capsare	plată	RAPID	F30

Capsator	halfstrip	Rapid	F16Capsator	Halfstrip	Rapid	F6

Capsator	de	birou	S030c

Capsator	de	birou	S030

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
RA5000553 Capsator S060 Fullstrip cu 

încărcare superioară negru/roșu 1 buc

RA5000561 Capse Omnipress 60 coli - 1000 buc/cutie

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
RA23256500 30 coli negru 1 buc

RA23256501 30 coli albastru 1 buc

RA23256502 30 coli roșu 1 buc

RA5000354 30 coli albastru deschis 1 buc

RA5000355 30 coli roșu deschis 1 buc

RA5000356 30 coli verde deschis 1 buc

RA5000357 30 coli galben 1 buc

RA5000358 30 coli alb 1 buc

RA24855800 Capse Rapid Stong 24/6 1000 buc/cutie

RA24861400 Capse Rapid Stong 26/6 1000 buc/cutie

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
RA5000268 20 coli negru 1 buc

RA5000269 20 coli albastru 1 buc

RA5000270 20 coli roșu 1 buc

RA24855800 Capse Rapid Stong 24/6 1000 buc/cutie

RA24861400 Capse Rapid Stong 26/6 1000 buc/cutie

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
RA23810501 30 coli negru 1 buc

RA23810502 30 coli albastru 1 buc

RA23810503 30 coli roșu 1 buc

RA24855800 Capse Rapid Stong 24/6, 1000 buc/cutie

RA24861400 Capse Rapid Stong 26/6 1000 buc/cutie

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE

RA5000549 Capsator S030c Halfstrip cu 
încărcare superioară negru 1 buc

RA5000550 Capsator S030c Halfstrip cu 
încărcare superioară negru/roșu 1 buc

RA5000551 Capsator S030c Halfstrip cu 
încărcare superioară alb/roz 1 buc

RA5000559 Capse Omnipress 30 coli - 1000 buc/cutie

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
RA5000547 Capsator S030 Fullstrip

cu încărcare superioră negru/roșu 1 buc

RA5000559 Capse Omnipress 30 coli - 1000 buc/cutie

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

• Capsator robust, cu magazie de capse halfstrip și mecanism din metal.
• Pentru capsare închisă sau deschisă.
• 5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid.

5 ANI
STRONG 55 mm20

5 ANI
STRONG 55 mm30

5 ANI
STRONG 55 mm30

-40%
Perechea: FC30,  
COD: RA236394**

Perechea: FC20,  
COD: RA232564**

Perechea: FC20
COD: RA232564**

• Capsator ergonomic, halfstrip, cu mecanism din oțel dur pentru o 
capsare precisă.
• Echipat cu tehnologia de capsare plată, ce reduce volumul documen-
telor capsate cu până la 30%.
• Capse Rapid Strong 24/6 si 26/6.
• 5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid.

Capsatoare. |
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Capsator	metalic	Halfstrip	Rapid	FM12 Mini-capsator	Rapid	Baby-Ray	F4

Set	mini-capsator	Rapid	F5	+	mini-perforator	Rapid	FC10	+	decapsator	Rapid	C2

Capsator	tip	clește	de	mare	
capacitate	Rapid	Classic	HD31

Capsator	tip	clește	Rapid	Classic	
K1	Textile

• Capsează până la 25 coli de hârtie (80  g/mp). Structura integral 
metalică. 
• Baza și partea superioară sunt învelite în cauciuc ergonomic.
• Nicovală rotativă permite capsare închisă și deschisă.
• Capse Rapid Strong 24/6 și 26/6.
5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid.

• Mini-capsator compact și practic, cu decapsator metalic integrat.
• Plin de culoare și cu un design atrăgător, acest capsator este ide-
al pentru când vă aflați în mișcare, pentru biroul de acasă sau pentru 
proiectele de la școală ale copiilor.

• Același design precum Rapid K1, cel mai vândut capsator tip clește 
din lume, fără nicovală reglabilă, potrivit pentru capsele Rapid Nr. 43. 
• Recomandat pentru lucrul cu materiale textile, cu adâncime până la 
56 mm.

CEL MAI BINE VÂNDUT CAPSATOR TIP CLEȘTE DIN LUME ȘI 
PREFERATUL FLORARILOR.
• Design clasic, atractiv, și nicovală reglabilă pentru capsare închisă sau 
deschisă. Ideal pentru oficii poștale, florării, magazine, recepții, firme de 
curierat, depozite, birou și casă.

• Clește placat cu nichel, ideal pentru ambalare. Nicovala este ajustabilă, 
pentru modificarea tipului de capsare. Perfect pentru oficii poștale, firme 
de curierat, birouri de recepție, depozite etc.

• 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  g/mp).
• 5 ani garanție cu condiția utilizării capselor Rapid.

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
RA5000273 25 coli negru 1 buc

RA5000274 25 coli argintiu 1 buc

RA5000275 25 coli albastru 1 buc

RA5000276 25 coli roșu 1 buc

RA24855800 Capse Rapid Stong 24/6 1000 buc/cutie

RA24861400 Capse Rapid Stong 26/6 1000 buc/cutie

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
RA10184030 10 coli  albastru translucid 1 buc

RA10184032 10 coli transparent 1 buc

RA24855600 Capse Rapid 24/6 1000 buc/cutie

RA24861300 Capse Rapid 26/6 1000 buc/cutie

COD DESCRIERE AMBALARE
RA10540310 70 coli 1 buc

RA24890200 Capse 73/6 1000 buc/cutie

RA24890300 Capse 73/8 1000 buc/cutie

RA24890400 Capse 73/10 1000 buc/cutie

RA24890800 Capse 73/12 1000 buc/cutie

COD DESCRIERE AMBALARE
RA10520501 capator de mână pentru textile 1 buc

RA24872200 Capse 43/6 G textile 1000 buc/cutie

RA24872300 Capse 43/8 G textile 1000 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
RA5000370 albastru/verde blister

RA5000371 roz/galben blister

RA5000372 mov/culoarea piersicii blister

RA24862900 Capse Rapid Standard No. 10, 1000 buc/cutie

5 ANI
25

5 ANI
10

5 ANI
10

5 ANI
56 mmtex�le

5 ANI
70

Perechea: FMC25
COD: RA5000283

COD DESCRIERE AMBALARE
RA10510601 85 x 25 x 182 mm 1 buc

RA24855800 Capse 24/6 100 buc/cutie 1000 buc/cutie

RA24858500 Capse 24/8 100 buc/cutie 1000 buc/cutie

Capsator	tip	clește	Rapid	K1

5 ANI
STRONG
SUPER

24/8+
26/8+

STRONG 50

| Capsatoare. Capsatoare. |
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Capsator	profesional	Fashion	HD	70
• Capsator de mare capacitate, ușor și compact, cu încărcare superio-
ară. 
• Comod, mecanism de încărcare frontală;
• Adâncimea capsării 53 mm;
• 5 ani garanție;
• Se utilizează cu capsele Rapid 23/8-10;

5 ANI
STRONG 55 mm70

5 ANI
STRONG 55 mm110

5 ANI
STRONG 55 mm210

Fashion	HD110	Capsator	de	
mare	capacitate	Rapid

Fashion	HD210	Capsator	de	mare	
capacitate	Rapid

COD DIMENSIUNE TIP	CAPSE AMBALARE
RA23633700 117 x 210 x 387 mm 23/8-24 1 buc

COD DIMENSIUNE TIP	CAPSE AMBALARE
RA21080815 100 x 154 x 325 mm 23/8-14 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
RA21281405 100 x 154 x 325 mm 1 buc

RA24869800 Capse 23/8, 1000 buc/cutie

RA24869900 Capse 23/10, 1000 buc/cutie

• Un capsator puternic, cu încărcare frontală, ce beneficiază de un me-
canism ce permite capsarea a maxim 170 coli.
• Mecanism de încărcare: încărcare frontală.
• Dimensiune: 100 x 154 x 325 mm.
• Adâncime de capsare: 66 mm.

COD CAPACITATE	DE	CAPSARE AMBALARE
RA21698301 170 coli 1 buc

RA21808300 Singurele capse potrivite pentru 
Capsatorul Rapid DUAX 1000 buc/cutie

60 mm170

Tehnologia revoluţionară Duax® face posibilă segmentarea lungimii în 
exces a capsei în timpul procesului de capsare. Astfel, capsa va avea 
lungime potrivită pentru numărul de coli introduse.
Duax® - cea mai avansată tehnologie de capsare din lume!

Duax® - cea mai avansată 
tehnologie de capsare din lume!

Capsatorul Rapid Duax de 
mare capacitate benefici-
ază de tehnologia paten-
tată DUAX®, care asigură 
capsarea a 2 sau 170 de 
coli cu aceeași capsă.

5 ANI

1 CAPSATOR, 1 CAPSĂ, 2-170 COLI!

Capsare plată pentru un 
volum redus al documentelor!

• Capsează până la 110 coli de hârtie (80  g/mp);
• Corp din oțel, compact, cu încărcare frontală;
• Mecanism de încărcare frontală, comod;
• Se utilizează cu capsele Rapid 23/81M, 23/10 1M, 23/12 1M, 23/14 
1M, 23/8 1M, 23/10 1M, 23/12 1M, 23/14 1M

• Capsează până la 210 coli de hârtie (80  g/mp);
• Corp din oțel, încărcare frontală;
• Mecanism de încărcare frontală, comod;
• Se utilizează cu capsele 23/8-24.

Perechea: HDC 150/4
COD: RA23223100

Perechea: HDC 150/2
COD: RA23000600

Perechea: HDC 65
COD: RA20922603

Capse utilizate Capse Rapid Standard: 23/8 1M: RA4869200, 23/10: RA24869300, 23/12 1M: RA24869400, 
23/14 1M: RA24869500. Capse utilizate Capse Rapid Strong: 23/8 1M: RA24869800, 23/10 1M: RA24869900, 
23/12 1M:, RA24870000, 23/14 1M:  RA24870100.

Capse utilizate Capse Rapid Standard: 23/8 1M: RA4869200, 23/10: RA24869300, 23/12 1M: 
RA24869400, 23/14 1M: RA24869500. Capse utilizate Capse Rapid Strong: 23/8 1M: RA24869800, 23/10 
1M: RA24869900, 23/12 1M:, RA24870000, 23/14 1M:  RA24870100.

| Capsatoare. Capsatoare. |
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Pistol	de	capsat	R34	
• Taker durabil, fabricat integral din oțel rezistent, ce satisface exi-
gențele oricărui profesionist, ideal pentru montarea plăcilor de tavan 
fals, materialelor izolante, mochetelor, etc.
• Carcasă și mecanism din oțel, dotat cu amortizor de zgomot, forță 
reglabilă.
• Funcție de blocare, aplicații: izolații, plăci tavan, foi de plastic, mo-
chete, etc.

COD CULOARE TIP	CAPSE AMBALARE
RA20511550 argintiu nr. 140, 6-14 mm 1 buc

Pistol	de	capsat	R13E

Pistol	de	capsat	R23E

• Ideal pentru aplicații hobby, bricolaj, decorațiuni și reparații ușoare.
• Cu sistem de blocare și amortizor de zgomot.
• Capse utilizate: 

• Pistol de capsat R23E ideal pentru muncile ușoare.
• Prevăzut cu grip pentru confort.
• Pachetul include un set de capse.

COD CULOARE TIP	CAPSE AMBALARE
RA20443950 galben nr. 13 de 4-10 mm 1 buc

COD CULOARE TIP	CAPSE AMBALARE
RA20510450 argintiu/galben 13/4-8 1 buc

Capse	Rapid

Standard
• Pentru utilizare zilnică
• Pentru ușurință maximă la 
capsare 

Strong
• Material mai dur pentru a penetra 
până la 30 de coli
• Dinți extraascuțiți 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 pă-
trunde 50 de coli sau mai mult
• Dinți extascuțiți pentru penetrare 
maximă  
• Picioare mai lungi, ce garantează 
închiderea perfectă a capsei
• Ideale pentru capsarea unui număr 
mare de coli și pentru hârtie deose-
bit de groasă, plastic, etc.

COD TIP CAPACITATE	DE	CAPSARE AMBALARE
RA24855600 24/6 2-20 coli 1000 buc/cutie

RA24861300 26/6 2-20 coli 1000 buc/cutie

RA24862900 Nr. 10/4 2-10 coli 1000 buc/cutie

RA24869100 23/6 2-20 coli 1000 buc/cutie

RA24869200 23/8 10-40 coli 1000 buc/cutie

RA24869300 23/10 40-70 coli 1000 buc/cutie

RA24869400 23/12 60-90 coli 1000 buc/cutie

RA24869500 23/14 80-110 coli 1000 buc/cutie

RA24869600 23/15 80-120 coli 1000 buc/cutie

		Capse	Rapid	Standard

COD TIP CAPACITATE	DE	CAPSARE AMBALARE
RA24855800 24/6 2-30 coli 1000 buc/cutie

RA24861400 26/6 2-30 coli 1000 buc/cutie

RA24870800 Nr. 10/4 2-10 coli 1000 buc/cutie

RA24869800 23/8 10-40 coli 1000 buc/cutie

RA24869900 23/10 40-70 coli 1000 buc/cutie

RA24870000 23/12 60-90 coli 1000 buc/cutie

RA24870100 23/14 80-110 coli 1000 buc/cutie

RA24870300 23/17 110-140 coli 1000 buc/cutie

RA24870400 23/20 140-170 coli 1000 buc/cutie

RA24870500 23/24 150-210 coli 1000 buc/cutie

STRONG  Capse	Rapid	Strong

COD TIP CAPACITATE	DE	CAPSARE AMBALARE
RA24858500 24/8 2-40 coli 1000 buc/cutie

RA24861600 26/8 2-50 coli 1000 buc/cutie

RA21808300 DUAX 2-170 coli 1000 buc/cutie

 	Capse	Rapid	Super	Strong

Capse	pentru	tackere
Din sârmă galvanizată subțire rezistentă pentru rezultate foarte bune.COD TIP	CAPSE AMBALARE

RA11825700 13/4 5000 buc/cutie

RA11830700 13/6 5000 buc/cutie

RA11835600 13/8 5000 buc/cutie

RA11840600 13/10 5000 buc/cutie

RA11905731 140/6 2000 buc/cutie

RA11908131 140/8 2000 buc/cutie

RA11910731 140/10 2000 buc/cutie

RA11912331 140/12 2000 buc/cutie

RA11915631 140/14 2000 buc/cutie

| Capsatoare. Capse. |
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Capsator	Novus	B7	24/6 Capsator	Novus	B7	24/6

Capsator	Novus	mini Capsator	Novus	B4

Capsator	Novus	B56

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
NV1656 24/6  metal albastru 1 buc

NV1056 24/6  metal negru 1 buc

NV1655 24/6  metal gri 1 buc

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
NV0044 23/6-23/17 gri 1 buc

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
NV1907 24/6 negru 1 buc

NV1908 24/6 albastru 1 buc

NV1909 24/6 verde 1 buc

NV1910 24/6 roz 1 buc

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
NV1921 24/6-26/8 lila 1 buc

NV1922 24/6-26/8 roz 1 buc

NV1923 24/6-26/8 bleu 1 buc

NV1924 24/6-26/8 portocaliu 1 buc

NV1925 24/6-26/8 verde 1 buc

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
NV0059 23/8-23/24 gri 1 buc

Capsează până la 8 coli doar cu apăsarea unui deget!

· Capse tip 24/6
· Prevăzut cu sistem antiblocare
· Adâncime de capsare de 105 mm
· Capsează până la 30 coli de hârtie
· Funcție automată pentru capsare fără efort
· Realizat din metal cu carcasă din metal lucios

• Capsator B50 profesional pentru toate tipurile de capsare care  im-
plica până la 140 de coli de hârtie. 

• Prevăzut cu sistem antiblocare (ABS) pentru capsare convenabilă. 
• Sistem de încărcare superioară cu ghidaj dublu cu capse, montate 

pe arcuri.

• Capsator Novus mini, 12 coli, negru, blister, capse 24/6. • Capsator B4 profesional pentru toate tipurile de capsare care  im-
plica până la 40 de coli de hârtie. 

• Prevăzut cu sistem antiblocare (ABS) pentru capsare convenabilă. 
• Sistem de încărcare superioară cu ghidaj dublu cu capse, montate 

pe arcuri.

• Capsator B56 profesional , cu o capacitate exterm de mare de până 
la 200 de coli. 

• Prevăzut cu sistem antiblocare (ABS) pentru capsare convenabilă. 
• Sistem de încărcare superioară cu ghidaj dublu cu capse, montate 

pe arcuri.

Capsator	Novus	STABIL	24/6,	26/6

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
NV1725 24/6, 26/6  albastru 1 buc

NV1288 24/6, 26/6  gri 1 buc

NV1287 24/6, 26/6  negru 1 buc

NV1289 24/6, 26/6  roșu  1 buc

· Capacitate coli: 30.
· Capacitate capse: 100 buc
· Tip capse: 24/6, 26/6.
· Adâncime (mm): 65.

Capsatorul Stabil Novus fabricat din metal.

Capsator	Novus	B4FC	metal

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
NV1468 24/6, 26/6, 24/8 albastru 1 buc

NV1467 24/6, 26/6, 24/8 gri/alb 1 buc

NV1423 24/6, 26/6, 24/8 negru 1 buc

• Fabricat din metal. 
• Carcasă din plastic de o calitate deosebită, sistem dublu de ghidaj al 
capselor.
• Capacitate de capsare: 50 de coli.
• Adâncime de pătrundere în pagina: 60 mm. 
•Designul și culorile se potrivesc cu cele ale perforatorului Novus B225. 

| Capsatoare. Capsatoare. |
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ACCCESORII PENTRU BIROURI FERICITE

Capsator	nr.	10	diverse	culori Decapsator	metal	diverse	culoriCapse

Capsator	24/6	diverse	culori

Capsator	24/6	diverse	culori

Capsator	24/6	diverse	culori

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
HZ8757106 nr. 10 asortate 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ8757403 asortate 1 buc

COD TIP	CAPSE AMBALARE
HZ8760613 nr. 10 1000 buc/cutie

HZ8760514 24/6 1000 buc/cutie

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
HZ10417046 24/6 asortate 1 buc

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
HZ8757007 24/6 asortate 1 buc

COD TIP	CAPSE CULOARE AMBALARE
HZ50015788 24/6 roz 1 buc

HZ50015771 24/6 tourquise 1 buc

HZ50015795 24/6 albastru 1 buc

• Capsator mini, Herlitz, carcasă din material plastic cu mecanism de 
metal.

• Agrafe utilizate nr. 10;
• Capacitate de capsare 8 coli, diverse culori.

• Decapsator, Herlitz, fabricat din metal;
• Carcasă de plastic;
• Utilizat pentru decapsarea agrafelor de dimensiuni 10-23/8.

• Decapsator, Herlitz, fabricat din metal;
• Carcasă de plastic;
• Utilizat pentru decapsarea agrafelor de dimensiuni 10-23/8.

• Capsator metal nr. 24/6 Herlitz, fabricat din metal;
• Agrafe folosite 24/6, capacitate de capsare 15 coli;
• Capsare pe interior sau exterior, lungime 14 cm.

• Capsator nr.24/6, Herlitz, înveliș din plastic cu mecanism de metal;
• Agrafe utilizate 24/6;
• Capacitate de capsare 15 coli, posibilitate de capsare pe interior 

sau exterior.

• Capsator nr.24/6, Herlitz, înveliș din plastic cu mecanism de metal;
• Agrafe utilizate 24/6;
• Capacitate de capsare 15 coli, posibilitate de capsare pe interior 

sau exterior.

| Capsatoare. Capsatoare. |
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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.

COD CAPSE	UTILIZATE CULOARE AMBALARE
IT-0600 24/6 și 26/6 negru 1 buc

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.

COD CULOARE AMBALARE
IT-1811 negru, gri 1 buc

1 2 3

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

COD TIP AMBALARE
IT-1210 26/6 5000 buc/cutie

Decapsator	profesional	SR-300

COD CULOARE AMBALARE
IT-1801 negru, gri 1 buc

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.

• 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.

Pistol	de	lipit	G1000

Lipici	F2F	G1000

• Pistolul de lipit Fun to Fix V21 G1000 este ideal pentru sarcinile de 
lipire, fixare în domeniul decorațiunilor interioare.
• Pistol de lipit de uz casnic conceput pentru operațiuni de tipul DIY 
(Do it yourself).
• Pistolul de lipit Fun to Fix V21 G1000 este dotat cu o duză de pro-
tecție din silicon.
• Pistolul de lipit Fun to Fix are un suport reglabil pentru lipirea în cea 
mai bună poziție.
• Pachetul Fun to Fix V21 G1000 conține și un set de batoane de lipici.
• Timp de încălzire: 10 minute.
• 200 g/oră capacitatea de lipire.

• Sacul conține 10 batoane de lipici incolor 12 x 190 mm, potrivit pen-
tru Pistolul de lipit G1000.
• Ideal pentru reparații rapide și pentru decorarea diverselor obiecte.

COD CULOARE AMBALARE
RA23373100 violet 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
RA23499500 12 x 190 mm 10 buc/blister

| Capsatoare. Pistol cu lipici cald. |



ACCESORII DE BIROU ACCESORII DE BIROU 163162

COD CULOARE AMBALARE
PP30141 negru 1 buc

PP30139 roșu 1 buc

• Reduce forța de apăsare cu 50% față de mecanismele standard 
prin mecanismul unic de la PLUS;

• Se poate curăța foarte ușor de reziduuri de la perforare; 
• Blocarea mânerului permite stocarea în spații înguste;
• Riglă pentru o perforare de precizie; Dacă nu doriți să o folosiți, se 

poate ține retrasă spații înguste;
• Pivot rotativ fixat în mâner;
• Distanța între perforări: 80 mm;
• Diametrul perforării: 6 mm;
• Număr de perforări: 2;
• Adâncime maximă: 12 mm;
• Bază din polipropylenă;
• Dimensiune: 74 x 114 x 64 mm;
• Greutate: 280 g.

• Reduce forța de apăsare cu 50% față de mecanismele standard 
prin mecanismul unic de la PLUS;

• Se poate curăța foarte ușor de reziduuri de la perforare; 
• Blocarea mânerului permite stocarea în spații înguste;
• Riglă pentru o perforare de precizie; Dacă nu doriți să o folosiți, se 

poate ține retrasă spații înguste;
• Pivot rotativ fixat în mâner;
• Distanța între perforări: 80 mm;
• Diametrul perforării: 6 mm;
• Număr de perforări: 2;
• Adâncime maximă: 12 mm;
• Bază din polipropylenă;
• Dimensiune: 146 x 120 x 151 mm;
• Greutate: 630 g.

12

25

Perforator	Power	Assisted	PU-815A

Perforator	Power	Assisted	PU-815A

COD CULOARE AMBALARE
PP30274 alb 1 buc

PP30283 negru 1 buc

PP30273 roșu 1 buc

Perforator	Power	Assisted	
Pu-850A
Perforator	cu	mecanism	foarte	ușor
de	perforare

Perforatoare. |
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PERFORATOARELE LEITZ
ALWAYS EASY

Reducerea efortului 
în timpul perforării, 
datorită zonei de prin-
dere și a burghiilor as-
cuțite

Alinierea perfectă a 
documentelor asigu-
rată de formatul clar 
de demarcare și indi-
catorul de hârtie gra-
dat.

LEITZ	STYLE
DEMONSTREAZĂ-ȚI	ATENȚIA	PENTRU	
DETALII
Detaliile fac diferența. Gama Leitz Style are un design unic și modern, 
culori elegante și sofisticate, include materiale de cea mai bună calitate 
și finisaje satinate.

Perforator metalic pentru utilizare zilnică, cu un design modern și o 
gamă variată de culori sofisticate. Robust și fiabil. Indicator de hârtie 
gradat, pentru diverse formate.

5562

FisticGrena Albastru-Violet Negru-SatinAlb-Arctic

COD CULOARE AMBALARE
LZ50060004  alb arctic 1 buc

LZ50060028  grena 1 buc

LZ50060053  fistic 1 buc

LZ50060069  albastru-violet 1 buc

LZ50060094  negru satin 1 buc

Perforator	metalic	Leitz	
NeXXt	Series	Style	5006

30 10 ANI

5502/5528

5502

LEITZ WOW- IEȘI ÎN EVIDENȚĂ
Produse de calitate în culori vibrante care îți reflectă personalitatea.
Perforator	metalic	Leitz	NeXXt	Series	WOW	5008

Perforator	metalic	Leitz	NeXXt	Series	5008

Perforator	Leitz	NeXXt	Series	WOW	5060

Perforator metalic pentru uz zilnic, în culori WOW. Robust și fiabil. 
Distanţier gradat cu fereastră de indicare a poziţiei şi fixare sigură.

Disponibil în culorile corporate identity. Perforator robust, din metal, 
pentru utilizare zilnică. Robust și fiabil. Distanţier gradat cu fereastră de 
indicare a poziţiei şi fixare sigură.

Mic și compact, ideal pentru uz zilnic. Dimensiune convenabilă, cu zonă 
de prindere și apăsare confortabilă. Pentru utilizare la birou sau în miș-
care. Disponibil în culorile WOW.

COD CULOARE AMBALARE
LZ50081001 alb perlă 1 buc

LZ50081023 roz metalizat 1 buc

LZ50081036 albastru metalizat 1 buc

LZ50081016 galben metalizat 1 buc

LZ50081051 turcoaz metalizat 1 buc

LZ50081062 mov metalizat 1 buc

LZ50081054 verde fresh metalizat 1 buc

30 10 ANI

30 10 ANI

10 10 ANI

COD CULOARE AMBALARE
LZ50601001 alb perlă 1 buc

LZ50601023 roz metalizat 1 buc

LZ50601036 albastru metalizat 1 buc

LZ50601016 galben metalizat 1 buc

LZ50601051 turcoaz metalizat 1 buc

LZ50601062 mov metalizat 1 buc

LZ50601054 verde fresh metalizat 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
LZ50081001 alb perlă 1 buc

LZ50080020 roșu deschis 1 buc

LZ50080025 roșu 1 buc

LZ50080030 albastru deschis 1 buc

LZ50080035 albastru 1 buc

LZ50080050 verde deschis 1 buc

LZ50080085 gri 1 buc

LZ50080095 negru negru

LEITZ	CORPORATE	IDENTITY
CULOAREA	COMPANIEI	TALE
Echipează biroul folosind produse de calitate care se potrivesc iden-
tității companiei tale. Inspiră-ți echipa!

| Perforatoare. Perforatoare. |

Un birou plin de viață și culoare!
Descoperă gama completă Leitz WOW  la paginile 103-113
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COD CULOARE AMBALARE
LZ50380025 roșu 1 buc

LZ50380035 albastru 1 buc

LZ50380085 gri 1 buc

LZ50380095 negru 1 buc

• Perforator din metal cu plastic, cu bază non alunecare;
• Sistem de prindere ergonomic și burghie mai ascuțite pentru o per-
forare fără efort;
• Distanțier gradat cu fereastră de indicare a poziției și fixare sigură.

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

COD CULOARE AMBALARE
LZ51380025 roșu 1 buc

LZ51380035 albastru 1 buc

LZ51380085 gri 1 buc

LZ51380095 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
LZ50050025 roșu 1 buc

LZ50050035 albastru 1 buc

LZ50050085 gri 1 buc

LZ50050095 negru 1 buc

Perforator	metalic	NeXXt	Series	5138Perforator	Leitz	NeXXt	Series	5005

    5523

40 10 ANI
25 10 ANI

16 10 ANI

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

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

COD CULOARE AMBALARE
LZ50580035 albastru 1 buc

LZ50580095 negru 1 buc

Perforator	Leitz	NeXXt	
Series	5038

Mini-perforator	Leitz	NeXXt	
Series	5058

5500

5501

    5517

10 10 ANI

PERFORATOARE	DE	MARE	CAPACITATE	
LEITZ:	PERFORMANȚE	ÎNALTE
Teancurile groase de hâr-
tie nu mai sunt o problemă 
datorită tehnologiei Power-
save.

Indicatorul de hârtie este 
mai mare, pentru o mai bună 
vizibilitate a tuturor forma-
telor. 

• 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.

COD CULOARE AMBALARE
LZ51800035 albastru 1 buc

LZ51800084 argintiu 1 buc

LZ51800095 negru 1 buc

    5552

10 ANI65

• 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.

COD AMBALARE
LZ51820184 1 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
LZ17230000 58 x 45 x 100 mm 1 buc/set

Perforator	de	mare	capacitate	5182

Burghiu de rezervă pentru perforatorul Leitz 5182

    5553

Utilizare sigură - burghie-
le sunt acoperite și protejate  
de o carcasă.

Tăviță pentru confeti cu elibe-
rare ușoară. 

Indicator de hârtie din metal cu 
imprimare a formatelor la scară 
mare.

250 10 ANI

Perforator	de	mare	capacitate	
Leitz	5180

| Perforatoare. Perforatoare. |
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10 ANI

• Ideal pentru perforarea hârtiilor pentru agende tip caiet mecanic, 
3 perforații US, 4 perforații ce poate fi transformat în perforator cu 
2,3,5,6 perforații, sau alte formate. 
• Numărul de perforații poate fi ajustat, precum și distanța dintre ace-
stea, datorită elementelor de perforare detașabile. Indicator de hârtie 
ajustabil, cu riglă în cm, inchi și setări pentru cele mai comune formate, 
până la A2.

COD CAPACITATE	DE	PERFORARE AMBALARE
LZ51140084 30 coli 1 buc

COD DIAMETRU AMBALARE
LZ51230000 6 mm 1 buc

LZ51240000 8 mm 1 buc

Perforator	cu	4	perforații,	distanțe	reglabile,	Leitz	5114

Element	de	perforare	pentru	Leitz	5114
Element de perforare pentru Leitz 5114
Se folosește cu perforatorul Leitz 5114 și este disponibil în 2 Dimensiune: 6 și 
8 mm.

30 10 ANI

    5552

Mecanism de blocare a cla-
pei pentru o depozitare mai 
ușoară.

Indicator de hârtie ajustabil, 
pentru setări diferite. 

Sistem de prindere cu clips a 
burghielor, ușor și rapid.

Perforatoare	cu	4	perforații	Leitz

50225132

• Perforator cu 4 perforații, ideal pentru arhivarea documentelor în cai-
etul mecanic cu 4 inele.
• Fabricat din aluminiu pentru o durată de viață lungă.

COD CAPACITATE	DE	PERFORARE AMBALARE
LZ50220085 16 coli 1 buc

LZ51320085 40 coli 1 buc

5502

  5504

1640

LEITZ NEXXT SERIES
NOUA GENERAŢIE DE CAPSATOARE ŞI PERFORATOARE

 BOJ WELL DONE

Noua gamă de capsatoare şi perforatoare a fost lansată. Sistemul de prindere ergonomic şi 
burghiele mai ascuţite asigură o perforare fară efort, în timp ce noua tehnologie DIT asigură 

             enâmăr ztieL ,ngised iş etatilanoiţcnuf nî etnianî tlas tseca uC .ătcefrep iş ărugis eraspac o
liderul incontestabil al produselor de calitate pentru birou.

Sistemul de prindere
ergonomic şi burghiele 
mai ascuţite asigură 

Distanţier gradat cu 
fereastră de indicare a 
poziţiei şi fi xare sigură

Noua Tehnologie DIT 
pentru o capsarea sigură 
şi perfectă

o perforare fară e� ort

| Perforatoare.
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10

35

• Perforator cu ghidaj inclus.
• Diametrul perforației este de 5,5 mm.
• Distanța de perforare este de 80 mm.
• Mecanism de blocare inclus.
• Garanție 2 ani pentru mecanism.

• Perforator cu ghidaj inclus.
• Diametrul perforației este de 6 mm.
• Distanța de perforare este de 80 mm.
• Mecanism de blocare inclus.
• Garanție 2 ani pentru mecanism.

• Perforator cu ghidaj inclus.
• Diametrul perforației este de 5,5 mm.
• Distanța de perforare este de 80 mm.
• Mecanism de blocare inclus.
• Inserții anti alunecare incluse.
• Garanție 2 ani pentru mecanism.

COD CULOARE AMBALARE
EK17708 negru 1 buc

EK17709 asortate 1 buc

COD CAPACITATE	DE	
PERFORARE CULOARE AMBALARE

EK36750 35 coli negru 1 buc

EK36751 35 coli asortate 1 buc

COD CAPACITATE	DE	
PERFORARE CULOARE AMBALARE

EK15132 20 coli negru 1 buc

EK15133 20 coli asortate 1 buc

EK05402 30 coli negru 1 buc

EK05403 30 coli argintiu 1 buc

EK05404 40 coli negru 1 buc

EK05406 40 coli argintiu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK17710 negru 1 buc

EK17711 asortate 1 buc

Perforator	«U10»

Perforator	«Elegance» Perforator	«U35»

Perforator	«U20»

2 ANI

2 ANI

2 ANI

202 ANI

• Perforator cu ghidaj inclus.
• Diametrul perforației este de 5,5 mm.
• Distanța de perforare este de 80 mm.
• Mecanism de blocare inclus.
• Garanție 2 ani pentru mecanism.

70

COD CAPACITATE	DE	PERFORARE AMBALARE
EK05407 70 coli 1 buc

2 ANI

Perforator cu ghidaj inclus. Corpul este în totalitate de metal. Diametrul 
perforației este de 5,5 mm. Distanța de perforare este de 80 mm. Me-
canism de blocare inclus. Inserții anti alunecare incluse. Garanție 2 ani 
pentru mecanism.

Perforator	heavy-duty	«ELEGANCE»

• Corp metalic argintiu.
• Diametru perforație: 4,5 mm.
• Capacitate de perforare: maxim 8 coli.

• Din aluminiu, pentru perforator BP-01.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
IT-2025 132 x 59 x 16 mm 1 buc

COD AMBALARE
IT-2001 100 buc/cutie

COD GREUTATEDIMENSIUNE	(L	X	L	X	H) AMBALARE
IT-2000 1 kg 165 x 124 x 77 mm 1 buc

Perforator	de	birou	BP-01	cu	aplicator	capse

Capse	speciale	TURIKAN	BPG-01

Perforator	cu	o	singură	perforație	SP-45

1

2

• 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.

| Perforatoare. Perforatoare. |
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Perforator	Novus	MASTER Perforator	Novus	B240

Perforator	Novus	B2200

Perforator	B	230

Perforator	B	260 Perforator	B	230	Color	ID

• Perforator Novus confecționat din metal solid, cu mâner cu protecție 
din plastic.
• Este prevăzut cu riglă de ghidaj reglabilă din plastic și are o capacitate 
maximă de perforare de 25 de file.

• Perforator Novus confecționat din metal solid, cu mâner cu protecție 
din plastic.
• Este prevăzut cu riglă de ghidaj reglabilă din plastic și are o capacitate 
maximă de perforare de 30 de file.

• Perforatorul B260 este ideal pentru registraturi, bănci, departamente 
administrative.
• B260 este fabricat din metal și este prevăzut cu distanțier și sistem 
de blocare a clapei. 
• 60 coli, 2 găuri, distanța de 80 mm.

• Noua colecție Color ID vine cu niște culori foarte atractive: verde 
norocos, roz fericit, bleu prietenos, lila de vis și portocaliu distractiv. 
• Cea mai importantă trăsătură a colecției Color ID este elementul neg-
ru potrivit perfect cu cele colorate, ceea ce creează un contrast intere-
sant și plăcut în același timp. 
• Perforatorele B230 sunt perechea perfectă pentru capsatoarele B4, 
cu suprafețe de plastic strălucitoare și colorate. Pot perfora până la 30 
de pagini concomitent, cu o distanță de 80 mm între găuri. În partea 
de jos au rezervorul pentru resturile de hârtie, precum și o riglă pentru 
a selecta dimensiunea potrivită. Produsele se bucură de o garanție de 
10 ani.

• Perforator Novus confecționat din metal solid, cu mâner cu protecție 
din plastic.
• Este prevăzut cu riglă de ghidaj reglabilă din plastic și are o capacitate 
maximă de perforare de 40 de file.

• Perforator Novus B2200 200 coli, 4 găuri, pentru registratură, negru

COD CULOARE AMBALARE
NV0512 albastru 1 buc

NV0307 gri 1 buc

NV0306 negru 1 buc

NV0308 roșu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
NV0415 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
NV0488 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
NV0614 negru 1 buc

NV0615 albastru 1 buc

NV0616 gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
NV0625 lila 1 buc

NV0626 roz 1 buc

NV0627 bleu 1 buc

NV0628 portocaliu 1 buc

NV0629 verde 1 buc
COD CULOARE AMBALARE

NV0422 negru 1 buc

| Perforatoare. Perforatoare. |
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• Perforator puternic cu clapa și baza învelite în plastic ABS și structură metalică dură.
• Indicator gradat de hârtie (ajustabil).
• Distanța între perforații: 80 mm.

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
RA21835601 69 x 145 x 115 mm negru 1 buc

RA21835602 69 x 145 x 115 mm argintiu 1 buc

RA5000286 69 x 145 x 115 mm albastru 1 buc

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
RA23639401 57 x 115 x 102 mm negru 1 buc

RA23639402 57 x 115 x 102 mm albastru 1 buc

RA23639403 57 x 115 x 102 mm roșu 1 buc

RA5000359 57 x 115 x 102 mm albastru deschis 1 buc

RA5000360 57 x 115 x 102 mm roșu deschis 1 buc

RA5000361 57 x 115 x 102 mm verde deschis 1 buc

RA5000362 57 x 115 x 102 mm galben 1 buc

RA5000363 57 x 115 x 102 mm alb 1 buc

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
RA21835501 110 x 66 x 118 mm negru 1 buc

RA21835502 110 x 66 x 118 mm argintiu 1 buc

RA5000283 110 x 66 x 118 mm albastru 1 buc

Perforator	metalic	FC30

40
80 mm

A4  A5  A6

5 ANI

30
A4  A5  A6

5 ANI

20
A4  A5  A6

5 ANI

25
80 mm

A4  A5  A6

5 ANI

• Perforează până la 30 de coli de hârtie (80 g/mp) 
• Clapă și bază ranforsate cu plastic ABS. 
• Depozitare ușoară, datorită sistemului de blocare a clapei.

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
RA23256400 91 x 55 x 112 mm negru 1 buc

RA23256401 91 x 55 x 112 mm albastru 1 buc

RA23256402 91 x 55 x 112 mm roșu 1 buc

Perforator	Rapid	FC20

Perforator	metalic	FMC25

Perforator	metalic	Rapid	FMC40

• Perforează până la 20 de coli de hârtie (80 g); 
• Clapă și bază ranforsate cu plastic ABS.

• Perforează până la 25 de coli de hârtie (80 g);
• Construcție metalică robustă. 
• Mecanism de blocare a clapei, pentru o depozitare mai uşoară.

• Perforează până la 40 de coli de hârtie (80 g/mp) 
• Construcție metalică robustă. 
• Mecanism de blocare a clapei, pentru o depozitare mai uşoară.
• Tăviță pentru confeti încăpătoare, cu eliberare ușoară.

5 ANI30

• 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 DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
RA24127301 76 x 125 x 108 mm grafit 1 buc

Perforator	Supreme	Press	
Less	SP	30

 

Perforator	de	mare	capacitate	
Fashion	HDC65	

65
80 mm

5 ANI

• 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 DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
RA20922603 119 x 104 x 229 mm argintiu/portocaliu 1 buc

150

150

• Perforator cu sistem de prindere ergonomic ce reduce forța necesară 
pentru apăsare și braț de apăsare învelit în cauciuc, pentru o manevrare 
mai ușoară.
• Distanța între perforații: 80 mm. Culoarea: argintiu/portocaliu.
• Discurile și burghiele de rezervă - Se pot achiziționa separat.

Supreme	HDC	150/2	Perforator	
de	mare	capacitate	Rapid

5 ANI

5 ANI

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
RA23000600 192 x 204 x 387 mm argintiu/portocaliu 1 buc

• Perforator cu 4 perforații, prevăzut cu sistem de prindere ergonomic 
ce reduce forța necesară pentru apăsare și braț învelit în cauciuc. 
• Distanța între perforații: 80-80-80 mm.
• Discuri de rezervă - Se pot achiziționa separat.
• Burghie de rezervă - Se pot achiziționa separat.

Supreme	HDC	150/4	Perforator	
cu	4	perforaţii	Rapid

COD DIMENSIUNE DESCRIERE AMBALARE
RA23223100 320 x 170 x 360 mm perforator 1 buc

RA23000900 97 x 18 x 172 mm burghiu 1 buc

RA23001000 95 x 2 x 171 mm disc 1 buc

Perechea: F30,  
COD: RA232565**

Perechea: F30,  
COD: RA21281405

Perechea: F30,  
COD: RA21080815

Perechea: Supreme 
Omnipress SO30,  
COD: RA5000549

Perechea: F6,  
COD: RA5000269

Perechea: FM12,  
COD: RA5000274

| Perforatoare. Perforatoare. |
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Perforator	birou	1,2	mm

Perforator	birou	2,0	mm Perforator	birou	2,0	mm

Perforator	birou	4,0	mm Perforator	birou	cu	4	perforațiiPerforator	birou	1,6	mm
• Perforator birou, Herlitz, confecționat din metal, capacitate per-

forare 12 coli, ambalat în cutie de carton.
• Perforator birou, Herlitz, confecționat din metal, capacitate per-

forare, prevăzut cu distanțier  16 coli, ambalat în cutie de carton.

• Perforator birou, Herlitz, confecționat din metal, capacitate per-
forare, prevăzut cu distanțier,  20 coli, ambalat în cutie de carton.

• Perforator birou, Herlitz, confecționat din metal, capacitate per-
forare, prevăzut cu distanțier,  20 coli, ambalat în cutie de carton.

• Perforator de birou, Herlitz, confecționat din metal, diametrul per-
forație 4 mm, capacitate de perforare 40 coli, prevăzut cu distanți-
er, interval standard 80 mm, negru, ambalat în cutie de carton.

• Perforator 4 perforații, Herlitz, perforare standard, prevăzut cu dis-
tanțier reglabil, negru, ambalat în cutie de carton.

COD CULOARE AMBALARE
HZ8757353 albastru 1 buc

HZ8757395 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ1610591 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ50015818 roz 1 buc

HZ50015801 tourquise 1 buc

HZ50015825 albastru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ1610690 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ1610880 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
HZ1610450 albastru 1 buc

HZ1610492 negru 1 buc

| Perforatoare. Perforatoare. |
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Foarfeca	Plus	Fitcut	Curve	Smart	SC-175S

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
PP35052 mâna dreaptă albastru 1 buc

PP35053 mâna dreaptă roșu 1 buc

PP35054 mâna dreaptă verde 1 buc

PP35055 mâna stângă albastru  1 buc

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
PP34835 mâna dreaptă alb 1 buc

PP34836 mâna dreaptă albastru 1 buc

PP34837 mâna dreaptă roz 1 buc

Inel pivotat durabil și ușor
• Lamele curbate păstrează cel mai bun unghi pentru lamă pentru a 

cuprinde obiectul ce trebuie tăiat. Ascuțire ușoară și fină de la baza 
la vârful lamelor.

• Deschideți capacul și glisați mânerul pentru a debloca.  
• Ușor de utilizat cu o singură mână.
• Lungime: 135 mm.
• Lungime lamă: 42 mm.

Inel	pivotat	durabil	și	ușor
• Lamele curbate păstrează cel mai bun unghi pentru lamă pentru a 

cuprinde obiectul ce trebuie tăiat. Ascuțire ușoară și fină de la baza 
la vârful lamelor.

• Deschideți capacul și glisați mânerul pentru a debloca.  
• Ușor de utilizat cu o singură mână.
• Lungime: 135 mm.
• Lungime lamă: 42 mm.

Foarfecă	Fitcut	Twiggy	SC-130

| Foarfece.
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COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
EK21883 16 cm asortate 1 buc

EK14869 18 cm asortate 1 buc

EK50031 21 cm asortate 1 buc

EK21884 18 cm (mâna stângă) asortate  1 buc

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
EK14854 16 cm negru 1 buc

EK50015 19 cm negru 1 buc

EK14856 21 cm negru 1 buc

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
EK30786 13,5 cm negru 1 buc

EK30787 17,5 cm negru 1 buc

EK30788 20,5 cm negru 1 buc

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
EK21919 13,5 cm negru 1 buc

EK14861 17 cm negru 1 buc

EK21881 19 cm negru 1 buc

EK30778 17 cm (mâna stângă) negru  1 buc

• Mânere ergonomice din plastic.
• Lame din oțel inoxidabil.
• Disponibilă și variantă pentru mâna stângă.

• Formă clasică.
• Lame din oțel inoxidabil.
• Disponibilă și variantă pentru stângaci.

Foarfece	«DYNAMIC» Foarfece	«STANDARD»

Foarfece	«TOP	MODEL»
• Formă elegantă.
• Lame din oțel inoxidabil.

Foarfece	«TITANIUM»
• Mâner din cauciuc în formă clasică.
• Lame acoperite cu titan.

Foarfece. |

Foarfece	«EXPLORER»
Foarfecele cu lame ranforsate sunt ideale pentru lucrul cu hârtie 
groasă. Mânere ergonomice din cauciuc antiderapant oferă o utilizare 
confortabilă. Lamele sunt special de acoperite pentru a preveni lipirea 
cleiului sau a altor substanțe.

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
EK35107 19 cm negru 1 buc

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
EK14851 16 cm argintiu 1 buc

EK14852 18 cm argintiu 1 buc

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
EK35505 13 cm asortate 1 buc

COD DESCRIERE CULOARE AMBALARE
LZ54196095 18 cm negru 1 buc

LZ54206095 20,5  cm negru 1 buc

Foarfece	«FERRO»
• Corp masiv din oțel inoxidabil. 
• Mâner ergonomic din metal.

Foarfece	«STANDARD	JUNIOR»Foarfece	Titanium	Non-stick

Foarfece destinate preșcolariilor, din oțel inoxidabil de cea mai bună 
calitate. Lame cu vârf rotunjit - asigură siguranță. Mânere confortabile 
din cauciuc cu formă ergonomică.

Foarfece destinate preșcolariilor, din oțel inoxidabil de cea mai bună 
calitate. Lame cu vârf rotunjit - asigură siguranță. Mânere confortabile 
din cauciuc cu formă ergonomică.

| Foarfece.
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COD DIMENSIUNE AMBALARE
EC770360 9 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EC770300 9 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EC770310 9 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EC770314 9 mm 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EC770420 2 lame diferite - cârlig și trapezoidală 1 buc

Cutter	metalCutter	metalic

Cutter	metalicMini	Cutter-	breloc

Cutter	multifuncțional	cu	2	lame	

• Corp metalic de culoare neagră, cu șurub de blocare.
• Lama cu unghi de 30°.
• Pentru hârtie, carton, țesături, piele, vinil, PVC și alte materiale sim-
ilare.

Corp în întregime din metal, model robust, cu ghidaj metalic pentru 
lamă, blocare automată, clamă și piedică, agățătoare. Cutter cu lama 
retractabilă, de 9 mm.

Cutter pentru lucrări cu dificultate redusă + medie. Cutie de plastic, 
blocare automată, compartiment metalic lung, lamă retractabilă, clamă, 
include 2 lame de rezervă de 9 mm.

Mini cutter metalic, frumos colorat, lama de 9 mm e poate bloca în 2 
poziții.

Cutter multifuncțional, cu 2 lame diferite - lamă cârlig și lamă trapezoi-
dală, într-un singur cutter. Cutter pentru lucrări, cu dificultate ridicată, 
cutie metalică cu mâner ergonomic. Lama trapezoidală și lama cârlig - se 
pot folosi la ambele capete. Glisiera cu mai multe niveluri, în partea de 
sus a cutiei - potrivită atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci. Bu-
toane (negre) la mijloc, pentru scoaterea sau blocarea alternativă a lam-
elor. Schimbarea lamelor se face cu ușurință. Prin apăsarea butoanelor 
(roșii) de pe lateral, se scoate afară lama și se înlocuiește cu una nouă. 
Include 10 lame de rezervă (câte 5 cârlige și lame trapezoidale).

Cuttere. |
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Cutter	auto-reîncărcabil	

Pentru uz permanent, cutie de plastic, mâner anti-alunecare, compar-
timent metalic, compartiment de stocare cu 5 lame de 9 mm. Împingeți 
ușor înainte dispozitivul de blocare automată și o nouă lamă va fi încăr-
cată în mod automat.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EC770320 9 mm 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EC770430 lama trapezoidală 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EC770470 lame interschimbabile 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EC770500 18 cm 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EC770495 3 tipuri de lame incluse 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EC770440 lama trapezoidală 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EC770460 lama trapezoidală 1 buc

Cutter	Universal

• Corp din metal combinat cu corp din plastic, mâner ergonomic,
blocare de siguranță, gaură pentru agățat, lama de formă trapezoidală.

Cutter	pentru	folie	și	carton
• Cutter de siguranță realizat din plastic ABS, rezistent la impact.
• Nu există nici un contact cu lamele, deoarece acestea sunt bine inte-
grate în capul de tăiere, inclusiv lama de siguranță.
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Aplicație - tăiere de folie de plastic, curele din plastic, cutie de carton, 
benzi adezive.

Cutter	pliabil
• Cutter pliabil util în industia ambalării.
• Corpul din aliaj zincat combinat cu material plastic.
• Mâner ergonomic și moale.
• Incluse 3 lame suplimentare de rezervă stocate în mâner.
• Mecanismul de pliere face lama să dispară complet în mâner.
• Pentru hârtie, carton, țesături, piele, vinil, PVC și alte materiale sim-
ilare.
• Vine cu buzunar suplimentare furnizate pe card blister.

Cutter	Universal	2	în	1

• Cutter de siguranță pentru lucru sigur și fără accidente.
• Sistem cu retragere automată a lamei.
• Lama de formă trapezoidală poate fi folosită pe ambele fețe.
• Potrivită pentru tăiat carton.

1. Utilizarea ca Safety Cutter pentru lucru fără accidente 
• Apăsați butonul din partea laterală dreaptă în poziție superioară.
• Lama se retrage automat, datorită unui resort de tragere. 
2. Utilizarea ca și Cutter Universal 
• Împingeți butonul din partea laterală dreapta în poziție inferioară.
• Mutați glisorul înainte și împingeți-l ușor în jos.
• Lama se blochează și se poziționează automat.
• Pentru a debloca lama, împingeți din nou în jos glisorul, iar acesta 
retrage lama.
• Carcasa din metal cauciucat, cu mâner ergonomic și mecanism
anti-alunecare, adecvat pentru utilizarea pe mâna dreaptă sau stângă.
• Lama de formă trapezoidală poate fi utilizată pe ambele părți și este 
ușor de schimbat.
• Include 5 lame de rezervă.
• Ideal pentru hârtie, țesături carton, piele, vinil, PVC și alte materiale 
similare.
Schimbarea lamei
• Poziția lamei ca "Utilizarea ca Cutter Universal".
• Apăsați butonul din stânga, extrage-ți lama și înlocuiți-o cu una nouă.

Profi-Cutter

• Corp din material plastic cu ghid din metal, șurub de blocare, oprire de 
siguranță (previne alunecarea degetelor până la lamă).
• 2 lame de rezervă.

Cutter	Universal	3	în	1
• Corp din metal combinat cu corp din plastic, mâner ergonomic,
blocare de siguranță, gaură pentru agățat, lama de formă trapezoidală.

| Cuttere. Cuttere. |
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Cuțit	pentru	artă	și	designeri Cuțit	pentru	șabloane

Răzuitor

• Răzuitor multifuncțional din plastic ABS.
• Potrivit pentru curățarea suprafețelor netede, fără zgârieturi.
• De exemplu: sticlă (acvarii), oglinzi, gresie, sticlă ceramică, pentru
îndepărtarea vopselei, autocolante, lipici adeziv.
• Lamă trapezoidală preschimbabilă.

• Cuțit util în toate scopurile în formă de stilou cu lamă interschimba-
bilă printr-un mecanism de apăsare-clip. 
• Incluse 10 lame de schimb.

• Cuțit în formă de stilou cu lamă interschimbabilă, printr-un mecanism 
de apăsare-clip. 

Roll-Cutter

• Pentru tăieturi drepte, perforate sau curbate în hârtie, carton, servețel, 
piele, vinil, PVC.
Lamă rotundă.
• Inclusă o lamă de Ø 28 mm pentru tăieturi drepte, mecanismul cauci-
ucat de înlocuire a lamei, cu mâner ergonomic anti-alunecare pentru o 
utilizare ușoară. 
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci prin schimbarea 
ușoară a lamei de la stânga la dreapta.

Cuțit	Art Cuțit	rotativ	pentru	curbe

• Fabricat din material plastic/metal ușor, cu capac de protecție inclus.
• Cu lamă abruptă, cu două tăișuri pentru tăieturi perfecte (arte grafice 
dificile, artwork).
• Ideal pentru acasă sau la birou.
• În special potrivite pentru tăieturi precise pe hârtie, carton, folie, lino-
leum, tapet și alte materiale similare.
• Puteți folosi toate lame plate 770965, 770970, 770975, 770980, 
770985, 770900.

• Lama pivotează pe un rulment în mâner din aluminiu.
• 3 lame de rezervă.
• Capac de protecție.

Lame	de	rezervă
• Lame de schimb pentru cuttere Ecobra, de calitate standard (SK7, au 
conținut scăzut de carbon) sunt confecționate din oțel de bună calitate, 
călit și lustruit și au o duritate de +/- 60 HRC (Rockwell). Dubla șlefuire 
a muchiei, pentru o tăiere excelentă.

Marcator	roată	zimțată
• Cu mâner din aluminiu și roată precisă.
• Se potrivesc pe un rulment, poate fi, de asemenea, blocat.COD DESCRIERE AMBALARE

EC770480 lama preschimbabilă 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EC770600 lama preschimbabilă 1 buc

COD DIAMETRU AMBALARE
EC770640 28 mm 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EC770760 roșu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EC770212 dinți mari 1 buc

COD CARACTERISTICI AMBALARE
EC770850 9 mm 1 buc

EC770920 trapeizodal 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EC770730 argintiu 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EC770700 cutter 1 buc

EC770710 cutter și 5 lame incluse 1 set

| Cuttere. Cuttere. |
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Cutter	«STANDARD»	push-lock

Cutter	«ARROW»	auto-lock

Cutter	auto-retractabil
Cutter standard cu lamă mecanică push-lock. Model economic. Culori: 
roșu și galben.

Inserții de cauciuc antialunecare. Două lame de rezervă incluse. În blis-
ter dublu.

Sistemul auto-retractabil al lamei este proiectat pentru tăieturi 
frecvente și condiții de siguranță la tăiere. Culori: roșu și galben.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19162 19 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19146 9 mm 1 buc

EK19145 18 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19160 9 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19157 9 mm 1 buc

EK19158 18 mm 1 buc

COD DESCRIERE AMBALARE
EK16953 include 2 lame de rezervă 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK33281 19 mm 10 buc/blister

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19275 9 mm 10 buc/blister

EK19274 18 mm 10 buc/blister

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19153 9 mm 1 buc

EK19152 18 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19150 9 mm 1 buc

EK19149 18 mm 1 buc

Cutter	«UNIVERSAL»	auto-	lock
Incluse două lame de rezervă. În blister.

Cutter	metal	auto-lock
Din metal. Formă compactă. Sistem automat de blocare a lamei. În 
pungă de plastic.

Cutter	metalic	auto-lock
• Din metal.
• Sistem automat de blocare a lamei.
• În blister dublu din plastic.

Cuțit	de	precizie

Set	lame	rezervă Set	lame	adiționale

Pentru decupaje fine și precise. Două lame de rezervă incluse. În blister 
dublu.

| Cuttere. Cuttere. |
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Clipsuri	pentru	hârtie
• Folosite pentru prinderea unui număr mare de documente.
• Nu deformează hârtia.
• Culoarea neagră.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK25085 15 mm 12 buc/cutie

EK25086 19 mm 12 buc/cutie

EK25087 25 mm 12 buc/cutie

EK02983 32 mm 12 buc/cutie

EK02981 51 mm 12 buc/cutie

COD GREUTATE AMBALARE
EK40124 10 gr 1 buc

EK40125 20 gr 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
FL118034 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
AL-628A-26  5 x 16 mm 80 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
FK-AS-19 26 mm 50 g/cutie

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK25088 15 mm 12 buc/cutie

EK25089 19 mm 12 buc/cutie

EK25090 25 mm 12 buc/cutie
COD DIAMETRU AMBALARE
59460 60 mm 1 pungă

COD DIAMETRU AMBALARE
HZ8859456 60 mm 125 gr./cutie

HZ8770000 - 100 buc/cutie

HZ10105336 60 mm 1 kg/cutie

HZ10105344 70 mm 1 kg/cutie

Clipsuri	pentru	hârtie	colorate
• Folosite pentru prinderea unui număr mare de documente.
• Nu deformează hârtia.
• Multicolore.

• Pentru umezirea degetelor.
• Din ingrediente naturale.
• Fără miros.

Umezitor	degete Umezitor	degete	Flaro	cu	burete

• Umezitor degete destinat oficiilor poștale, băncilor, caseriilor sau bi-
rouri.

• Elastice din cauciuc.
• Culori asortate.

Elastice
• Elastic fabricat dintr-un material care conține 60% cauciuc natural, 
ceea ce le conferã rezistențã și durabilitate crescutã.
• Culoare: galben.
• Diametru: 60 mm.
• Ambalare: 1 kg/pungă.

Elastice

• Ace metalice cu gămălie.

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

Ace	cu	gămălieAce	cu	gămălie	colorată

| Clipsuri pentru hârtie. Umezitor degete. Elastice de bani. Ace cu gămălie. |
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• Agrafele metalice sunt potrivite pentru organizarea eficientă a doc-
umentelor.

Agrafe	de	birou	metalice Agrafe	de	birou	alămite
• Agrafele metalice sunt potrivite pentru organizarea eficientă a doc-
umentelor.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK07855 28 mm 100 buc/cutie

EK07856 33 mm 100 buc/cutie

EK07857 50 mm 100 buc/cutie

EK19738 28 mm 200 buc/cutie de plastic

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK24871 28 mm 100 buc/cutie

EK24872 33 mm 100 buc/cutie

EK19740 28 mm 200 buc/cutie de plastic

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK24873 28 mm 100 buc/cutie

EK24874 33 mm 100 buc/cutie

EK19745 28 mm 200 buc/cutie de plastic

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK24867 28 mm 100 buc/cutie

EK24868 33 mm 100 buc/cutie

EK19739 28 mm 200 buc/cutie de plastic

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK24869 25 mm 100 buc/cutie

EK24870 32 mm 100 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE

EK22096 transparent 100 agrafe/dispenser

COD CULOARE AMBALARE

EK00605 negru 30 agrafe/dispenser

COD CULOARE AMBALARE

EK07851 argintiu 50 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK24875 auriu 50 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK24876 multicolore 100 buc/cutie

Agrafele de birou multicolore, îmbrăcate în vinyl, sunt potrivite pentru 
organizarea eficientă a documentelor.

Agrafe	de	birou	colorate
Agrafele de birou multicolore, îmbrăcate în vinyl, sunt potrivite pentru 
organizarea eficientă a documentelor.

Agrafe	de	birou	colorate	«ZEBRA»	

Agrafe	de	birou	triunghiulare
• Agrafele metalice sunt potrivite pentru organizarea eficientă a doc-
umentelor.

Dispenser magnetic pentru agrafe. Conține 100 agrafe metalice. Corp 
transparent.

Dispenser	magnetic	pentru	agrafe

Dispenser	magnetic	pentru	agrafe
Dispenser magnetic pentru agrafe. Conține agrafe multicolore îmbră-
cate în vinyl (30 buc).

Diametru: 10 mm. Lungimea acului: 7 mm. 

Pioneze	colorate

Diametru: 10 mm. Lungimea acului: 7 mm. 
Diametru: 10 mm. Lungimea acului: 7 mm. 

Pioneze	metalicePioneze	alămite

| Agrafe. Agrafe. Pioneze |
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Agrafe	de	birou

COD DIMENSIUNE AMBALARE
HZ8760811 26 mm 100 buc/cutie

HZ8760803 26 mm 175 buc/cutie

HZ8859019 75 mm 100 buc/cutie

• Agrafele metalice sunt potrivite pentru organizarea eficientă a doc-
umentelor.

Lipici	pe	bandă	TG-510

• Lipiciul PHOTO SAFE nu decolorează pozele.
• Cantitate redusă de acizi, pentru a nu decolora sau dăuna hârtiei.
• Material: plastic reciclabil.
• Grosimea benzii: 8,4 mm.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PP37416  6 mm x 10 m 1 buc

Lipici	pe	bandă	TG-1011

• Pentru lipirea hârtiei, cartonului și a pozelor.
• Aplicații fine și precise. Foarte economic.
• Aderență bună.
• Rezistent la îngheț. Spălabil.
• Fără solvenți.
• Non-toxic.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PP39353  6 mm x 8 m 1 buc

• Pentru lipirea hârtiei, cartonului și a pozelor. Aplicații fine și precize. 
Foarte economic. Aderență bună. Rezistent la îngheț. Spălabil. Fără sol-
venți. Non-toxic.

Lipici	lichid		PVA	cu		bilă

COD GRAMAJ AMBALARE
EK02876 50 ml 1 buc

Pentru lipirea hârtiei, cartonului și a pozelor. Foarte economic. Ader-
ență bună. Rezistent la îngheț. Spălabil. Fără solvenți. Non-toxic.

Lipici	lichid	cu		bilă

COD GRAMAJ AMBALARE
EK02877 50 ml 1 buc

• Pentru lipirea hârtiei, cartonului și a pozelor. Aplicatorul din plastic 
asigură distribuirea uniformă a lipiciului. Aderență bună. Rezistent la 
îngheț. Spălabil. Fără solvenți. Nontoxic.

Lipici	lichid

COD GRAMAJ AMBALARE

EK21024 55 ml 1 buc

• Pentru lipirea hârtiei, cartonului și a pozelor. Aplicatorul din plastic 
asigură distribuirea uniformă a lipiciului. Aderență bună. Rezistent la 
îngheț. Spălabil. Fără solvenți. Nontoxic.

Lipici	lichid

COD GRAMAJ AMBALARE

EK28203 30 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
EK04433 8 g 1 buc

EK04443 15 g 1 buc

EK02368 21 g 1 buc

EK14443 36 g 1 buc

• PVP. Pentru lipirea hârtiei sau a cartonului. Uscare rapidă. Nu distruge 
hârtia. Aderență bună. Rezistent la îngheț. Spălabil. 
• Fără solvenți. 
• Nontoxic.

Lipici	solid

| Agrafe. Adezivi. Adezivi. |
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COD GRAMAJ AMBALARE
PK335653 10 g 1 buc

PK335810 20 g 1 buc

PK335671 40 g 1 buc

• Ușor de aplicat.  Pentru lipirea materialelor plastice, hârtiilor, cartoan-
elor, fotografiilor, textilelor.  
• Pe bază de solvent.

Lipici	stick	PELIFIX

Lipici	Solid

Lipici	Lichid

Lipici	lichid	universal

COD GRAMAJ AMBALARE
HZ10410504 8 grame 1 buc

HZ10410520 21 grame 1 buc

HZ10524098 36 grame 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
HZ9477000 60 grame 1 buc

HZ9477010 120 grame 1 buc

HZ9477020-1 150 grame 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
HZ10417020 65 grame 1 buc

Lipici solid fără solvent, Herlitz, incolor, utilizat pentru lipirea material-
elor confecționate din hârtie, carton, fotografii, tub din material plastic 
roșu.

Lipici lichid non-toxic; Herlitz, utilizat pentru lipirea materialelor con-
fecționate din: hârtie, hârtie foto, carton, textile, lemn; tub din materail 
plastic.

Lipici lichid fără solvent; Herlitz, utilizat pentru lipirea materialelor con-
fecționate din plastic, hârtie, carton, textile, piele, cauciuc, lemn; tub 
din material plastic.

Destinate lipirii posterelor, pozelor, sau ambalarea cadourilor.

•  Lipici lichid fără solvent, utilizat pentru lipirea materialelor con-
fecționate din lemn, sticlă, hârtie, carton, tub cu capacitate de 30 gr, 
având 2 capete de aplicare: unul îngust pentru lipire precisă, unul lat 
pentru suprafețe extinse; prezentare: blister.

•  Lipici lichid fără solvent, utilizat pentru lipirea materialelor con-
fecționate din plastic, hârtie, carton, textile, piele, cauciuc, lemn, tub 
din material plastic transparent, capacitate recipient 30 g, prezentare: 
display carton.  

• Gumă adezivă albă pentru modelare și aplicații multiple.
• Pentru utilizare acasă, la școală, la birou și pentru proiecte creative.
• Sub formă de pastile adezive pătrate
• Potrivită și pentru lipirea temporară a mesajelor, posterelor, planuri-
lor, etc.
• Culoare: alb.
• Cantitate: 50 g.

Bandă	dublu	adezivă

Lipici	lichid	Pelikan	Pelifix	 Lipici	lichid	Pelikan	Pelifix	

Gumă	adezivă	TACK-IT

COD GRAMAJ AMBALARE
PK340000 30 g 1 buc

COD NUMĂR	PASTILE AMBALARE
 FC589150 90 1 set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19447 12 mm х 10 m 1 rolă

COD GRAMAJ AMBALARE
PK340018 30 g 1 buc

| Adezivi. Adezivi. |
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Bandă cu adeziv rezistent, transparență standard. Ideală pentru diverse 
aplicații, atât la birou cât și acasă. 

Bandă cu adeziv rezistent, transparență cristal. Ideală pentru diverse 
aplicații, atât la birou cât și acasă. 

Bandă cu adeziv rezistent, transparență cristal. Ideală pentru diverse 
aplicații, atât la birou cât și acasă. Dimensiune 12 mm x 25 m. 

Invizibilă pe copiile xerox, fax, bacnote sau poze. Suprafață mată, ideală 
pentru scris.

Bandă	adezivă	«CLEAR»Bandă	adezivă	«CRYSTAL»

Bandă	adezivă	cu	dispenser Bandă	adezivă	«INVISIBLE»

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19433 12 mm х 33 m 4 buc/set

EK19434 18 mm х 33 m 4 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK40196 12 mm х 20 m 4 buc/set

EK40197 18 mm х 20 m 4 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK19435 12 mm х 33 m 4 buc/set

EK19436 18 mm х 33 m 4 buc/set

EK36922 12 mm х 33 m  1 buc/cutie

EK36923 18 mm х 33 m  1 buc/cutie

COD MODEL DIMENSIUNE AMBALARE
EK40202 invisible 12 mm х 25 m 1 buc

EK19445 crystal 12 mm х 25 m 1 buc

Aparat corector cu design inovator, cu vârf aplicator mobil pentru apli-
carea confortabilă și curată a filmului de corecție cu lungimea de 4,2 
mm, lungime 10 m.

Aparat corector cu design inovator, cu vârf aplicator mobil pentru apli-
carea confortabilă și curată a filmului de corecție cu lungimea de 4,2 
mm, lungime 10 m.

Ușor de manevrat, cu o formă asemănătoare instrumentelor de scris. 
Pentru a corecta o propoziție, se glisează, iar pentru o singură literă este 
suficientă o apăsare. 
Rezerva poate fi introdusă rapid, datorită dimensiunilor mici. 
Sistem “one touch - open”. 
Capac ușor de îndepărtat.

Aparat	cu	bandă	corectoare	WH-1304	

Aparat	cu	bandă	corectoare	WH-025	

Aparat	cu	bandă	corectoare	WH-504	

Aparat	cu	bandă	corectoare	WH-035

COD DIMENSIUNE AMBALARE
 PP49653 4,2 mm x 10 m 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
 PP43342 5 mm x 10 m 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PP49193 4 mm x 7 m 1 buc

PP49650 4,2  mm x 5 m 3 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PP43337 5 mm x 6 m/ portocaliu 1 buc

PP43339 5 mm x 6 m/ albastru 1 buc

• Permite benzii să alunece mai ușor pe suprafața corectată.
• Grip care împiedică alunecarea.
• Ușor de folosit, cap rotativ.
• Corecția se poate face în ambele sensuri.

| Benzi adezive. Benzi corectoare. |



ACCESORII DE BIROU ACCESORII DE BIROU 201200

Permite benzii să alunece mai ușor pe suprafața corectată.
Grip care împiedică alunecarea.
Ușor de folosit, cap rotativ.

Vârful rotativ pentru aplicarea uniformă. 
Ușor de manevrat, cu o formă asemănătoare instrumentelor de scris. 
Materiale: carcasa principală, plastic. 
Dimensiune bandă: 4,2 mm x 6 m.

Fluid corector pe bază de apă sau solvent; recipient din material plastic 
cu pensulă; ecologic, capacitate recipient: 20ml; prezentare pe display.

Pix corector cu uscare rapida; corp din material plastic; vârf metalic; 
capacitate 7 ml; prezentare pe display de carton.

• Bandă corectoare fără solvent; 
• Corp de mici dimensiuni cu formă ergonomică;
• Corp din material plastic translucid.

Aparat	cu	bandă	corectoare	WH-030	
Fluid	corector	cu	pensulă

Bandă	corectoare

Pix	corector	cu	uscare	
rapidă,	vârf	metalic

Aparat	cu	bandă	corectoare	WH-704	

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PP43340 4,2  mm x 6 m 1 buc

COD TIP	ADEZIV GRAMAJ AMBALARE
PK338582 pe bază de apă 20 ml 1 buc

PK335844 pe bază de solvent 20 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
EK13812 20 g 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PP42740 4,2  mm x 12 m 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
EK22104 10 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
EK24815 8 ml 1 buc

Corector	fluid	cu	burete
• Lichid corector cu uscare rapidă.
• Din material sintetic.
• Invizibil la copii xerox.
• Greutate: 20 g.

Pix	corector	Techno	white
• Pix corector cu mină de metal.
• Pentru corecturi nete și precise.
• Greutate 10 ml.

Pix	corector
• Vârf din metal.
• Pentru corecturi nete și precise.
• Gramaj 8 ml.

COD GRAMAJ AMBALARE
PK335885 7 ml 1 buc

PK338855 7 ml 1 buc/blister

COD MODEL DIMENSIUNE AMBALARE
PK338673-1 Fancy 5 mm X 8 m 1 buc

PK338210 Xycle 4,2 mm X 8 m 1 buc

PK338723 Maxi 8,4 mm X 8,5 m 1 buc

| Benzi corectoare. Corectoare. |
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Lupă	tip	ochelari
Lupă sub forma unor ochelari de citit. Buton pentru a scoaterea au-
tomată a ochelarilor din toc. Ușor de transportat, perfecți pentru orice 
geantă, borsetă sau haină. 

Înclinată, lupă pentru citit cu lentile de diametru mare, lumină LED in-
tensă, corp din plastic negru, lentile de calitate înaltă, compartiment 
pentru baterii în partea de jos a mânerului, 2 baterii AAA LR03/Micro 
(nu sunt incluse în pachet).

Lupă	de	mână,	pentru	citit,	cu	LED,	2x

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EC828360  12,5 x 7,5 cm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EC828315 86 x 25 mm 1 buc

Etichete	pentru	chei
• Din plastic cu inel metalic și etichetă.

COD CULOARE AMBALARE
IT-3460 asortate 50 buc/cutie

COD CAPACITATE AMBALARE
DB196923 18 chei 1 buc

DB196623 36 chei 1 buc

DB197623 48 chei 1 buc

DB197723 54 chei 1 buc

DB196723 72 chei 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
DB195707 albastru 6 buc/set

DB195704 galben 6 buc/set

DB195701 negru 6 buc/set

DB195703 roșu 6 buc/set

Cutie	pentru	chei	cu	cifru
• Prevăzută cu sistem de montare pe perete. 
• Încuietoare cu două chei, se livrează împreună cu 6 suporturi pen-

tru etichetă (culori asortate). 
• Culoare: argintiu.

Suport	etichetă	pentru	cheie
• Breloc pentru chei din plastic inovator prevăzut cu o etichetă care 

este tot timpul la vedere. 
• Brelocul este proiectat să pentru poziționarea pe panouri speciale 

cu șină. 
• Realizat din plastic de foarte bună calitate breloc este prevăzut cu 

o etichetă care se poate schimba foarte ușor. 

• Pentru suprafețe nete sau dure.

Ceară	pentru	sigili

COD UTILITATE AMBALARE
PK361278 pentru scrisori 10 buc/set

PK361287 pentru sigilii 10 buc/set

COD GRAMAJ CULOARE AMBALARE
0423ZZ478 100 g bumbac albă 1 buc

0423ZZ985 100 g bumbac colorată 1 buc

0423ZZ441 100 g cânepă 1 buc

0423ZZ443 200 g cânepă 1 buc

Sfoară

| Lupe. Cutii pentru chei. Sfoară.  |
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Distrugătoare documente.

Laminatoare. 

Accesorii pentru laminatoare. 

Folii autoadezive. 

Ghilotine.

Accesorii pentru ghilotine.

Suprafețe pentru tăiere. 

Suprafețe de tăiere cu cutter. 

Aparate pentru îndosariat. 

Inele din plastic pentru îndosariat. 

Coperți pentru îndosariat.

Mașini de legat.

Calculatoare de birou.

Aparate pentru etichetat.

Marcatoare de preț. 

Seifuri.

Tehnică	de	birou
Distrugătoare documente. |

DE CE SĂ DISTRUGEȚI DOCUMENTELE?
Frauda de identitate este un risc pentru noi toți, atât ca indivizi, cât și ca întreprinderi, pur și simplu pentru 
că avem de a face cu atât de multe informații zilnic. Pentru infractori, o declarație bancară aruncată sau o 
fotocopie a unui pașaport ar putea fi suficientă pentru a le permite să înceapă să construiască o imagine a 
dumneavoastră, a clienților sau a afacerii dumneavoastră, putând duce la furtul identității acestora. În ciuda 
conștientizării crescânde a amenințării cu fraudarea identității, încălcările de date sunt din păcate frecvent 
întâlnite.

CE DOCUMENTE SĂ DISTRUGEȚI?
Nu este dificil să determinați ce ar trebui să distrugeți. În esență, trebuie distruse orice document din hârtie, 
cartea de credit expirată sau orice CD/DVD care conțin detalii personale, despre companie, sau date financiare. 
Experții sunt de acord că una dintre cele mai bune modalități de a vă păstra identitatea în siguranță este de a 
distruge toate deșeurile din hârtie potențial sensibile înainte de a le pune în coșul de gunoi.

ALEGEREA DISTRUGĂTORULUI POTRIVIT
Fellowes a făcut ușoară alegerea modelului potrivit. Luați în considerare următoarele aspecte atunci când 
selectați cel mai potrivit distrugător pentru nevoile dumneavoastră:

Proiectat pentru mai mulți utilizatori și spații de 
lucru partajate, cum ar fi zonele de tipărire/copiere 

și birourile open space

Proiectat pentru 1-3 sau 3-5 utilizatori la birou 
comun sau într-un  birou mic

Proiectat pentru utilizatori individuali la birou sau 
acasă

UTILIZARE: Unde și cât de des se va folosi distrugătorul?
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Continuu 10 - 60 
minute

Până la     
10 minute

Nivel de utilizare

INTENSIVĂ FRECVENȚĂ OCAZIONALĂ

Un distrugător strip cut este bun, dar se recomandă tăierea cu cel puțin un distrugător cross cut (DIN P-3 sau P-4), care va tăia fiecare 
foaie de hârtie A4 în 410 bucăți. Imaginile oferă exemple de niveluri de protecție disponibile, de la cele mai elementare strip cut la 
particulele asemănătoare prafului pentru înaltă securitate. Nivelurile DIN P-3 până la P-5 ar trebui să fie adecvate pentru majoritatea 
utilizatorilor.

P-1 & P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7

Dimensiuni particule: Ce nivel de securitate este necesar?

2 x 15 mm  - aproximativ 2.000 particule 
pe o coală A4 

MICRO-CUT 
NIVEL  P-5

Pentru documente confidențiale. 
Imposibil de asamblat și citit

0.8 x 12 mm  - aproximativ 6.000 particule 
pe o coală A4 

SUPER MICRO-CUT 
NIVEL  P-6

Pentru cerințele de securitate la nivel înalt, 
de exemplu documente guvernamentale

0.8 x 5 mm  - aproximativ 15.000 particule 
pe o coală A4 

HIGH SECURITY 
NIVEL  P-7

Pentru documente strict confidențiale 
care necesită precauții de securitate de 
cel mai înalt nivel

4 x 50 mm  - aproximativ 312 particule pe o coală A4

4 x 38 mm  - aproximativ 410 particule pe o coală A4 

5.8 mm  - aproximativ 36 fâșii pe o coală A4 

CROSS-CUT 
NIVEL  P-3

Pentru documente confidențiale. 
Dificil de asamblat și citit

CROSS-CUT 
NIVEL     

Pentru documente confidențiale. 
Greu de asamblat și citit

STRIP-CUT 
NIVEL P-1  & P-2

Nivel mic de securitate

P-4

* Nivelurile de securitate menționate mai sus se bazează pe DIN 66399 și se referă doar la distrugerea hârtiei

Dezactivează aparatul 
pentru siguranță 

suplimentară

Unge automat cuțitele pentru 
a spori performanța și pentru 
a prelungi durata de viață a 

aparatului

Oprește blocajele înainte de 
a începe

Se oprește automat și 
inversează directia dacă 
apare un blocaj de hârtie

Reduce consumul de energie 
în timpul utilizării și se închide 

automat după perioade de 
inactivitate

Permite utilizatorului să 
blocheze distrugătorul 

pentru a împiedica accesul 
la documente în timpul 

mărunțirii

Elimină blocajele de hârtie pe 
parcursul utilizarii

Oprește distrugerea atunci 
când mâinile ating zona de 

introducere a hârtiei

De activează după 2 minute 
de inactivitate a aparatului

Ideal pentru volume mari. 
Ciclu continuu de funcționare

Performanță extrem de 
silențioasă pentru spațiile de 

lucru partajate

Securitate superioară pentru 
documentele extrem de 

confidențiale

Funcții: Care dintre următoarele caracteristici vă sunt necesare?

Ciclul de operare într-o singură sesiune

5+ UTILIZATORI 1 UTILIZATOR1-5 UTILIZATORI

Distrugătoare documente. || Distrugătoare documente. 
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Distrugătoare automate

5+ UTILIZATORI

ÎNCARCĂ TAVA

PLEACĂ

APASĂ PLAY

Distrugătoarele AutoMax ™ oferă o experiență reală de mărunțire, care lasă în urmă, în mod automat, stive de hârtie la 
atingerea unui buton. Cu distrugătoarele automate, productivitatea este avantajul major, fiind ideale pentru utilizatorii 
care acumulează în mod regulat volume mari de hârtie și preferă să distrugă documentele într-un singur pas. Acestea oferă 
comoditatea de a permite utilizatorului să continue să lucreze în timp ce procesul este în desfășurare.

AutoMax™ 150C Cross-Cut, distrugător de documente tăiere în particule (4x51mm) nivel securitate P-3, ADF până la 150 
coli (automatic documet feeder) ce permite distrugerea documentelor fără supravegerea operației și posibilitate pentru 
alimentare manuală până la 8 coli (lățime fantă acces 230mm), distruge CD-DVD, capse, agrafe, cărți de credit, tehnologia 
AutoReverse asigură deblocarea automată a blocajelor, SilentShred asigură o funcționare silențioasă, capacitate coș 
deșeuri 32 litri, ciclu utilizare 10 min pornit/ 20 min oprit, volum maxim recomandat: 260 coli/ zi, garanție: echipament 24 
luni ( înlocuiește Automax 130c).

AutoMax 100M Mini-Cut, distrugător de documente tăiere cross cut în particule (confetti 4x10mm) nivel securitate P-4, 
ADF până la 100 coli (automatic document feeder) ce permite distrugerea documentelor fără supravegerea operației și 
posibilitate pentru alimentare manuală până la 10 coli (lățime fantă acces 220mm), acceptă capse și agrafe, distruge și cărți 
de credit, tehnologia AutoReverse asigură deblocarea automată a blocajelor, SilentShred asigură o funcționare silențioasă, 
capacitate coș deșeuri 23 litri, ciclu utilizare 15 min pornit/ 35 min oprit, volum maxim recomandat: 1000 coli/ zi, culoare 
negru/ argintiu garanție: echipament 24 luni.

AutoMax™ 550C și 350C
Ideal pentru birouri care acumulează volume mari de deșeuri de hârtie.
Încărcare în aproximativ 9 minute (350C) și 13 minute (550C).
Sistemul Smart Lock ™ permite utilizatorului să blocheze mașina cu un 
cod PIN de 4 cifre pentru a împiedică accesul la documente în timp ce 
mărunțirea este în desfășurare.
Distruge CD-uri, carduri de credit (manual) sau capse și cleme de 
hârtie.
Dimensiune 550C: 889 x 443 x 553 mm.
Dimensiune 350C: 812 x 390 x 553 mm.

*550C

Cum preferați?
Să distrugeți când 
trebuie, și nu lăsați 
documentele să se 
acumuleze pentru a 
fi mărunțite într-o 
singură sesiune.

Acumulați volume 
mari de hârtie și le 
distrugeți într-o 
singură sesiune. Vă 
continuați munca în 
timp ce procesul 
este în desfășurare.

MANUAL AUTOMATIC

3-5 UTILIZATORI

COD MODEL MOD	OPERARE TIP	TĂIERE SECURITATE CAPACITATE	COȘ GREUTATE
FE4963101 AutoMax™ 550C continuu cross-cut P-4 83 L 35.4 kg

FE4963101 AutoMax™ 350C 45 min. cross-cut P-4 68 L 31.3 kg

COD MODEL MOD	OPERARE TIP	TĂIERE SECURITATE CAPACITATE	COȘ
FE4680102-99 AutoMax™ 150C continuu cross-cut P-3 32 L

FE4629201 AutoMax™ 100M continuu cross-cut P-4 24 L

| Distrugătoare documente. 

Distrugătoare	AUTOMAX	150C

Distrugătoare	AUTOMAX		100M

Distrugătoare documente. |

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250
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COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4653601 545 x 345 x 515 mm 1 buc

Distrugător	AUTOMAX	200C
Distrugere automată la birou pentru productivitate maximă. Fiecare 
mașină distruge o încărcătură de capacitate maximă în 5-6 minute.
Distrugerea documentelor este tip cross cut, cu particule de 4x38mm 
DIN P-4.1-3 UTILIZATORI

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4656301 545 x 345 x 515 mm 1 buc

Distrugător	200M
Ideal pentru acasă și pentru birourile mici cu timp redus de funcțion-
are și mărunțire micro. Distruge documentele în particule micro de 
2x14mm - peste 2000 de particule într-o coală A4. Distruge până la 
200 de coli în aproximativ 6 minute cu un ciclu de funcționare de 12 
minute și până la 400 de coli de hârtie înainte de o perioadă de răcire 
de 30 de minute.

1-3 UTILIZATORI

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4679004 472 x 382 x 264 mm 1 buc

Distrugător	79Ci
Sistem anti blocaj 100% Jam proof. Tehnologia SafeSense. Coş de gunoi 
detaşabil cu fereastră. Clapetă de protecţie pentru distrugerea CD-uri. 
• Tip tăiere: particule;
• Dimensiune particule: 4 x 38 mm;
• Nivel de securitate: 4;
• Capacitate/coli: 14 coli;
• Ciclu de lucru: 12 minute;
• Lățimea fantei: 230 mm.

14 23
LITRI4

economie de 
energie

Pentru birou mic. Utilizare 
frecventă. 
1-3 utilizatori

Indicator luminos pentru 
capacitatea de distrugere 
utilizată

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4612001  735 x 293 x 530 mm 1 buc

Sistem anti blocaj 100% Jam proof. Tehnologia SafeSense. Coş de gunoi 
detaşabil cu fereastră. Clapetă de protecţie pentru distrugerea CD-uri. 
• Lățimea fantei 230 mm.
• Capacitate coli: 18 coli.
• Ciclu de lucru: 45 minute.

18 53
LITRI4

Distrugător	125Ci/i
Pentru birou. Utilizatori 
multipli. 1-5 utilizatori

economie de 
energie

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4622001 785 x 454 x 435 mm 1 buc

Funcțiile electronice auto-start și reverse maximizează ușurința uti-
lizării. LED care semnalizează blocarea documentelor. Oprire automată 
atunci când coșul este plin. Motor cu inducție. Funcționare continuă 
pentru distrugerea documentelor fără oprire. Ideal pentru birourile mari 
și medii, cu peste 5 utilizatori. Tip de tăiere: particule; Dimensiune part-
icule: 4 x 38 mm; Lăţimea fantei: 240 mm; Ciclu de lucru: continuu;

18 60
LITRI4

Distrugător	225Ci
Pentru birou. Utilizare 
frecventă. 5+ utilizatori

economie de 
energie

Distrugătoare documente. |

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

| Distrugătoare documente. 
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Distrugător	425Ci

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4698001 965 x 559 x 508 mm 1 buc

Sistem anti blocaj 100% Jam proof. Tehnologia SafeSense. Coş de gu-
noi detaşabil. Lucru continuu. Tehnologie de auto lubrifiere: ungere au-
tomată a lamelor la fiecare 20 de etape. Ungerea automată a lamelor 
de tăiere îmbunătăţeşte performanţa distrugătoarelor şi măreşte durata 
de viaţă a acestora. Uleiul este injectat în mod automat la interval de 
aproximativ 500 de coli distruse, sau o dată la 20 de cicluri de utilizare 
pentru capacitatea maximă. Lățimea faintei: 305 mm. Ciclu de lucru: 
continuu. Dimensiune: 965 x 559 x 508 mm.

30 67
LITRI4

economie de 
energie

Distrugător	325Ci
Pentru birou. Utilizare 
frecventă. 5+ utilizatori

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4632001 880 x 510 x 460 mm 1 buc

Sistem anti blocaj 100% Jam proof. Tehnologia SafeSense. Coş de gunoi 
detaşabil. Lucru continuu. Pentru birou.

Caracteristici:

• Utilizare frecventă.
• 5+ utilizatori.
• Greutate 40 kg.
• Ciclu de lucru: continu.
• Lățimea faintei 240 mm.

24 83
LITRI4

economie de 
energie

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4691001 592 x 288 x 442 mm 1 buc

Distrugător profesional prevăzut cu sistem antiblocaj Jam Proof 100%, 
funcţii electronice auto-start şi reverse ce maximizează uşurinţa uti-
lizării. Funcţie Safe Sense ce opreşte în mod automat distrugerea atunci 
când mâinile sunt în contact cu zona de intrare a hârtiei. Ideal pentru 
birourile medii cu până la 5 utilizatori. 
Caracteristici:
• Tip tăiere: cross-cut;
• Dimensiune particule: 4 x 38 mm;
• Nivel de securitate: 3;
• Capacitate/coli: 18 coli;
• Ciclu de lucru: 30 minute;
• Oprire automată atunci când coşul este plin;

Distrugător	99Ci

sistem antiblocaj alimentare manuală coş detaşabil cu 
fereastră

zgomot redus în timpul utilizării

18 34
LITRI4

economie de 
energie

| Distrugătoare documente. 

COD TIP	TĂIERE AMBALARE
FE4606101 cross-cut 1 buc

Distrugător cu design compact, funcţie manuală de auto-start. Funcţie 
Safe Sense ce opreşte în mod automat distrugerea atunci când mâinile 
sunt în contact cu zona de intrare a hârtiei. Ideal pentru birourile mici 
sau acasă, un utilizator. 
• Dimensiuni particule: 4 x 50 mm;
• Nivel de securitate: 3;
• Capacitate/coli: 10 coli;
• Capacitate maximă recomandată de documente distruse: 180 coli/zi;
• Funcționare timp de 4-6 minute cu 30 minute pauză.

Distrugător	60Cs

10 22
LITRI3

sistem antiblocare hârtie

funcţie Safe Sense

capac uşor de scos, pentru curăţare facilă

1 UTILIZATOR

Distrugător	53C
Capac uşor de scos pentru curăţare şi golire rapidă. 
Caracteristici:
• Tip de tăiere particule;
• Dimensiune particule 4 x 35 mm;
• Lăţimea fantei 220 mm;
• Capacitate/coli 10 coli;
• Volum coş 23 l;
• Ciclu de lucru 3 min.
• Greutate 6,8 kg.

10 23
LITRI4

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4653101 464 x 360 x 244 mm 1 buc

1 UTILIZATOR

Distrugător	8C

• Distruge 8 coli în particule 4 x 35mm.
• Safety Lock - dezactivează distrugătorul pentru a preveni acciden-
tarea.
• Distruge fără întrerupere timp de 3 minute.
• Coș de 14L.
• Distruge capse, agrafe și carduri de credit.
• Garanție aparat 2 ani, garanție lame 3 ani.

8 14
LITRI4

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4689601 384 x 298 x 200 mm 1 buc

1 UTILIZATOR

Distrugătoare documente. |

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250
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COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4600103 502 x 390 x 266 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4685201 476 x 349 x 265 mm 1 buc

Distrugător	63Cb

Distrugător	62	MC

Tehnologia Safe-Sense - Senzor electronic care oprește în mod automat 
distrugerea atunci când mâinile sunt în contact cu zona de intrare a 
hârtiei. Coș de gunoi detașabil cu fereastră.
Caracteristici:
Tip de tăiere: particule.
Dimensiune particule: 4 x 50 mm.
Lățimea fantei: 230 mm.
Capacitate/coli: 10 coli.
Volum cos: 19 l.
Ciclu de lucru: 8 min.
Greutate: 10,1 kg.

Pentru utilizare individuală la birou sau acasă. 10 coli, micro-cut, niv-
el securitate P-4, 3x10 mm. Sistem antiblocare. SafetyLock blochează 
distrugatorul pentru a preveni accidentele. Coș 19 litri. 2 ani garanție 
pentru aparat și 5 ani pentru cuțite.

1 UTILIZATOR

1 UTILIZATOR

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE4601102 532 x 372 x 274 mm 1 buc

Distrugător	73Ci
Elimină blocajele de h ârtie.
Tehnologia patentată SafeSense® oprește distrugerea atunci când mâi-
nile ating fanta de acces.
Sistemul de economisire a energiei reduce consumul de energie în tim-
pul utilizării și dezactiveaza aparatul după perioade de inactivitate.
Coș de 23 de litri pentru eliminarea ușoară a deșeurilor de hârtie.

1-3 UTILIZATORI

Indicator luminos pentru prevenirea 
blocarii documentelor”

| Distrugătoare documente. 

Saci	pentru	distrugătoare	
documente

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE36054 102 x 247 x 102 mm 50 buc/set

FE36056 108 x 267 x 114 mm 50 buc/set

FE36052 79 x 200 x 159 mm 100 buc/set

FE36055 89 x 292 x 178 mm 50 buc/set

Recomandat pentru:
toate modelele cross cut și micro cut;
Alte detalii:
duza extinsă asigură o acoperire totală;
îmbunătățește performanțele tuturor modelelor cross cut și micro cut.

Ulei	pentru	distrugătoare

COD GRAMAJ AMBALARE
FE35250 350 ml 1 buc

Distrugătoare documente. |

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250

FOLOSEȘTE ULEI 
FE35250
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FII COMPATIBIL 
CU GDPR*

COD DIMENSIUNE AMBALARE
LZ80090000  735 x 293 x 530 mm 1 buc

LZ80010000 255 x 370 x 375 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
LZ80100000 1 coală A4 este distrusă în peste  12000 buc 1 buc

LZ80040000 1 coală A4 este distrusă în peste  6000 buc 1 buc

LZ80050000 1 coală A4 este distrusă în peste 2000 buc 1 buc

LZ80060000 1 coală A4 este distrusă în peste 400 buc 1 buc
30
LITRI

240
MINUTE

GARANȚIE
2+1  ANI

* prin înregistrare

*

Distrugătoare documente. |
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GARANȚIE
2+1  ANI

* prin înregistrare

*

COD DIMENSIUNE AMBALARE
LZ80020000 1 coală A4 este distrusă în peste  2000 buc 1 buc

LZ80030000 1 coală A4 este distrusă în peste  400 buc 1 buc

COD CAPACITATE AMBALARE
LZ80060000 20 coli, P4, cross-cut (confeti) 1 buc

LZ80050000 15 coli, P5, micro-cut (particule) 1 buc

LZ80040000 5 coli, P5+, micro-cut (particule) 1 buc

LZ80100000 5 coli, P6+, micro-cut (particule) 1 buc

Distrugător	documente	Leitz	IQ	Office	PRO
Noul distrugător pentru documente Leitz IQ Office Pro oferă ultimi-
le tendințe în materie de stil, performanțe și securitate, acest model 
are nivelul de securitate pentru securitate ridicată. Calitate înaltă, se-
curitate și performanțe excelente cu funcția împotriva blocării hârtiei, 
silențios și timp de funcționare îndelungat. Distruge coli de hârtie A4, 
tipul de tăiere este cross cut (confeti), într-un coș generos, operațiuni 
simple folosind displayul touch. Distruge documentele pentru o perio-
adă de 4 ore, pentru o experiență complet neîntreruptă.

| Distrugătoare documente. 

COD DESCRIERE AMBALARE
LZ80070000 20 coli, P4, cross-cut (confeti) 12 buc/set

COD DESCRIERE AMBALARE
LZ80080000 40 L 100 buc/set

Colile impregnate cu ulei de la Leitz pot fi plasate simplu în distrugătorul 
pentru documente, prin fanta manuală, pentru o mentenanță ușoară. 
Ca majoritate produselor, distrugătoarele necesită întreținere și atenție. 
Păstrează distrugătorul tău în cea mai bună condiție folosind colile im-
pregnate de la Leitz. 12 coli impregnate cu ulei - ușor de folosit, fără 
pete, fără murdărie. Îmbunătățești performanțele distrugătorului tău 
dacă păstrezi lamele de tăiere lubrifiate. Ideal pentru Distrugătoarele 
Leitz Office și compatibile cu orice alt brand - se folosește de fiecare 
dată când coșul a fost golit de 3 ori.

Pungile Leitz IQ pentru distrugător asigură că procesul de eliminare a 
deșeurilor este cât mai curat și eficient posibil. Sunt fabricate din poli-
propilenă de calitate superioară și sunt furnizate în cutie tip dispenser, 
pot rezista până la 40L de documente distruse.
• Capacitate 40L.
• Create pentru toate distrugătoarele Leitz IQ Office.
• Proces curat și eficient de eliminare a deșeurilor. 
• Polipropilenă de calitate superioară - extra puternic.
• Cutie convenientă tip dispenser. 
• Set de 100 bucăți.

Coli	Leitz	IQ	impregnate	cu	ulei

Pungi	din	plastic	Leitz	IQ

Distrugătoare documente. |
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Distrugerea inteligentă a 
documentelor pentru 
generația smart
Datele distruse sprijină respectarea standardelor GDPR, 
distrugătoarele noastre automate asigură că acest lucru este ușor, 
salvând cu 98% mai mult timp versus distrugătoarele manuale.
Un distrugător Rexel. Acesta este un distrugător inteligent.

Tehnologia cu alimentare automată
Distrugătoarele cu alimentare automată permit distrugerea unui teanc de hârtii într-o singură 
operațiune, în loc ca acestea să fie introduse manual. 

Beneficiile produsului
Funcționalitate inteligentă pentru notificările la distanță și gestionarea tehnologiei cu alimentare 
automată. Primești actualizările distrugătorului în timp real, pe dispozitivul tău mobil, cu aplicația 
Auto+ SmarTech*. 

Încarcă Închide Distruge

Distrugătoarele	inteligente	pentru	
documente	Auto+	SmarTech

*Necesită o conexiune wireless 801.11 b/g/n și un dispozitiv mobil compatibil cu Android™ sau Apple® iOS™, dotat cu Bluetooth® 4.2 sau mai recente.

*Datele distruse sprijină respectarea standardelor GDPR

Cod produs  Descriere                               
RX2103750EUS Rexel Auto+ SmarTech 750X

RX2105903 Pungi de hârtie (115L) - 50 buc/set

RX40095 Pungi de plastic (175L) - 100 buc/set

RX1760049 Ulei pentru distrugător, 473ml

Distrugătoarele inteligente pentru documente 
Auto+ SmarTech

Cod produs Descriere                               

RX2103500EUS Rexel Auto+ SmarTech 600X

RX2105902 Pungi de hârtie (80L) - 50 buc/set

RX40095 Pungi de plastic (175L) - 100 buc/set

RX1760049 Ulei pentru distrugător, 473ml

Cod produs Descriere

RX2103250EUS Rexel Auto+ SmarTech 300X

RX1765029EU Pungi de hârtie (40L) - 20 buc/set

RX40060 Pungi de plastic (40L) -20 buc/set

RX2101948 Coli impregnate cu ulei (set 12 buc)
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Rexel Auto+ SmarTech 750X
• Alimentare automată pentru maxim 750 coli (80gsm) sau 825 coli 

(70gsm)
• Nivel de securitate P4, cross cut (tăiere tip confeti), bucăți distruse de 

4x40mm
• Blocarea spațiului de stocare a hârtiei pentru distrugere,  

cu un cod PIN din 4 cifre
• Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe din hârtie

Rexel Auto+ SmarTech 600X
• Alimentare automată pentru maxim 600 coli (80gsm)  sau 660 coli 

(70gsm)
• Nivel de securitate P4, cross cut (tăiere tip confeti), bucăți distruse de 

4x40mm
• Blocarea spațiului de stocare a hârtiei pentru distrugere,  

cu un cod PIN din 4 cifre
• Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe din hârtie

Rexel Auto+ SmarTech 300X
• Alimentare automată pentru maxim 300 coli (80gsm) sau 330 coli 

(70gsm)
• Nivel de securitate P4, cross cut (tăiere tip confeti), bucăți distruse de 

4x40mm
• Blocarea spațiului de stocare a hârtiei pentru distrugere, cu un cod PIN 

din 4 cifre
• Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe din hârtie

Distrugătoare documente. |
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Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO+	60X

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO+	200X

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO+	130X

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO+	90X

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO	+300X

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO	+300M

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO+	130M

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103060EU 3 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103175EU 4 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103250EU 4 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2104300EU 5 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2102559EUA 4 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103080EUA 3 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2104100EUA 5 1 buc

Alimentare automată pentru maxim 60 coli. Distruge până la 5 coli de 
hârtie prin fanta manuală. P-3, tăiere tip cross cut (confeti) 4x45mm. 
Distruge carduri de credit, capse și agrafe de birou. Capacitate coș 15L, 
100 coli A4. Mod oprire după 2 minute de pauză. 

Alimentare automată pentru maxim 130 coli. Distruge până la 6 coli de 
hârtie prin fanta manuală. P-4, tăiere tip cross cut (confeti) 4x40mm. 
Distruge carduri de credit, capse și agrafe de birou. Capacitate coș 26L, 
250 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a hârtiei. Mod oprire după 
2 minute de pauză. Indicator pentru coș plin.

Alimentare automată pentru maxim 90 coli. Distruge până la 6 coli de 
hârtie prin fanta manuală. P-3, tăiere tip cross cut (confeti) 4x45mm. 
Distruge carduri de credit, capse și agrafe de birou. Capacitate coș 20L, 
150 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a hârtiei. Mod oprire după 
2 minute de pauză. Indicator pentru coș plin.

Alimentare automată pentru maxim 300 coli (80 gsm). Distruge până 
la 8 coli de hârtie prin fanta manuală.P-4, tăiere tip cross cut (confeti) 
4x40mm. Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe de birou. 
Capacitate coș 40L, 450 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a hâr-
tiei. Mod oprire după 2 minute de pauză. Indicator pentru coș plin. Ultra 
silențios < 60 DbA. 

Alimentare automată pentru maxim 130 coli (80 gsm). Distruge până la 
6 coli de hârtie prin fanta manuală. P-5, tăiere tip micro cut (particule) 
2x15mm. Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe de birou.
Capacitate coș 26L, 300 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a hâr-
tiei. Mod oprire după 2 minute de pauză.Indicator pentru coș plin. 
Ultra silențios < 60 DbA.

Alimentare automată pentru maxim 200 coli (80 gsm). Distruge până 
la 7 coli de hârtie prin fanta manuală. P-4, tăiere tip cross cut (confeti) 
4x40mm. Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe de birou . 
Capacitate coș 32L, 360 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a hâr-
tiei. Mod oprire după 2 minute de pauză. Indicator pentru coș plin. Ultra 
silențios < 60 DbA. 

Alimentare automată pentru maxim 300 coli (80 gsm). Distruge până la 
8 coli de hârtie prin fanta manuală. P-5, tăiere tip micro cut (particule) 
2x15mm. Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe de birou. 
Capacitate coș 40L, 500 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a hâr-
tiei. Mod oprire după 2 minute de pauză. Indicator pentru coș plin. Ultra 
silențios < 60 DbA.

Distrugătoare documente. || Distrugătoare documente. 

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

+
AUTO

200 130 90P4 P3P4

60 P3

750 600 300P5 P5P540L

450

80L

850

115L

1200

32L

275

26L

250

20L

150

15L

100

40L

500

80L

1000

115L

1350

32L

360

26L

300

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

+
AUTO

200 130 90P4 P3P4

60 P3

750 600 300P5 P5P5

40L

450

80L

850

115L

1200

32L

275

26L

250

20L

150

15L

100

40L

500

80L

1000

115L

1350

32L

360

26L

300

NEW
NEW

AND IMPROVED

CEL MAI 
VÂNDUT

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

+
AUTO

200 130 90P4 P3P4

60 P3

750 600 300P5 P5P540L

450

80L

850

115L

1200

32L

275

26L

250

20L

150

15L

100

40L

500

80L

1000

115L

1350

32L

360

26L

300

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

+
AUTO

750 600 300P5 P5P5

130 P5

750 600 300P5 P5P540L

450

80L

850

115L

1200

32L

275

26L

250

20L

150

15L

100

40L

500

80L

1000

115L

1350

32L

360

26L

300

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

+
AUTO

200 130 90P4 P3P4

60 P3

750 600 300P5 P5P5

40L

450

80L

850

115L

1200

32L

275

26L

250

20L

150

15L

100

40L

500

80L

1000

115L

1350

32L

360

26L

300

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

FEED
AUTO

+
AUTO

750 600 300P5 P5P5

130 P5

750 600 300P5 P5P5

40L

450

80L

850

115L

1200

32L

275

26L

250

20L

150

15L

100

40L

500

80L

1000

115L

1350

32L

360

26L

300

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO+	600X

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103500EUA 4 1 buc

Alimentare automată pentru maxim 600 coli (80 gsm). Distruge până la 
10 coli de hârtie prin fanta manuală. P-4, tăiere tip cross cut (confeti) 
4x40mm. Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe de birou. 
Capacitate coș 80L, 850 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a hâr-
tiei. Mod oprire după 2 minute de pauză. Indicator pentru coș plin.  Ul-
tra silențios < 60 DbA. 
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Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO+	750X	SmarTech

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO+	600M

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO	+750M

Distrugător	documente	cu	intrare	largă	
Rexel	RLWS35

Distrugător	documente	cu	intrare	largă	
REXEL	RLWX25

Distrugător	automat	documente	
REXEL	AUTO+	750X

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103750EUS 4 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2104750EU 5 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103025EU 4 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103035EU 2 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2104500EUA 5 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103750EU 4 1 buc

Alimentare automată pentru maxim 600 coli (80 gsm). Distruge până la 
9 coli de hârtie prin fanta manuală. P-5, tăiere tip micro cut (particule) 
2x15mm.Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe de birou. Ca-
pacitate coș 80L, 1000 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a hâr-
tiei. Mod oprire după 2 minute de pauză. Indicator pentru coș plin. Ultra 
silențios < 60 DbA. 

Funcționalitate inteligentă pentru notificări la distanță și administrare 
cu aplicația Auto+ SmarTech app*. Alimentare automată pentru maxim 
750 coli (80gsm). Fanta pentru distrugere manuală de până la 12 coli.
Nivel de securitate P-4, 4x40mm, bucăți tip confeti. Distruge CD-uri, 
carduri de credit, capse și agrafe. Capacitate coș 115L, 1200 coli A4. 
Funcție inteligentă anti-blocare. Modul stand-by după 2 minute de 
pauză. Indicator pentru coș plin. Ultra silențios <60 DbA. 

Alimentare automată pentru maxim 750 coli (80 gsm). Distruge până la 
10 coli de hârtie prin fanta manuală. P-5, tăiere tip micro cut (particule) 
2x15mm. Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe de birou. 
Capacitate coș 115L, 1350 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a 
hârtiei. Mod oprire după 2 minute de pauză. Indicator pentru coș plin. 
Ultra silențios < 60 DbA. 

Alimentare automată pentru maxim 750 coli (80 gsm). Distruge până la 
12 coli de hârtie prin fanta manuală. P-4, tăiere tip cross cut (confeti) 
4x40mm. Distruge CDuri, carduri de credit, capse și agrafe de birou.
Capacitate coș 115L, 1200 coli A4. Funcție inteligentă anti-blocare a 
hârtiei. Mod oprire după 2 minute de pauză. Indicator pentru coș plin. 
Ultra silențios < 60 DbA. 

Distruge până la 25 coli de hârtie odată (80 gsm). P-4, 4x40mm tăiere 
cross cut. Distruge CD-uri, cărți de credit, capse, agrafe de birou. Ca-
pacitatea coșului de 175L,1500 coli A4. Distruge hârtie A4, A3, hârtie 
pentru imprimantă. 

Distruge până la 35 coli de hârtie odată (80 gsm). P-2, 6mm cross tăiere 
cut. Distruge CD-uri, cărți de credit, capse, agrafe de birou. Capacitatea 
coșului de 175L, 1500 coli A4. Distruge hârtie A4, A3, hârtie pentru 
imprimantă. 

Distrugătoare documente. || Distrugătoare documente. 
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COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103047EU 2 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103039EU 4 1 buc

Distrugător	documente	cu	intrare	largă	
REXEL	RLWX39

Distrugător	documente	cu	intrare	largă	
Rexel	RLWS47

Distruge până la 47 coli de hârtie odată (80 gsm). P-2, 6mm tăiere cross 
cut. Distruge CD-uri, cărți de credit, capse, agrafe de birou. Capacitatea 
coșului de 225L, 1700 coli A4. Distruge hârtie A4, A3, hârtie pentru 
imprimantă.

Distruge până la 39 coli de hârtie odată (80 gsm). P-4, 4x40mm tăiere 
cross cut. Distruge CD-uri, cărți de credit, capse, agrafe de birou. Ca-
pacitatea coșului de 225L, 2000 coli A4. Distruge hârtie A4, A3, hârtie 
pentru imprimantă.

5 5
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COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103026EU 5 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
RX2103009EU 7 1 buc

Distrugător	documente	cu	intrare	largă	
REXEL	RLWSFM9

Distrugător	documente	cu	intrare	largă	
REXEL	RLWM26

Distruge până la 26 coli de hârtie odată (80 gsm).  P-5, 1.9x15mm tăiere 
cross cut. Distruge CD-uri, cărți de credit, capse, agrafe de birou. Ca-
pacitatea coșului de 175L, 225 coli A4. Distruge hârtie A4, A3, hârtie 
pentru imprimantă.

Distruge până la 9 coli de hârtie odată (80 gsm). P-7, 0.8x5mm tăiere 
cross cut. Capacitatea coșului de 175L, 2500 coli A4. Distruge hârtie 
A4, A3, hârtie pentru imprimantă.

| Distrugătoare documente. 

5 5

Cod produs Model
2105903 (115L) Auto+ SmarTech 750X, Auto+ 750X/750M

2105902 (80L) Auto+ SmarTech 600X, Auto+ 600X/600M

1765029EU (40L) Auto+ SmarTech 300X, Auto+ 300X/300M 

1765031EU (32L) Auto+ 200X

2102577 (26L)  Auto+ 130X/130M 

1765028EU (20L)  Auto+ 90X

Cod produs Model
2101949 Coli impregnate cu ulei (set de 20 buc)

2101948 Coli impregnate cu ulei (set de 12 buc)

Potrivite pentru Auto+ SmarTech 300X, Auto+ 300X. 300M, 
200X, 130X, 130M, 90X, 60X

Cod produs Model
1760049 Ulei pentru distrugător, 473ml

Potrivit pentru Auto+ SmarTech 750X, Auto+ 750X, 750M, 
Auto+ SmarTech 600X, Auto+ 600X, 600M

Pungile reciclabile
• Fabricate din material reciclabil astfel încât să poată fi reciclate cu hârtia atunci 

când sunt pline.

Colile impregnate cu ulei
• O modalitate simplă și curată de a unge cu ulei 

distrugătorul tău. Rexel recomandă distrugerea 
unei coli impregnate cu ulei după 2-3 umpleri 
ale coșului.

Ulei
• Pentru distrugătoarele mai mari care au funcție de auto-ungere. Aceste sticle 

sunt de 473ml sau de 1L.
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Distrugător Dahle PaperSAFE® 22084, nivel de securitate P3, 4x45, 
cross-cut, 8 coli, pentru uz individual, nu necesită lubrifiere, lățime max 
a documentelor 220 mm, taie hârtie/CD/agrafe/carduri/SIM, db 51, 
volum coș 25 l, ciclu de funcționare 2 minute, timp de răcire 25 minute, 
distruge 700 coli pe oră.

Distrugător Dahle PaperSAFE® 22114, nivel de securitate P4, 4x36, 
cross-cut, 10 coli, pentru uz individual, nu necesită lubrifiere, lățime 
max a documentelor 230 mm, taie hârtie/CD/agrafe/carduri/SIM, db 
51, volum coș 28 l, ciclu de funcționare 8 minute, timp de răcire 25 
minute, distruge 1400 coli pe oră.

Distrugător Dahle PaperSAFE® 22092, nivel de securitate P4, 4.5x35, 
cross-cut, 10 coli, pentru uz individual, nu necesită lubrifiere, lățime 
max a documentelor 218 mm, taie hârtie/CD/agrafe/carduri/SIM, db 
62, volum coș 12 l, ciclu de funcționare 3 minute, timp de răcire 40 
minute, distruge 600 coli pe oră.

Distrugător Dahle ShredMatic 120 35120 AUTOFEED, nivel de secu-
ritate P4, 3x9, cross-cut, 12 coli, pentru uz individual, nu necesită lu-
brifiere, lățime max a documentelor 220 mm, taie hâtie/agrafe/carduri/
CD/DVD, db 62, volum coș 28 l, ciclu de funcționare 20/60 minute, 
timp de răcire 40 minute.

Distrugător Dahle PaperSAFE® 22016, nivel de securitate P1, 7 mm, 
strip-cut, 4 coli, pentru uz individual, nu necesită lubrifiere, lățime max 
a documentelor 220 mm, db 68, volum coș 9 l, ciclu de funcționare 2 
minute, timp de răcire 20 minute, distruge 500 coli pe oră.

Distrugător Dahle ShredMatic80 35080 AUTOFEED, nivel de securi-
tate P4, 4.3x10, cross-cut, 8/80 coli, pentru uz individual, nu necesită 
lubrifiere, lățime max a documentelor 220 mm, taie hărtie/agrafe/car-
duri, db 54, volum coș 16,8 l, ciclu de funcționare 8 minute, timp de 
răcire 45 minute, distruge 1000 coli pe oră.

Distrugător Dahle PaperSAFE® 22022, nivel de securitate P4, 4x30, 
cross-cut, 7 coli, pentru uz individual, nu necesitî lubrifiere, lățime max 
a documentelor 220 mm, taie hârtie/agrafe/carduri/SIM, db 59, volum 
coș 14 l, ciclu de funcționare 2 minute, timp de răcire 30 minute, dis-
truge 300 coli pe oră.

Distrugător Dahle PaperSAFE® 22319, nivel de securitate P3, 4.5x45, 
cross-cut, 20 coli, pentru uz individual, nu necesită lubrifiere, lățime 
max a documentelor 220 mm, taie hârtie/cd/agrafe/carduri, db 54, 
volum coș 32 l, ciclu de funcționare 30 minute, timp de răcire 40 min-
ute, distruge 5000 coli pe oră.

Distrugător	Dahle	PaperSAFE® 
22092

Distrugător	Dahle	PaperSAFE® 
22092

Distrugător	Dahle	ShredMatic80	
35080	AUTOFEED

Distrugător	Dahle	ShredMatic	120	
35120	AUTOFEED

Distrugător	Dahle	PaperSAFE® 

22319

Distrugător	Dahle	PaperSAFE® 
22084

Distrugător	Dahle	PaperSAFE® 
22114

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
DH22092 4 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
DH22016 1 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
DH35120 4 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
DH22319 4 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
DH22084 3 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
DH22114 4 1 buc

2 ANI 8 25
LITRI3

2 ANI 10 12
LITRI4

2 ANI 10 12
LITRI4 2 ANI 4 9

LITRI1

2 ANI 8 16,8
LITRI42 ANI 7 14

LITRI4

2 ANI 12 28
LITRI4

2 ANI 20 32
LITRI4

Distrugător	Dahle	PaperSAFE® 
22022

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
DH35080 4 1 buc

COD NIVEL	DE	SECURITATE AMBALARE
DH22022 P4 1 buc

Distrugătoare documente. || Distrugătoare documente. 
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CE  FORMAT AU DOCUMENTELE PE CARE DORIŢI  SĂ LE LAMINAŢI?

DE	CE	SĂ	LAMINĂM?

CE	SĂ	LAMINĂM?

A3 = 33cm Max
Laminează documente de toate mărimile 
până la A3 inclusiv A4 şi fotografii.

A4 = 22cm Max
Laminează documente de toate 
mărimile până la A4, inclusiv A5, A6 
şi fotografii.

A3 A4

CE	FUNCŢIE	A	LAMINATORULUI	VĂ	POATE	UŞURA	LUCRUL?
Laminatoarele Fellowes sunt leader de piaţă datorită inovaţiilor axate pe cererile utilizatorilor. 

Caracteristicile lor unice le fac mai uşor de utilizat, mai sigure şi mai fiabile.

Obiectele  din plastic sunt mult mai frumoase şi durează mai mult!

Laminarea poate fi utilizată  pentru o gamă largă de activităţi şi pentru diverse tipuri de documente, atât acasă, cât şi la locul de muncă.

100% Anti Blocaj
Asigură o trecere lină, cu un nivel scăzut de fre-
care, a documentelor, asigurându-se că aparatul 
de laminat nu se blocheazã.*.
*atunci când sunt folosite folii marca Fellowes

HeatGuard - Sigur la atingere
Sistem de siguranţă patentat care reduce tem-
peratura la suprafaţă de până la 35%.

AutoSense
Sistemul de auto-detectare, în timp real, a grosimii 
foliei şi cea mai bună combinaţie între viteză şi 
temperatură laminare.

Acces uşor - deschidere uşoară
Maşina poate fi deschisă pentru curăţare şi în-
treţinerea rolelor (la unele modele). Acest lucru 
vă permite să recuperaţi foliile blocate sau in-
troduse incorect.

Oprire automată
Reduce consumul de energie prin oprirea aparat-
ului după o  perioadă de inactivitate pentru sigu-
ranţă maximă, chiar şi în cazul în care utilizatorul 
uită aparatul în funcţiune.

Hot Swap
Permite schimbarea imediată a diferitelor tipuri 
de folii fără perioade intermediare de răcire sau 
încălzire.

Uşurinţa utilizării laminatoarelor Fellowes este dusă la un nivel 
superior, acestea îmbinând înalta performanţă cu inovaţia în 
materie de utilizare şi design-ul elegant.

Beneficiile laminării:
• Documentele pot fi reutilizate, pot fi curăţate şi sunt impermeabile;
• Creşte rezistenţa documentelor, utile pentru a face postere şi semne;
• Protejează documentele de intemperii, putând fi folosite ca semne în aer liber;
• Îmbunătăţeşte aspectul materialelor, face culorile mai profunde şi mai strălucitoare, creşte contrastul;
• Permite diferite tipuri de dimensiuni şi finisaje, cu folii mate şi lucioase;
• Elimină cutele şi faldurile, pentru un finisaj perfect.

LA	LOCUL	DE	MUNCĂ
• Note informative 
• Semnale pentru exterior
• Materiale de prezentare
• Meniu
• Lista de preţuri
• Materiale promoţionale
• Cărţi de vizită şi ecusoane

ACASĂ
• Felicitări
• Cărţi de vizită
• Postere
• Etichete pentru bagaje
• Fotografii
• Hobby-uri 
• Desene pentru copii

Note muzicale

| Laminatoare. Laminatoare. |
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Laminator	Voyager	A3	
Permite accesul la rolelele laminatorului pentru curăţare şi mentenanţă.
Senzorul de lipit CleanMe anunţă atunci când banda laminatorului tre-
buie curăţată. Funcţia de auto-reverse detectează utilizarea incorectă şi 
previne blocarea aparatului. Grosime maximă a foliei (microni) 75/80-
250; Număr de role bandă termică; Timp de încălzire 4 min; Viteza lam-
inarii 90 cm/min. Greutate 10,6 kg; Dimensiune (L x î x l): 165 x 630 x 
230 mm.

2 ANI

COD MECANISM  BLOCAJ AMBALARE
FE5704201 Întoarcere Automată 1 buc

COD MECANISM  BLOCAJ AMBALARE
FE5733501 Întoarcere Manuală 1 buc

COD AMBALARE
FE5703701 50 buc/cutie

COD MECANISM  BLOCAJ AMBALARE
FE5715601 Eliberare 1 buc

COD FORMAT MECANISM  BLOCAJ AMBALARE
FE5724801 A4 Eliberare 1 buc

FE5736001 A3 Eliberare 1 buc

Laminator	Jupiter	2	A3
Sistemul unic AutoSense detectează grosimea filelor de laminare şi 
se autoreglează la setarea potrivită; Încălzire rapidă - aparatul este 
pregătit pentru laminare în 30 de secunde datorită Tehnologiei Insta-
Heat; Sistem robust cu 6 role pentru o laminare de calitate superioară; 
Laminează o coală A4 cu folie de 80 de microni în doar 24 de secunde 
(750 mm/min);Dimensiune (L x î x l): 121 x 546 x 172 mm.

2 ANI

Laminatoare	A4	şi	A3	Saturn	3i
Pregătit pentru laminare în doar 60 de secunde datorită Tehnologiei 
InstaHeat; Senzorul de alimentare al laminatorului indică documentele 
aşezate incorect şi opreşte procesul de la laminare, permiţând eliberar-
ea şi alinierea corectă a foliei; Dimensiuni produs A3 (mm): 105 x 532 x 
146; Dimensiuni produs A4 (mm): 105 x 436 x 139.

2 ANI

• Mecanism de eliberare a documentelor blocate;
• Dimensiuni produs (mm): 90 x 486 x 150;
• Dimensiuni produs (mm): 90 x 384 x 150.

Laminator	Lunar	A4

1 AN

Formulă unică. Şterg cleiul rezidual de pe rolele laminatorului.
Ajută la obţinerea constantă a unor rezultate perfecte de laminare. 
Se recomandă a fi folosite cu laminatoarele Jupiter, Venus şi Voyager, 
având mecanismul Easy-Access.

Şerveţele	pentru	rolele	de	laminare

Foliile de laminare Fellowes sunt singurele create cu trei straturi şi ga-
rantează o înaltă calitate în toate condiţiile de utilizare. Pentru docu-
mentele foarte mari (A3) se recomandă utilizarea foliilor de grosime 
mică în timp ce pentru documentele mici pot fi adecvate grosimi mul-
tiple.

COD FORMAT MICRONI AMBALARE
FE5306207 A3 80 100 buc/top

FE5351205 A3 100 100 buc/top

FE5307506 A3 125 100 buc/top

FE5306114 A4 80 100 buc/top

FE5307407 A4 125 100 buc/top

FE5308703 A4 175 100 buc/top

FE5401802 A4 250 100 buc/top

FE5306002 A5 80 100 buc/top

FE5307302 A5 125 100 buc/top

FE053510 A5 100 100 buc/top

FE5351111 A4 100 100 buc/top

FE5307201 A6 125 100 buc/top

FE5306302 54 x 86 mm 125 100 buc/top

FE5306702 65 x 95 mm 125 100 buc/top

FE5306901 75 x 105 mm 125 100 buc/top

FE5307101 83 x 113 mm 125 100 buc/top

FE5008001 112 x 154 mm 125 100 buc/top

Folii	pentru	laminare

| Laminatoare. Accesorii pentru laminatoare. |
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LZ74780000

LZ74790000

LZ74800000

LZ74810000

LZ74830000

LZ74840000

LZ74850000

LZ74860000

LZ74870000

LZ74880000

LZ74900000

LZ74920000

LZ74930000

LZ33878   

LZ16925   

LZ16926   

LZ74300002   

LZ33806    

LZ33805    

LZ33810   
     

LZ33812   
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| Laminatoare.

Laminator	GBC	Fusion	A4	3000L

Laminator	GBC		A3	3600

Laminator	GBC	Fusion	A3	3000L

Laminator	GBC	A2	4600

Laminatorul GBC Fusion 3000L A4 garantează rezultate grozave rapid. 
Compact și stilat, este gata de folosire în 1 minut și laminează un doc-
ument fie tip buletin, fie A4 în doar 30 de secunde, folosind folie de 75 
microni. Creat pentru folosire alături de foliile de laminare de 75 micro-
ni sau de 125 microni. Sistem de ghidare ajustabil pentru folii și o tăviță 
pentru ieșire, care ține documentele perfect aliniate și plate.

Viteză și capacitate la cel mai înalt nivel. Creat pentru uz frecvent, fără 
a compromite calitatea, excepționalul Laminator A3 PRO 3600 este 
capabil să lamineze toate tipurile de material printate de orice formă, 
până la grosimea de 3mm și dimensiunea A3. Instrucțiunile clare de pe 
dispozitiv te ajută în alegerea vitezei și temperaturii corecte, alături de 
tehnologia cu 6 role ce garantează un rezultat profesional.

Laminator ideal pentru birouri de dimensiuni mici sau pentru laminare 
moderată. Se încălzește într-un minut. Laminează un document A4 în 
doar 30 de secunde folosind folie de 75 de microni. Laminează cu folii 
de la 75 de microni până la 125. Selectare microni doar cu atingerea 
unui buton. Laminează documente începând cu dimensiuni tip buletin, 
până la A3. Tăviță pentru ieșire, asigurând o finisare perfect plată. Setări 
pentru folosire cu foliile de laminare adezive, pentru laminare la rece. 

Viteză și capacitate la cel mai înalt nivel. Creat pentru uz frecvent, fără 
a compromite calitatea, excepționalul Laminator A2 PRO 4600 este 
capabil să lamineze toate tipurile de material printate de orice formă, 
până la grosimea de 3mm și dimensiunea A2. Instrucțiunile clare de pe 
dispozitiv te ajută în alegerea vitezei și temperaturii corecte, alături de 
tehnologia cu 6 role ce garantează un rezultat profesional.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4400748EU 405 x 90 x 100 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
GBC1703600 540 x 112 x 271 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4400749EU 480 x 100 x 115 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
GBC1704600 691 x 112 x 271 mm 1 buc

Folii autoadezive. |

Folie	pentru	plastifiere	
autolaminatoare	Seal	IT

Clip	magnetic	autoadeziv		DURAFIX Clip	magnetic	autoadeziv	RAIL	2

Buzunar	autoadeziv	
Durable	Pocketfix	

• Folii transparente autolaminatoare pentru protejarea documente-
lor de deteriorare sau pete. 

• Pentru laminarea rapidă și ușoară a documentelor. 
• Nu e necesar un laminator.

• Fâșiile magnetice DURAFIX® se prind cu latura autoadezivă de supraf-
ete netede, cum ar fi dulapuri, electrocasnice, uși, geamuri sau table. 
• Foile se prind apoi ușor între cei doi magneți, indiferent de format. 
• Se pot prinde din partea de sus sau pe lateral, după caz.
• Rapid și ușor de utilizat 
• Nu lasă urme în caz de relocare sau îndepărtare.

• Fâșiile magnetice DURAFIX® se prind cu latura autoadezivă de supraf-
ete netede, cum ar fi dulapuri, electrocasnice, uși, geamuri sau table. 
• Foile se prind apoi ușor între cei doi magneți, indiferent de format. 
• Se pot prinde din partea de sus sau pe lateral, după caz.
• Rapid și ușor de utilizat 
• Nu lasă urme în caz de relocare sau îndepărtare.

• Buzunar autoadeziv pentru documente diverse în formatele A4 și A5 
• Ideal pentru fișiere și dosare, bibliorafturi, anunțuri pentru avizier etc. 
• Se deschide în partea de sus.  

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB843519 A4 transparent 50 buc/set

DB843419 A6 transparent 50 buc/set

DB843319 A7 transparent 100 buc/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
DB470501 60 mm negru 5 buc/set

DB470507 60 mm albastru 5 buc/set

DB470523 60 mm argintiu 5 buc/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
DB470601 210 mm argintiu 5 buc/set

DB470607 210 mm negru 5 buc/set

DB470623 210 mm albastru 5 buc/set

DB470701 297 mm argintiu 5 buc/set

DB470707 297 mm negru 5 buc/set

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB809600 A4 multicolor 25 buc/set

DB829419 A5 transparent 25 buc/set

DB809419 A5 transparent 5 buc/set
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BIROU
Cu randament ridicat 
UTILIZARE CONTINUĂ
Birou   
UTILIZARE INTENSIVĂ
Birou mic 
UTILIZARE FRECVENTĂ

ALL BUT
ITALIAN

ITALIAN

ALL BUT
ITALIAN

ITALIAN

ALL BUT
ITALIAN

ITALIAN

ALL BUT
ITALIAN

ITALIAN

ALL BUT
ITALIAN

ITALIAN

ALL BUT
ITALIAN

ITALIAN

ALL BUT
ITALIAN

ITALIAN

ALL BUT
ITALIAN

ITALIAN

CARTUŞE INTERSCHIMBABILE
Cartuşele expun lamele din oţel 

inoxidabil doar în momentul tăierii, 
asigurând maximum de siguranţă şi 

uşurinţă în utilizare.

GHID DE PRECIZIE LED
Indică şi ajută la menţinerea precisă 

a liniei de tăiere

BARIERA PROTECTOARE
Previne accidentele de operare în 
timpul utilizării. Lama nu poate fi 

operată decât dacă SafeCut Guard 
este în poziţia pregătit

CUŢIT INTEGRAT DE SIGURANŢĂ 
 Protecţie completă  în cazul contac-

tului cu mâinile

4 LAME INCLUSE
Include patru tipuri de lame: tăiere  

dreaptă , perforată , ondulată

PERSONAL
Acasă sau la birou de acasă 
Utilizarea moderată
ACASĂ 
Utilizare ocazională

TRIMMERE

Trimmerele rotative pentru hârtie au o lamă 
rotundă inclusă într-un dispozitiv de tăiere 
ce alunecă de-a lungul unui suport metalic 
de ghidare. Sunt ideale pentru efectuarea 
unor secţionări drepte asupra unor materi-
ale cu grosime micã, fiind larg utilizate de 
fotografi, agenţii de publicitate, studiouri 
grafice şi şcoli.

GHILOTINE  

Ghilotinele pentru hârtie reprezintă o 
soluţie premium, proiectată pentru tăie-
turi de volume mari de materiale. Hârtia 
poate fi fixată, iar mânerul poate fi coborât 
dintr-o singură mişcare pentru a o tăia cu 
secţiuni drepte, curate. Sunt ideale pentru 
tăierea unor volume mari, ca şi pentru ti-
puri groase de hârtie.

UK
UK

FR
FR

DE
DE

IT
IT

4
LAME
INCLUSE

Taglio
Dritto

Taglio 
Ondulato

Taglio 
Fustellato Piegatura

NL
NL

INCLUSIEF

4
SNIJMESSEN

Recht Golvend

Scheurlijn Gevouwen

SP
SP

4 
CUCHILLAS

INCLUIDAS

Corte
Recto

Corte
Ondulado

Corte
Perforado

Corte
Plegado

PT
PT

4 
LÂMINAS

INCLUIDAS

Corte
Direito

Corte
Ondulado

Corte
Perfurado

Corte
Dobrado

4
LAMES
FOURNIES

DE	CE	SĂ	FOLOSIM	ECHIPAMENTE	DE	TĂIERE	?		

CE	TIP	DE	ECHIPAMENT	DE	TĂIERE	SĂ	FOLOSIM?

	UNDE	ŞI	CÂTE	PERSOANE	VOR	FOLOSI	ECHIPAMENTUL?

CARACTERISTICILE	ECHIPAMENTELOR:

Trimmerele şi ghilotinele permit să taiem  cantităţi mari de hârtie într-o singură mişcare . Acestea sunt ideale pentru tăierea precisă şi scurtarea  
documentelor.  Economisesc timp şi efort, fiind un instrument esenţial de folosit atunci când sunt secţionate sau tăiate volume mari de hârtie, 
cărţi şi documente laminate. Sunt, de asemenea perfect potrivite pentru editarea fotografiilor digitale.

1

2

3

4

Ghilotină	cu	disc	Neutron	A4	
Mecanismul exclusiv de tăiere SafeCut cu sistem de siguranţă gar-
antează siguranţa maximă. Ghid transparent şi reglabil pentru a asigura 
alinierea documentelor şi o tăiere precisă. Baza de tăiere din aluminiu 
(Neutron Plus) sau din plastic (Neutron), cu ghid de tăiere în unghi.
• Lungimea tăierii: 320 mm;
• Capacitatea de tăiere: 10 coli;
• Dimensiunea hârtiei: A4;
• Greutate: 0,8 kg.

Cartuşele interschimbabile  
expun lama  numai atunci 
când tăiaţi.

Pentru acasă şi 
biroul de acasă. 
Utilizare ocazinală

Ghilotină	cu	disc	Proton	A4
Compartimente integrate în bază destinate stocării lamelor de înlocui-
re (nu sunt incluse). Bază de tăiere din metal cu picioare din cauciuc 
anti-alunecare. Ghid transparent şi reglabil pentru a asigura alinierea 
documentelor şi o tăiere precisă. 
• Lungimea tăierii: 455 mm;
• Capacitatea de tăiere: 10 coli;
• Dimensiunea hârtiei: A4; 
• Greutate: 0,8 kg.

Pentru acasă şi biroul de 
acasă. Utilizare moderată

Compartimente integrate 
în baza de tăiere pentru 

stocarea lamelor  
de schimb

Ghilotină	cu	disc	Electron	A4

Indicatorul exclusiv cu LED-uri care prezinta linia de tăiere exactă. 
4 tipuri de lame incluse: dreaptă, de perforare, de tăiere ondulată, 
pliabilă.
• Ghid transparent şi reglabil pentru alinierea şi tăierea precisă a 

documentelor. Bază de tăiere din aluminiu cu ghid gradat.
• Lungimea tăierii: 455 mm;
• Capacitatea de tăiere: 10 coli;
• Dimensiunea hârtiei: A4; 
• Greutate: 1,4 kg.

Pentru birou mic. 
Utilizare frecventă

UK
UK

FR
FR

DE
DE

IT
IT

4
LAME
INCLUSE

Taglio
Dritto

Taglio 
Ondulato

Taglio 
Fustellato Piegatura

NL
NL

INCLUSIEF

4
SNIJMESSEN

Recht Golvend

Scheurlijn Gevouwen

SP
SP

4 
CUCHILLAS

INCLUIDAS

Corte
Recto

Corte
Ondulado

Corte
Perforado

Corte
Plegado

PT
PT

4 
LÂMINAS

INCLUIDAS

Corte
Direito

Corte
Ondulado

Corte
Perfurado

Corte
Dobrado

4
LAMES
FOURNIES

Indicatorul cu LED-uri indică 
linia de tăiere exactă

>>

2 ANI
10

2 ANI
10

2 ANI
10

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE5410001 78 x 218 x 476 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE5410301 76 x 626 x 220 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE5410501 82 x 662 x 214 mm 1 buc

| Ghilotine. Ghilotine. |
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Ghilotină	cu	disc	Gamma	A4	/	A3

Ghilotină	Atom	A4	/	A3

Ghilotină	cu	pârghie	Fusion	A4	/	A3

Caracteristici:

Lama de tăiere din otel inoxidabil faciliteaza o tăietură curată şi precisă. 
Ghid transparent şi reglabil pentru alinierea şi tăierea precisă a docu-
mentelor. Bază de tăiere metalică cu ghid gradat.
• Capacitatea de tăiere: 20 coli;
• Include o lamă.

Caracteristici:

Lama de tăiere din otel inoxidabil faciliteaza o tăietură curată şi precisă 
şi permite tăierea cantităţilor mari de materiale, inclusiv foi de carton şi 
plastic. Poziţie de siguranţă a capului de tăiere pentru transport. Bază 
de tăiere metalică cu ghid gradat.
• Capacitatea de tăiere: 30 coli;
• Include o lamă.

Caracteristici:

Bază de metal cu non-alunecare. Lama de tăiere din oţel inoxidabil.
• Capacitatea de tăiere: 10 coli;
• Include o lamă.

Pentru birou mediu. 
Utilizare intensă

Ghid reglabil lateral pentru 
tăieri repetate şi precise

2 ANI
20

2 ANI
30

2 ANI
10

Ghid reglabil lateral pentru 
tăieri repetate şi precise

Pentru birou mediu. 
Utilizare intensă

Pentru birou mic. 
Utilizare frecventă.

COD FORMAT DIMENSIUNE AMBALARE
FE5437001 A4 115 x 280 x 530 mm 1 buc

FE5437401 A3 115 x 374 x 598 mm 1 buc
COD GREUTATE DIMENSIUNE AMBALARE

FE5438001 3,6 kg 295 x 275 x 600 mm 1 buc

COD FORMAT DIMENSIUNE AMBALARE
FE5411001 A4 340 x 216 x 482 mm 1 buc

FE5411101 A3 418 x 216 x 588 mm 1 buc

COD FORMAT DIMENSIUNE AMBALARE
FE5410601 A4 128 x 374 x 598 mm 1 buc

FE5410701 A3 128 x 379 x 668 mm 1 buc

COD FORMAT DIMENSIUNE AMBALARE
FE5410801 A4 340 x 216 x 482 mm 1 buc

FE5410901 A3 418 x 216 x 588 mm 1 buc

Ghilotină	cu	pârghie	Stellar	A4	

Ghilotină	cu	pârghie	Plasma	A4	/	A3

Caracteristici:

Bază de metal cu non-alunecare. Lama de tăiere din oţel inoxidabil.   
Ghiduri de tăiere pentru dimensiuni DIN.
• Capacitatea de tăiere: 20 coli;
• Include o lamă.

Caracteristici:

Bază de metal cu non-alunecare. Lama de tăiere din oţel inoxidabil.
• Capacitatea de tăiere: 40 coli;
• Include o lamă.

2 ANI
20

2 ANI
20

Ghid reglabil lateral 
pentru tăieri repetate şi 
precise

Pentru birou. Utilizare 
continuă

>>

Pentru birou. Utilizare 
intensă

Ghid reglabil lateral pentru 
tăieri repetate şi precise

COD DIMENSIUNE AMBALARE
FE5415001  265 x 570 x 386 mm 1 buc

Ghilotină	cu	pârghie	Astro	A4
Ghilotină A4 profesionistă, de înaltă calitate, potrivită pentru sarcini 
dificile și grad ridicat de activitate. Ideală pentru tăierea unor volume 
mari de hârtie. Lama din oșel de calitate, potrivită pentru tăierea hârtiei, 
cartonului și peliculei subțiri de plastic. Tăiere precisă de până la 50 de 
coli per ciclu. Margini ajustabile și cu sistem de blocare. Scala imprimată 
complet calibrată și ajustabilă. Lungime maximă de tăiere: 385 mm.

| Ghilotine. Ghilotine. |
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Accesorii

 Tăiere 
dreaptă 

 Tăiere 
ondulată 

Tăiere 
Perforată

 Pliere

Benzi	de	tăiere	pentru	trimmer

COD DESCRIERE AMBALARE
FE5411401 cuţite rotative pentru ghilotine 1 buc

FE5411301 lame rotative pentru ghilotina cu disc 1 buc
COD DIMENSIUNE AMBALARE

EC770060 520 x 270 x 70 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
EC724530 45 x 30 cm transparent 1 buc

EC729060 90 x 60 cm transparent 1 buc
COD DESCRIERE AMBALARE

EC770020 165 x 510 mm 1 buc

Ghilotină	A4	pentru	birou

Caracteristici:

• Ghilotină trimmer DIN A4, cu placă de bază făcută din aluminiu;
• Înălțimea de tăiere: max. 0,8 mm = 8 coli de hârtie (80 g) sau 0,8 

mm;
• Lungime tăiere: 320 mm;
• Partea de bază din aluminiu rezistent;
• Lama superioară și lama inferioară sunt realizate din oțel călit de 

construcții;
• Dispozitiv de protecție a degetului;
• Greutate: 1,9 kg.

Ghilotină	cu	trimmer	inclus	2	în	1
Caracteristici:

• Ghilotină de tăiere 2 în 1, concepută nu numai pentru a economisi 
spațiu de depozitare, dar și pentru a răspunde nevoii tot mai mare 
de mobilitate;

• Ușor de folosit - se schimbă utilitatea ei prin rotire;
• Trimmer-ul rotativ conține 3 lame: lamă dreaptă, de perforare și 

val;
• Include un covoraș de tăiere de rezervă;
• Construit cu colțuri rotunde, coș de gunoi bine conceput;
• Scala de pe placă de bază este concepută pentru alinierea dreaptă 

și ușoară a materialelor ce urmeaza a fi tăiate:
• Capacitatea de tăiere a ghilotinei: max. 1,0 mm = 10 coli de  hârtie 

(80 g);
• Lama dreaptă: max. 0,5 mm = 5 coli de  hârtie (80 g);
• Lama perforatoare: max. 0,3 mm = 3 coli de  hârtie (80 g);
• Lama val: max. 0,3 mm = 3 coli de  hârtie (80 g);
• Tăietor de colțuri: max. 0,1 mm = 1 coala de  hârtie (80 g).

Suport	pentru	designeri,	3	straturi
Suprafețele pentru tăiere ECOBRA - calitate de durată - toate avanta-
jele de la prima vedere.

• Funcția de auto-reparare asigură urme de tăiere invizibile;
• Structura foarte solidă a fiecărui strat asigură o suprafață durabilă;
• Cu miez tare, suprafața poate fi tăiată și crestată în repetate rân-

duri;
•  Suprafață elastică ce protejează tăișul lamei cutterului;
• Cu utilizare și depozitare corespunzătoare, nu apar suprafețe 

deformate (covorașul trebuie să fie întotdeauna depozitat întins, 
ferit de razele soarelui, fără surse de căldură în apropiere);

• Covoraș pentru tăiere, cu două fețe, pentru toate tipurile de tăieri, 
scrisuri, putând fi folosit și ca suport pentru mouse;

• Suprafața anti-alunecare și anti-reflex.

Se potrivesc cel mai bine pentru tăierile efectuate cu echipamente spe-
ciale si aplicațiile industriale. Un produs indispensabil pentru tăierile 
repetate. Protejează suprafața de lucru de urmele de tăiere și de tăișul 
lamei cutterului.
Covorașul de tip “sandwich”, cu 3 straturi, cu miez tare, grosime de 2 
mm, asigură tăieturi precise și invizibile. Gradare de 10 și 50 mm, cu 
model fin, tip grilă, imprimat pe ambele părți, asigură tăieturi rapide și 
sigure.

Suprafață pentru tăiere, destinată și copiilor!

| Accesorii pentru ghilotine. Ghilotine. |
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Suport	pentru	design,	5	straturi
- 5 straturi, sistem ”sandwich moale” (cu excepția tipului transparent);
- Funcția de auto-reparare asigură urme de tăiere precise și invizibile;
- Structura foarte solidă a fiecărui strat asigură o suprafață durabilă;
- Cu miez tare, suprafața poate fi tăiată și crestată în repetate rânduri;
- Suprafață elastică ce protejează tăișul lamei cutterului;
- Cu utilizare și depozitare corespunzătoare nu apar suprafețe defor-
mate (covorașul trebuie să fie întotdeauna depozitat întins, ferit de ra-
zele soarelui, fără surse de caldură în apropiere);
- Covoraș pentru tăiere cu două fețe, pentru toate tipurile de tăieri, 
scrisuri, putând fi folosit și ca suport pentru mouse;
- Suprafață anti-alunecare și anti-reflex.
Se potrivesc cel mai bine pentru taierile efectuate cu echipamente spe-
ciale și aplicațiile industriale. Un produs indispensabil pentru tăierile 
repetate. 
Protejează suprafața de lucru de urmele de tăiere și de tăișul lamei cut-
terului.
Covorașul de tip “sandwich”, cu 5 straturi, cu miez tare, grosime de 3 
mm, asigură tăieturi precise și invizibile. Gradare de 10 și 50 mm, cu 
model fin tip grilă, 
imprimat pe ambele părți, asigură tăieturi rapide și sigure.

Suport	pentru	tăiat	și	scris,	în	5	straturi
Caracteristici:
Suprafața pentru tăiere, de dimensiuni mari. Hârtie pentru tăiere, cu 
funcție dublă.
Atât pentru tăiere, cât și pentru scriere.
- 5 straturi de material ”sandwich moale”;
- Grosime de 2,5 mm, cu nucleu dur;
- Versiune combinată, verde/negru;
- Tăieturi pe ambele părți;
- Suprafață verde, cu 10 și 50 mm gradare, cu caroiaj fin;
- Suprafață neagră plină, pentru scris sau pentru a fi folosit ca suport 
pentru mouse;
- Protejează masa de lucru împotriva distrugerii;
- Tăișul lamelor dureaza mai mult;
- Tăieturi precise, fără urme pentru agrement și în scop profesional.

Cutter	cu	suprafață	mată	de	tăiere

Cutter	pentru	hârtie

Caracteristici:

• Folosit pentru tăierea dreaptă a hârtiei, posterelor, pozelor. 
• Dimensiunea maximă de tăiere 350 mm.
• Utilizare sigură.

Caracteristici:

• Folosit pentru tăierea dreaptă a hârtiei, posterelor, pozelor.
• Dimensiunea maximă de tăiere 350 mm.
• Utilizare sigură. În blister dublu.

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
EC703022 30 x 22 cm verde/negru 1 buc

EC706045 60 x 45 cm verde/negru 1 buc

EC709060 90 x 60 cm verde/negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
 EK19270 albastru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
 EK19271 gri 1 buc

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
EC814530 45 x 30 cm verde/negru 1 buc

| Suprafețe pentru tăire. Suprafețe de tăiere  cu cutter. |
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Sistemul Satellite ce constă în 
înlăturarea platformei de legare 

permite îndosarierea şi perforarea 
simultană de către utilizatori multipli, 

astfel economisind timp.

Caracteristici:
•  Pentru  volum mare de activitate, cu o capacitate de îndosariere 

de 500 de coli;
• Perforator selectabil pentru formate A4 şi A5;
• Ajustarea platformei pentru documente cu grosimi reduse; 
• Tavă de depozitare pentru consumabile cu acces frontal;
• Dimensiuni produs Galaxy-E (mm): 152 x 490 x 446.

Caracteristici:
•  Pentru uz intens, cu o capacitate maximă de îndosariere de 500 

de coli;
• Tavă de depozitare cu ghid de dimensiuni pentru selectarea rapidă 

a dimensiunii corecte a consumabilelor;
• Dimensiuni produs Quasar-E 500 (mm): 130 x 426 x 398
• Documentelor pentru o selecţie rapidă a dimensiunii corecte a 

consumabilelor;
• Dimensiuni produs Quasar 500 (mm): 130 x 456 x 418;

		Aparate	de	îndosariat	manual	Galaxy	500	şi	electric	Galaxy-E	500

	Aparate	de	îndosariat	cu	inele	din	plastic	Quasar-E		500	şi	Quasar	500

APARATE DE ÎNDOSARIAT CU INELE DIN PLASTIC

Îndosarierea cu inele din plastic este cea mai răspândită şi  mai economică 
modalitate de legare,  care vă permite să  creaţi un document în câteva mi-
nute.
Beneficii:
Documentele sunt uşor de utilizat: se pot deschide complet şi sunt uşor de citit şi de 
copiat, ideal pentru prezentări.
Flexibilitate: este posibilă legarea a minim 2 până la maxim 500 de coli.
 Documentele pot fi redeschise pentru a adăuga sau elimina coli atunci când doriţi.
Ideal pentru utilizări multiple la şcoală, acasă, la locul de muncă, etc.

2 ANI

2 ANI

COD MODEL CAPACITATE AMBALARE
FE5622101 Electric 20 coli 1 buc

FE5622001 Manual 20 coli 1 buc

COD MODEL CAPACITATE AMBALARE
FE5627601 Manual 20 coli 1 buc

COD MODEL CAPACITATE AMBALARE
FE5627501 manual 12 coli 1 buc

COD MODEL CAPACITATE AMBALARE
FE5627701 Electric 22 coli 1 buc

APARATE	DE	ÎNDOSARIAT	CU	INELE	DIN	PLASTIC

Aparate de îndosariat cu inele din plas-
tic sunt dotate cu numeroase funcţii ce 
asigură legarea perfectă a documente-
lor la birou - de la încărcarea verticală a 
documentelor şi măsurarea inelelor/doc-
umentelor până la Sistemul Satellite spe-
cific gamei Galaxy, care permite utilizatori 
multipli pentru o perforare şi îndosariere 
simultană.

Dispozitiv de fixare 
a marginii

Măsurarea 
documentelor   

Tipuri diferite de 
perforare (doar 

Galaxy)

Depozitare/măsurare 
consumabile

Tavă de depozitare 
cu declanşare 

automată   

Ajustarea marginii 
anterioare (doar 

Galaxy)

Caracteristici:

•  Aparat de nivel mediu cu o capacitate maximă de îndosariere de 
300 de coli;

• Tavă de depozitare cu ghid de dimensiuni pentru selectarea rapidă 
a dimensiunii corecte a consumabilelor;

•  Dimensiuni produs (mm): 130 x 456 x 396.

Caracteristici:

Aparat de îndosariere compact ce poate fi depozitat în poziţie verticală;
Lăţime maximă a mânerului de perforare ce reduce efortul;
Tavă de depozitare cu ghid de dimensiuni pentru selectarea rapidă a 
dimensiunii corecte a consumabilelor;
Dimensiuni produs (mm): 80 x 448 x 280.

Aparate	de	îndosariat	plastic	manual	Pulsar	300

Aparat	de	îndosariat	cu	inele	din	plastic	manual	Star	150

| Aparate pentru îndosariat. Aparate pentru îndosariat. |
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Măsurare 
documente 

Buton de 
preselectare pentru 

închidere

Ghid ajustabil pe 
margine

Depozitare inele

Îndosarierea termică oferă un finisaj profesional, ca o „carte” 
a documentelor printate. 
Potrivit pentru spaţiul de birou. Determină automat 

grosimea documentelor 
pentru a stabili timpul 

corect de încălzire (doar 
Helios 60)

O barieră de siguranţă 
creată pentru a preveni 
contactul accidental cu 

platforma încălzită. Bariera 
este deschisă manual şi se 

închide automat.

Trece în modul de aşteptare 
(standby) după perioade 
de inactivitate, reducând 

consumul de energie.

Aparat	de	îndosariat	cu	inele	din	metal	Quasar	Wire
Aparat	de	îndosariat	termic	Helios	30

Aparat	de	îndosariat	termic	Helios	60

APARATE	DE	ÎNDOSARIAT	CU	INELE	DIN	METAL

APARATE	DE	ÎNDOSARIAT	TERMICE

Aparate de îndosariat cu inele din metal elegante, create pentru 
utilizare pe termen îndelungat. Ideale pentru utilizarea la birou, 
oferind cea mai bună soluţie pentru o finisare profesionistă.

Caracteristici:

•  Lăţime maximă a mânerului de perforare pentru efect de levier rid-
icat şi efort redus;

• Ghid ajustabil pe margine pentru alinierea perfectă a document-
elor;

• Tavă de depozitare cu ghid patentat de măsurare a inelelor şi a 
documentelor pentru o selecţie rapidă a dimensiunii corecte a con-
sumabilelor;

• Dimensiuni produs (mm): 132 x 470 x 412.

Caracteristici:

• Pot fi legate până la 300 de coli simultan (30 mm grosime maximă 
a documentului);

• Se pliază pentru o depozitare eficientă;
• Dimensiuni produs (mm): 92 x 532 x 23.

Caracteristici:

• Pot fi legate până la 600 de coli simultan (60 mm grosime maximă 
a documentului);

• Se pliază pentru o depozitare eficientă;
• Dimensiuni produs (mm): 92 x 518 x 258.

COD MODEL CAPACITATE AMBALARE
FE5227901 manual 12 coli 1 buc

COD MODEL CAPACITATE AMBALARE
FE5641001 termic 300 coli 1 buc

COD MODEL CAPACITATE AMBALARE
FE5642001 termic 600 coli 1 buc

COD MODEL CAPACITATE AMBALARE
FE5224101 MANUAL 130 coli 1 buc

Caracteristici:

• Aparat compact pentru utilizare redusă ideal pentru activitatea 
desfăşurată acasă;

• Tavă de depozitare cu ghid de dimensiuni pentru selectarea rapidă 
a dimensiunii corecte a consumabilelor;

• Mânerul lung pentru perforare necesită efort minim de acţionare;
• Dimensiuni produs (mm): 130 x 485 x 195.

Aparat	de	îndosariat	cu	inele	din	plastic	Starlet	2+

| Aparate pentru îndosariat. Aparate pentru îndosariat. |
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Inele	din	plastic	pentru	îndosariat

INELE DIN PLASTIC
Inele	din	metal	pentru	îndosariat

Şine	de	prindere	pentru	documente
Ideale pentru legarea unui document într-un timp scurt. Format: A4. 

COD CULOARE DIAMETRU CAPACITATE AMBALARE
FE5347307C negru 16 mm 145 coli 100 buc/cutie

FE5347005C alb 16 mm 145 coli 100 buc/cutie

FE5347204C roșu 16 mm 145 coli 100 buc/cutie

FE5347106C albastru 16 mm 145 coli 100 buc/cutie

FE5347705C negru 19 mm 195 coli 100 buc/cutie

FE5347405C alb 19 mm 195 coli 100 buc/cutie

FE5348103C negru 22 mm 210 coli 100 buc/cutie

FE5347803C alb 22 mm 210 coli 100 buc/cutie

FE5348504C negru 25 mm 240 coli 100 buc/cutie

FE5348204C alb 25 mm 240 coli 100 buc/cutie

FE5348902C negru 28 mm 270 coli 50 buc/cutie

FE5348602C alb 28 mm 270 coli 50 buc/cutie

FE5349302C negru 32 mm 310 coli 50 buc/cutie

FE5349002C alb 32 mm 310 coli 50 buc/cutie

FE5349002 roșu 32 mm 310 coli 50 buc/cutie

FE5349001 albastru 32 mm 310 coli 50 buc/cutie

FE5349702C negru 38 mm 350 coli 50 buc/cutie

FE5349402C alb 38 mm 350 coli 50 buc/cutie

FE5350102C negru 45 mm 440 coli 50 buc/cutie

FE5349802C alb 45 mm 440 coli 50 buc/cutie

FE5350502C negru 51 mm 500 coli 50 buc/cutie

FE5350202C alb 51 mm 500 coli 50 buc/cutie

COD CULOARE DIAMETRU CAPACITATE AMBALARE
FE5345307C negru 6 mm 25 coli 100 buc/cutie

FE5345005C alb 6 mm 25 coli 100 buc/cutie

FE5345204C roșu 6 mm 25 coli 100 buc/cutie

FE5345106C albastru 6 mm 45 coli 100 buc/cutie

FE5345707C negru 8 mm 45 coli 100 buc/cutie

FE5345406C alb 8 mm 45 coli 100 buc/cutie

FE5345604C roșu 8 mm 45 coli 100 buc/cutie

FE5345506C albastru 8 mm 45 coli 100 buc/cutie

FE5346108C negru 10 mm 65 coli 100 buc/cutie

FE5345805C alb 10 mm 65 coli 100 buc/cutie

FE5346004C roșu 10 mm 65 coli 100 buc/cutie

FE5345906C albastru 10 mm 65 coli 100 buc/cutie

FE5346507C negru 12 mm 100 coli 100 buc/cutie

FE5346206C alb 12 mm 100 coli 100 buc/cutie

FE5346404C roșu 12 mm 100 coli 100 buc/cutie

FE5346305C albastru 12 mm 100 coli 100 buc/cutie

FE5346907C negru 14 mm 125 coli 100 buc/cutie

FE5346604C alb 14 mm 125 coli 100 buc/cutie

FE5346804C roșu 14 mm 125 coli 100 buc/cutie

FE5346706C albastru 14 mm 125 coli 100 buc/cutie

COD CULOARE DIAMETRU CAPACITATE AMBALARE
FE53218 negru 6 mm 1-35 coli 100 buc/cutie

FE53261 negru 8 mm 36-60 coli 100 buc/cutie

FE53265 negru 10 mm 61-80 coli 100 buc/cutie

FE53273 negru 12 mm 81-100 coli 100 buc/cutie

FE53277 negru 14 mm  pas 3:1 100 buc/cutie

FE53215 alb 6 mm 1-35 coli 100 buc/cutie

FE53258 alb 8 mm pas 3:1 100 buc/cutie

FE53262 alb 10 mm 61-80 coli 100 buc/cutie

FE53270 alb 12 mm 81-100 coli 100 buc/cutie

FE53274 alb 14 mm pas 3:1 100 buc/cutie

COD CULOARE DIAMETRU CAPACITATE AMBALARE
FED103BL albastru 3 mm 15 coli 50 buc/cutie

FED103NE negru 3 mm 15 coli 50 buc/cutie

FED103TN transparent 3 mm 15 coli 50 buc/cutie

FED104NE negru 4 mm 25 coli 50 buc/cutie

FED104BL albastru 4 mm 25 coli 50 buc/cutie

FED104TN transparent 4 mm 25 coli 50 buc/cutie

FED106BL albastru 6 mm 35 coli 50 buc/cutie

FED106NE negru 6 mm 35 coli 50 buc/cutie

FED108BL albastru 8 mm 40 coli 50 buc/cutie

FED108NE negru 8 mm 40 coli 50 buc/cutie
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1. Alegeți coperta Colibri cea mai 
apropiată de dimensiunea dorită și 
introduceți una din coperțile cărții 
pe latura corespondentă a învelitorii.

2. Pozitionați coperta CoLibrì în slo-
tul special și apăsați butonul START: 
senzorii e-Leonardo se vor activa 
automat, apoi coboară, taie și lipesc 
coperta.

3. Se inserează și cea de a doua 
coperta a cărții în învelitoare, se 
poziționează surplusul în slotul 
special al mașinii și se apasă bu-
tonul START! Asta e tot!

Mașină	de	copertat	e-Leonardo

e-Leonardo este primul sistem de copertat din lume, ideal pentru școli, biblioteci sau librării, asigurând cărților o durată mai mare de viață. Mulțu-
mită senzorilor controlați digital, acesta oferă rezultate perfecte de fiecare dată, controlând temperatura, sincronizarea și presiunea pentru a ga-
ranta sudarea și îndepărtarea restului cu o precizie de 100%. Afișajul animat îți va arăta ce să faci și ceea ce faci în fiecare moment, ține o evidență 
a învelitorilor aplicate și utilizează coduri pentru a indica operațiunile de efectuat.

COD CULOARE AMBALARE
800GEN negru/portocaliu 1 buc

Aparat de copertat. |

Coperţi	pentru	îndosariere	termică

Coperţi	din	plastic

Coperţi	din	carton	imitaţie	piele

Set de coperţi de calitate superioară, cu o copertă din carton imitaţie 
de piele (220 grame) şi o copertă din PVC transparent (150 microni). 
Format: A4. Culoare: transparent / alb.

Coperţi din PVC, transparente sau color.
Ambalare: 100 buc / set.

Coperţi din carton gros, plastifiate cu polipropilenă.

COD CULOARE DIAMETRU CAPACITATE AMBALARE
FE53151 alb 1.5 mm 15 coli 50 buc/cutie

FE53152 alb 3 mm 30 coli 50 buc/cutie

FE53153 alb 4 mm 40 coli 50 buc/cutie

FE53154 alb 6 mm 60 coli 50 buc/cutie

FE5391201 alb 8 mm 80 coli 50 buc/cutie

FE5391401 alb 10 mm 10 coli 50 buc/cutie

FE53150 alb 12 mm 12 coli 50 buc/cutie

FE5390001 alb 15 mm 15 coli 50 buc/cutie

COD CULOARE FORMAT GROSIME AMBALARE
FE53764 transparent A3 200 microni 100 buc/cutie

FE5376001 transparent A4 150 microni 100 buc/cutie

FE5377101 albastru A4 200 microni 100 buc/cutie

FE5377401 fumuriu A4 200 microni 100 buc/cutie

FE5377001 galben A4 200 microni 100 buc/cutie

FE5377201 roşu A4 200 microni 100 buc/cutie

FE5377301 verde A4 200 microni 100 buc/cutie

COD CULOARE FORMAT GROSIME AMBALARE
FE5370104 alb A4 250 g 100 buc/cutie

FE5371305 albastru A4 250 g 100 buc/cutie

FE5374004 crem A4 250 g 100 buc/cutie

FE5370503 galben A4 250 g 100 buc/cutie

FE5371101 gri A4 250 g 100 buc/cutie

FE5370405 negru A4 250 g 100 buc/cutie

FE5370305 roşu A4 250 g 100 buc/cutie

FE5371603 roşu închis A4 250 g 100 buc/cutie

FE5371503 verde închis A4 250 g 100 buc/cutie

FE5371403 wedgewood A4 250 g 100 buc/cutie

FE5374401 negru A3 250 g 100 buc/cutie

FE5374001 crem A3 250 g 100 buc/cutie

| Coperți pentru îndosariat.



TEHNICĂ DE BIROU TEHNICĂ DE BIROU 259258

SISTEMUL DE ÎNDOSARIERE impressBIND

NOU!

impressBIND_Trade_280_140_RO:Layout 1  19.08.2009  8:55 Uhr  Seite 1

Legarea de canal este acum mult mai ușoară și mai atractivă decât a fost 
vreodată. Rezultatele oferite de impressBIND sunt mult mai impresionante 
decât legarea tradițională- documentul este legat profesional.

În numai 15 secunde îi poţi da documentului forma pe care o merită.
Modalitate perfectă de legare fără perforare sau lipire. Aparatul poate fi 
depozitat vertical sau orizontal. Butonul verde arată momentul în care
documentul este perfect legat (numai la impressBIND 280).

Soluție pentru legarea a 140 coli. Sunt necesare câteva apăsari ale
mânerului. Dotat cu sistem de măsurare a grosimii documentului ce in-
dică dimensiunea corectă a copertei.

Intoduceți hârtia în copertă Apăsați pe mâner Gata!
Scoateți  documentul   

îndosariat!

Echipamente	de	legare	pe	canal	impressBIND

impressBIND	280

impressBIND	140

COD DESCRIERE DIMENSIUNE
LZ73880000 impressBIND 280 560 x 470 x 160 mm

 LZ73890000 Dispozitiv pentru desfacerea docu-
mentelor legate cu impressBIND 77 x 184 x 321 mm

COD DESCRIERE DIMENSIUNE
LZ74470000 impressBIND 140 514 x 128 x 321 mm

LZ74480000 Dispozitiv pentru desfacerea doc-
umentelor legate cu impressBIND 50 x 7 x 340 mm

3 ANI

3 ANI

Pentru legarea
documentelor 
fără perforare

| Aparate pentru îndosariat.

Coperţi	din	carton	plastifiate

Şine	de	legare	pentru	documente
Sistem versatil de legare temporară, pentru legarea rapidă a document-
elor neperforate, fără a avea nevoie de vreun aparat. Teancul de coli se 
introduce în coperte și apoi se prinde în șina de plastic și... gata! Este 
soluția perfectă pentru o legare ușoară, într-un timp scurt.
Șine cu un design unic la capete, ce permite inserarea ușoară și rapidă 
a documentelor.

Din carton de calitate, pentru legare tip carte.
Suprafața exterioară este lustruită, pentru a evita lăsarea de amprente.

COD CULOARE DIAMETRU CAPACITATE AMBALARE
LZ21768 negru 3 mm 30 coli 50 buc/set

LZ21770 transparent 3 mm 30 coli 50 buc/set

LZ21781 negru 3 mm 60 coli 50 buc/set

LZ21783 transparent 6 mm 60 coli 25 buc/set

LZ21787 negru 9 mm 80 coli 25 buc/set

LZ21790 negru 12 mm 100 coli 25 buc/set

LZ21791 negru 15 mm 130 coli 25 buc/set

COD CULOARE DIAMETRU CAPACITATE AMBALARE
LZ73900095 negru 3.5 mm 15-30 coli 10 buc/set

LZ73910095 negru 7 mm 30 - 70 coli 10 buc/set

LZ73920095 negru 10 mm 71-105 coli 10 buc/set

LZ73930095 negru 14 mm 106-140 coli 10 buc/set

LZ73940095 negru 17.5 mm 141-175 coli 10 buc/set

LZ73950095 negru 21 mm 176-210 coli 10 buc/set

LZ73960095 negru 24.4 mm 211-245 coli 10 buc/set

LZ73970095 negru 28 mm 280 coli 10 buc/set

Coperți pentru îndosarit. |
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Mașină	de	legat	GBC	CombBind	C100 Mașină	de	legat	GBC	CombBind	C110

Mașină	de	legat	GBC	CombBind	C200

Ideal pentru un volum mic de documente, utilizare la comun. 
Leagă până la 160 coli folosind șină de legare de 19 mm. 
Efort redus de perforare - capacitate de până la 9 coli (80gsm). 
Efortul redus de perforare te ajută să-ți pregătești documentele pentru 
legare cât mai ușor.

Ideal pentru un volum mic de documente, utilizare la comun. 
Leagă până la 195 coli folosind șină de legare de 21 mm. 
Efort redus de perforare - capacitate de până la 12 coli (80gsm).
Proces rapid pentru legarea documentelor fără greșeli.
Culorile codate pentru ghidul de mărimi ajută la o selecție simplă și 
corectă a șinei de legare.

Ideal pentru un volum mediu de documente, utilizare la comun.
Leagă până la 330 coli folosind șină de legare de 38 mm. 
Efort redus de perforare - capacitate de până la 20 coli (80gsm). 
Proces rapid pentru legarea documentelor fără greșeli. 
Mânerul lat și indicatoarele de aliniere a hârtiei ajută la legarea docu-
mentelor fără efort. 

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4401843 negru 410 x 130 x 105 mm 1 buc

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4401844 negru 380 x 130 x 98 mm 1 buc

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4401845 negru 340 x 130 x 395 mm 1 buc

Mașină	de	legat	GBC	CombBind	C210

Mașină	de	legat	GBC	CombBind	C210EMașină	de	legat	GBC	CombBind	C230

Ideal pentru un volum mediu de documente, utilizare la comun.
Leagă până la 450 coli folosind șină de legare de 51 mm.
Efort redus de perforare - capacitate de până la 25 coli (80gsm).
Proces rapid pentru legarea documentelor fără greșeli. 
Legarea documentelor este mai ușoară și mai rapidă ca niciodată.

Ideală pentru birouri medii cu cerințe moderate de legare.
Acuratețea perforării electrice este asigurată de Ghidul unic de aliniere 
a hârtiei.
Perforează până la 20 coli (80gsm).
Leagă până la 450 coli.
Leagă documente în format A3 portret, A4 sau A5. 

Rezistentă și multifuncțională - poate lega documente cu spire metalice 
sau din plastic, A4 sau A5. 
Capacitate de perforare: 30 coli. 
Leagă până la 125 coli folosind spire de 21 inele.
Laminează până la 450 coli folosind spire de 51 mm.
Auto-centrarea hârtiei.
Separator pentru hârtie.

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4401846 negru 400 x 145 x 465 mm 1 buc

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4401926EU negru 145 x 398 x 400 mm 1 buc

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4400423 alb 238 x 490 x 548 mm 1 buc

| Aparate pentru îndosariat. Aparate pentru îndosariat. | 

Mașină	de	legat	GBC	CombBind	C230EMașină	de	legat	GBC	WireBind	W15

Funcția de Auto-centrare a paginii pentru o perforare perfectă. Acces 
ușor la tava de confeti. Indicator pentru tava de confeti plină. Selectorul 
de spire SimplyClick - ajustează setările pentru a se potrivi dimensiunii 
spirei. Capacitate electrică de perforare - 30 coli (80gsm). Leagă până la 
450 pagini - Folosind spire de 51 mm. Leagă până la 125 pagini folosind 
spire de 14 mm. Leagă formate A4 și A5.

Compactă și practică, mașina de legat WireBind W15 este creată pen-
tru uzul zilnic. Comenzile sunt ușor de manevrat, iar mânerul ajută la 
portabilitatea acesteia dintr-un birou în altul. Perforează până la 15 coli 
(80gsm) și leagă până la 125 coli folosind spiră metalică de 14 mm.

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4400425 alb 547 x 490 x 238 mm 1 buc

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
GBC4400402 alb 410 x 143 x 435 mm 1 buc
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Destinate atât pentru birou cât și pentru exterior. Corpul rezistent la 
apă protejează calculatorul de micile accidente de la birou, picuri de 
apă, cafea, praf sau mici impurități care ar putea intra sub butoane.

Caracteristici:

• Display LCD cu 12 digiți;
• Tastă «00»;
• Butoane din cauciuc;
• Baterii alcaline;
• Încărcare solară;
• Tastă pentru memorie;
• Tastă pentru schimbare de semn;
• Tastă pentru ștergere;
• Oprire automată;
• Tastă pentru Total General,
• Rezistent la apă;

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK40612 171 x 120 mm 1 buc

Calculator	electronic	rezistent	la	apă		
WC-612

Acest calculator de birou compact este ideal atât pentru elevi cât și 
pentru profesori. Acesta este portabil, nu ocupă mult loc și facilitează 
calculele.

Caracteristici:

• Display LCD cu 10 digiți;
• Tastatură din plastic;
• Tastă pentru memorie;
• Stingere automată;
• Baterii alcaline;
• Funcții de bază;
• Tastă pentru schimbare semne;
• Capac acrilic.

Calculator	de	birou	DC-308N

Calculator	de	birou	DC-310N

Acest calculator de birou compact este ideal atât pentru elevi cât și 
pentru profesori. Acesta este portabil, nu ocupă mult loc și facilitează 
calculele.

Caracteristici:

• Display LCD cu 8 digiți;
• Tastatură din plastic;
• Tastă pentru memorie;
• Stingere automată;
• Baterii alcaline;
• Funcții de bază;
• Tastă pentru schimbare semne;
• Capac acrilic.

8
digiți

plastic +
-

10
digiți

plastic +
-

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK50308 131 x 100 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK50310 131 x 100 mm 1 buc

Calculatoare de birou. |
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Acest calculator a fost gândit pentru contabili, economiști sau orice 
altă persoană care are nevoie calcule matematice complexe. Pentru a 
ușura munca, aceste calculatoare au butoane ergonomice și un display 
LCD mare.
Caracteristici:
• Tasta «00»;
• Butoane din plastic;
• Butoane duble de memorie;
• Tasta pentru schimbare semn;
• Selector pentru rotunjire automată;
• Selector zecimal pentru punct;
• Ecran înclinat;
• Oprire automată;
• Capac acrilic;
• Finisaj din aluminiu;
• Funcții de bază.

| Calculatoare de birou.

Calculator	de	birou	DC-312N

Calculator	de	birou	DC-4412N

Acest calculator de birou compact este ideal atât pentru elevi cât 
și pentru profesori. Acesta este portabil, nu ocupă mult loc și faci-
litează calculele.

Caracteristici:
• Display LCD cu 12 digiți;
• Tastatură din plastic;
• Tastă pentru memorie;
• Stingere automată;
• Baterii alcaline;
• Funcții de bază;
• Tastă pentru schimbare semne;
• Tastă pentru Total General;
• Capac acrilic.

Acest calculator a fost gândit pentru mediu business. Cu dimensiuni 
aparent mici, dar cu funcționalități variate și un display mare.
Caracteristici:
• Display LCD cu 12 digiți;
• Tasta «00»;
• Butoane din plastic;
• Încărcare solară;
• Baterii alcaline;
• Tastă pentru memorie;
• Tastă pentru schimbare semn;
• Tastă pentru ștergere;
• Selector pentru rotunjire automată;
• Selector zecimal pentru punct;
• Oprire automată;
• Tastă pentru Total General;
• Funcții de bază.

GT12
digiți

+
-M+ backspaceMU 00

12
digiți

plastic +
-

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK50312 131 x 100 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK54512 170 x 122 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK37772 198 x 148 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK54412 180 x 105 mm 1 buc

Calculatoare de birou. |

Calculator	de	birou	DC-4512

Calculator	de	birou	DC-777-12N

Acest calculator a fost gândit pentru mediu business. Cu dimensiuni 
aparent mici, dar cu funcționalități variate și un display mare.
Caracteristici:
• Display LCD cu 12 digiți;
• Tasta «00»;
• Butoane din plastic;
• Încărcare solară;
• Baterii alcaline;
• Tastă pentru memorie;
• Tastă pentru schimbare semn;
• Tastă pentru ștergere;
• Selector pentru rotunjire automată;
• Selector zecimal pentru punct;
• Oprire automată;
• Tastă pentru Total General;
• Funcții de bază.

12
digițiMIIMU00 plastic

backspace +
-

12
digițiMIIMU00 plastic

backspace +
-



TEHNICĂ DE BIROU TEHNICĂ DE BIROU 267266

Calculator	de	birou	DC-777-14N

Calculator	de	birouDC-777-16N

Acest calculator a fost gândit pentru contabili, economiști sau orice altă 
persoană care are nevoie calcule matematice complexe. Pentru a ușura 
munca, aceste calculatoare au butoane ergonomice și un display LCD 
mare.
Caracteristici:
• Display LCD cu 12 digiți;
• Tasta «00»;
• Butoane din plastic;
• Încărcare solară;
• Baterii alcaline;
• Butoane duble de memorie;
• Tasta pentru schimbare semn;
• Selector pentru rotunjire automată;
• Selector zecimal pentru punct;
• Ecran înclinat;
• Oprire automată;
• Capac acrilic;
• Finisaj din aluminiu;
• Funcții de bază.

Acest calculator a fost gândit pentru contabili, economiști sau orice altă 
persoană care are nevoie calcule matematice complexe. Pentru a ușura 
munca, aceste calculatoare au butoane ergonomice și un display LCD 
mare.
Caracteristici:
• Display LCD cu 12 digiți;
• Tasta «00»;
• Butoane din plastic;
• Încărcare solară;
• Baterii alcaline;
• Butoane duble de memorie;
• Tasta pentru schimbare semn;
• Selector pentru rotunjire automată;
• Selector zecimal pentru punct;
• Ecran înclinat;
• Oprire automată;
• Capac acrilic;
• Finisaj din aluminiu.

14
digiți MII MU 00 plastic

backspace +
-

16
digiți MII MU 00 plastic

backspace +
-

| Calculatoare de birou. Calculatoare de birou. |Calculatoare de birou. |

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK37774 198 x 148 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK45512 204 x 153 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK45516 204 x 153 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK37776 198 x 148 mm 1 buc

Calculator	de	birou	DC-5512-M

Calculator	de	birou	DC-5516-M

Acest calculator a fost gândit pentru contabili, economiști sau orice altă 
persoană care are nevoie calcule matematice complexe. Pentru a ușura 
munca, aceste calculatoare au butoane ergonomice și un display LCD 
mare.
• Display LCD cu 12 digiți;
• Tasta «00»;
• Butoane din plastic;
• Încărcare solară;
• Baterii alcaline;
• Butoane duble de memorie;
• Tasta pentru schimbare semn;
• Selector pentru rotunjire automată;
• Selector zecimal pentru punct;
• Ecran înclinat;
• Oprire automată;
• Capac acrilic;
• Finisaj din aluminiu;
• Funcții de bază.

Acest calculator a fost gândit pentru contabili, economiști sau orice altă
persoană care are nevoie calcule matematice complexe. Pentru a ușura 
munca, aceste calculatoare au butoane ergonomice și un display LCD 
mare.
Caracteristici:
• Tasta «00» și «000»;
• Butoane din plastic;
• Încărcare solară;
• Baterii alcaline;
• Butoane duble de memorie;
• Tasta pentru schimbare semn;
• Selector pentru rotunjire automată;
• Selector zecimal pentru punct;
• Ecran înclinat;
• Oprire automată;
• Capac acrilic;
• Finisaj din aluminiu.

12
digițiMIIMUcarcasă

metal
backspace +

-

16
digițiMIIMUcarcasă

metal
backspace +

-
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Calculator	de	birou	KC-300-12

Calculator	de	birou	KC-500-12

Acest calculator a fost gândit pentru contabili, economiști sau orice altă
persoană care are nevoie calcule matematice complexe. Pentru a ușura 
munca, aceste calculatoare au butoane ergonomice și un display LCD 
mare.
Caracteristici:
• Display LCD cu 12 digiți;
• Tasta «00»;
• Butoane din plastic;
• Încărcare solară;
• Baterii alcaline;
• Butoane duble de memorie;
• Tasta pentru schimbare semn;
• Selector pentru rotunjire automată;
• Selector zecimal pentru punct;
• Ecran înclinat;
• Oprire automată;
• Capac acrilic;
• Finisaj din aluminiu.

Acest calculator a fost gândit pentru contabili, economiști sau orice altă 
persoană care are nevoie calcule matematice complexe. Pentru a ușura 
munca, aceste calculatoare au butoane ergonomice și un display LCD 
mare.
• Display LCD cu 12 digiți;
• Tasta «00»;
• Butoane din plastic;
• Încărcare solară;
• Baterii alcaline;
• Butoane duble de memorie;
• Tasta pentru schimbare semn;
• Selector pentru rotunjire automată;
• Selector zecimal pentru punct;
• Ecran înclinat;
• Oprire automată;
• Capac acrilic;
• Finisaj din aluminiu.

12
digiți

PC MU +
-

backspace 00 GT

12
digiți

PC 00 +
-

backspace carcasă
acril M+

| Calculatoare de birou.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK40300 141 x 107 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK40500 193 x 140 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
EK40352 162 x 105 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CNBE3497B005AA 20,3 x 83,5 x 145 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CNBE0696B001AA 198 x 150 x 38 mm 1 buc

Calculator	de	birou	CC-352
Corp alb și trei butoane colorate fac acest model unul stylish și 
luminează biroul. Ușor de folosit, sublinează individualitatea fiecărui 
utilizator. Display LCD cu 12 digiți; Butoane din plastic; Încărcare so-
lară; Baterii alcaline; Tastă pentru memorie; Tastă pentru schimbare 
de semn; Tastă pentru ștergere.

12
digiți

plastic+
-

backspace M+ MU GT

Acest calculator științific de bază cu 10 + 2 cifre, cu afișaj cu 1 rând 
dispune de 140 de funcții. Acesta este fabricat parțial din materiale 
reciclate de la produse Canon, ceea ce îl face ideal pentru persoanele 
preocupate de consumul sustenabil. Calculator științific cu 10 + 2 cifre 
și afișaj pe 1 rând; Fabricat partial din materiale reciclate provenite de la 
produse Canon; 140 funcții în total; 15 niveluri de paranteze; 1 memorie 
independentă; Carcasă de protecție rigidă; Funcție de oprire automată.

Calculator	ştiinţific	F502G

Calculator	de	birou	WS1610T
Acest calculator de birou cu 16 cifre este dotat cu funcții utile pentru 
calcule fiscale și un panou LCD ajustabil. Tastatura ‘IT-touch’, sursa de 
alimentare dublă și finisaj profesional.

Beneficii:

Funcții pentru calcule fiscale, plus o gamă largă de alte funcții;
Afișaj LCD ajustabil;
Tastatura ‘IT-touch’;
Sursa de alimentare dublă (fotocelulă și baterie);
Compact și ușor, cu un aspect stilat și profesional.

16
digiți

plastic
carcasă

dură

Calculatoare de birou. |
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Aparat	de	etichetat	LabelWriter™	450

Aparat	de	etichetat	LabelManager	280	Querty

Etichete	standard	D1

Etichete	LabelWriter™

Mare viteză - Printează până la 51 de etichete pe minut.
Aparat de etichetat perfect pentru biroul tău.
Imprimare la cald - fără cartuşe de cerneală.
Imagine de înaltă calitate (600 x 300 dpi).
Soft inteligent şi foarte intuitiv DYMO Label™ v.8. Conectivitate USB
- Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Mac 10.4+.
Aplicaţii: etichete cu adrese, etichete de expediere, etichete de
dosare, cartele de identificare, ecusoane.

Se utilizează cu etichetele DYMO D1 de 6mm, 9 mm, 12 mm şi 19 mm 
lăţime. Folosiţi-l în modul autonom sau conectaţi-l la PC-ul sau Mac-ul 
dvs prin USB şi fiţi gata să printaţi etichete în câteva secunde.
Creaţi design-ul etichetelor pe computerul dvs. folosind DYMO Label 
Software, copiază şi lipeşte text, adaugă coduri de bare, elemente gra-
fice şi logo-uri.
Afişaj mare, pe 4 rânduri, cu lumină de fundal. Alegeţi între 8 fonturi, 
7 mărimi, 10 stiluri de scris şi 8 încadrări. Alimentat cu un acumulator 
lithiu-ion reîncărcabil.

Personalizaţi etichetele prin intermediul celor 6 fonturi, 6 dimensiuni 
de font, 9 încadrări şi 220 de imagini şi simboluri. Conectaţi-l la PC sau 
Mac folosind softul DYMO Label™.
Aparatul poate stoca până la 9 modele de etichete folosite mai des. 
Taste rapide pentru semnele de punctuatie, valută, diacritice, alte sim-
boluri.
Economisiţi cu ajutorul bateriei reîncărcabile. Inchidere automată după 
o perioadă de neutilizare. Se utilizează cu etichetele DYMO D1 de 
6mm, 9 mm, 12 mm lăţime. Pachetul include aparatul LabelManager 
280, kit-ul cu baterie reîncărcabilă, cablu USB, rolă de etichete D1 de 
12 mm, ghidul de utilizare Quick Start.

Etichetele DYMO LabelWriter™ utilizează un proces de imprimare prin transfer termic - pentru a nu mai 
avea vreodată nevoie de murdarele şi costisitoarele cartuşe de cerneală sau toner. Fiindcă acestea sunt 
ambalate în role continue, puteţi imprima cu uşurinţă o etichetă sau sute de etichete - fără blocaje ale 
colilor cu etichete, fără probleme cu macheta şi fără materiale irosite.

Etichete nepermanente pe hârtie albă: Pentru etichetare nepermanentă - nu lasă urme când sunt înde-
părtate.
Etichete repoziţionabile pe hârtie albă: Pentru etichetare nepermanentă - nu lasă urme când sunt înde-
părtate.
Etichete de plastic permanente transparente: Permit vizualizarea suprafeţei etichetate, oferind
aspectul imprimării direct pe suprafaţă.
Carduri neadezive: carduri de programare sau ecusoane care se utilizează împreună cu suporturile de 
ecusoane sau cu clemele de ecusoane.

COD DESCRIERE AMBALARE
DY722520 etichete albe adresă internatională retur, 25 x 54 mm 500 buc/rolă

DY722530 etichete albe multifuncţionale, repoziţionabile, 24 x 12 mm 1000 buc/rolă

DY722540 etichete albe multifuncţionale, repoziţionabile, 57 x 32 mm 1000 buc/rolă

DY722550 etichete albe multifuncţionale, repoziţionabile, 19 x 51 mm 500 buc/rolă

DY722560 etichete albe pentru bagaje, repoziţionabile, 89 x 41 mm 300 buc/rolă

DY722370 etichete albe adrese, 89 x 28 mm 130 buc/rolă

DY722400 etichete albe adresa mare, 89 x 36 mm 260 buc/rolă

DY722410 etichete plastic, semitransparent, adresa mare, 89 x 36 mm 260 buc/rolă

DY722430 etichete albe adrese voiaj, 101 x 54 mm 220 buc/rolă

DY722460 etichete albe pentru dosare suspendate, 50 x 12 mm 220 buc/rolă

DY722470 etichete albe pentru biblioraft 50mm, 190 x 38 mm 110 buc/rolă

DY722480 etichete albe pentru biblioraft 75mm, 190 x 59 mm 110 buc/rolă

DY719250 etichete albe pentru CD, diam. 57 mm 160 buc/rolă

DY929100 etichete neadezive, albe, ecusoane/carduri, 51 x 89 mm 300 buc/rolă

DY929110 etichete neadezive, albe, ecusoane/carduri, 62 x 106 mm 250 buc/rolă

DY929120 etichete albe, pătrate, 25 x 25 mm, multifuncţionale 750 buc/rolă

Tehnologie de
imprimare termică,
deci nu are nevoie

niciodată de cerneală sau toner

Aparat	de	etichetat	LabelManager	420P

CULOARE 6 MM 9 MM 12 MM 19 MM 24 MM
negru/alb DY720780 DY720680 DY720530 DY720830 DY720930

negru/galben DY720790 DY720730 DY720580 DY720880 DY720980
negru/albastru - DY720710 DY720560 DY720860 DY720960
negru/verde - DY720740 DY720590 DY720890 DY720990
negru/roşu - DY720720 DY720570 DY720870 DY720970
alb/negru - - DY720610 DY720910 DY721010

albastru/alb - DY720690 DY720540 DY720840 DY720940
roşu/alb - DY720700 DY720550 DY720850 -

| Aparate pentru etichetat. Aparate pentru etichetat. |

COD CULOARE AMBALARE
DY838770 argintiu/negru 1 buc COD CULOARE AMBALARE

DY915440 argintiu/negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
DY968960 argintiu/negru 1 buc
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Marcatoare	de	preţ	-	Blitz	C18	

Rulou	tușat	pentru	marcator	etichete

Aparat pe un rând;
8 caractere;
Înscrisul “LEI” pe prima poziţie;
Dimensiunea etichetelor: 26 x 12 mm;
Pe capul de imprimare poate fi montată o ştampilă;
Domeniu recomandat: înscrierea preţului pe produse, înscrierea datei 
producţiei/expirării; acest model este ideal pentru etichetarea în cam-
paniile promoţionale, înscrisurile aplicate cu el având o vizibilitate bună.

Aparate pe două rânduri;
18 caractere (10 + 8)*;
Înscrisul “LEI” pe prima poziţie a rândului de jos;
Dimensiunea etichetelor: 26x16 mm, ondulate sau rectangulare;
Posibilitatea montării pe rândul de sus a unei benzi cu caractere spe-
ciale (Cod, Lot, Prod., Exp., Art., lunile anului, anii);
Posibilitatea configurării la cerere a capului de imprimare (caracterele 
de pe rândul de sus putând fi în poziţiile dorite - litere sau cifre);
Domeniu recomandat: codificarea produselor, înscrierea datei pro-
ducţiei / expirării pe rândul de sus şi înscrierea preţului pe rândul de 
jos;

Acest rulou cu tuș este compatibil cu toate tipurile de marcatoare pen-
tru etichete.
Atenție: nu se reîncarcă cu tuș (reîncărcarea poate duce la distrugerea 
literelor/cifrelor de pe marcator).

CARACTERE CARACTERE/RÂND ETICHETE
Numeric 8 26 x 12 mm

MODEL RÂNDUL 1 RÂNDUL 2
BLITZ C18 10 cifre 8 cifre

BLITZ C18A 10 litere 8 cifre

BLITZ C18AN 10 caractere alfanumerice 8 cifre

Seif pentru mobilier
• Corp şi ușă cu perete simplu;
• Disponibil cu două sisteme de închidere: 
modelul K cu cheie şi modelul E electric;
• Posibilitate de ancorare;
• Mărimile 5 şi 7 sunt prevăzute cu poliţă; 
• Culoare: PANTONE Black C.

COD MODEL DIMENSIUNI I
NTERIOARE 

DIMENSIUNI 
EXTERIOARE

GREUTATE 
(KG)

VOLUM	
(L) SISTEM	ÎNCHIDERE

AC103100 Favor S1K 168 x 228 x 136 mm 170 x 230 x 170 mm 3.3 6.6 încuietoare cu 2 chei
AC103130 Favor S5K 248 x 348 x 216 mm 250 x 350 x 250 mm 7 22 încuietoare cu 2 chei

AC103120 Favor S3E 198 x 308 x 156 mm 200 x 310 x 200 mm 5 12.4 încuietoare electronică
cu cod programabil

AC103140 Favor S5E 248 x 348 x 206 mm 250 x 350 x 250 mm 7 22 încuietoare electronică
cu cod programabil

AC103150 Favor S7E 412 x 307 x 305 mm 415 x 310 x 350 mm 17 45 încuietoare electronică
cu cod programabil

AC103100
AC103130

AC103140

AC103120

AC103150

Cu Burg-Wächter ai siguranța garantată!

Casetă	(cutie)	pentru	bancnote	și	monede Casetă	metalică	pentru	bani
• Metalică, lăcuită, prevăzută cu încuietoare (2 chei) 
și mâner pentru a fi transportată cu ușurință.
• Tăviță din plastic cu separatoare în interior pentru 
monede diverse.

• Cutie metalică cu design 
special, prevăzută cu încui-
etoare cu 2 chei.
• Conține tăviță din plastic 
cu 8 separatoare pentru dif-
erite tipuri de monezi.

* Prevăzută suplimentar cu tăviță pentru monezi euro

COD DIMENSIUNE
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

COD CULOARE DIMENSIUNE

AL-8410-12 roșu 205 x 160 x 85 mm
AL-8420-11 negru 255 x 200 x 90 mm
AL-8430-15 albastru 330 x 235 x 90 mm

Marcatoare	de	preţ	-	Blitz	C8	

| Marcatoare de preț. Seifuri. |
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Creioane mecanice și rezerve.

Creioane grafit.

Pixuri cu mecanism.

Pixuri cu gel și semi-gel.

Everyday use.

Rollere. 

Stilouri.

Cerneală și rezerve.

Linere.

Markere permanente. 

Markere nonpermanente.

Markere cu vopsea.

Markere speciale.

Textmarkere.

Radiere.

Ascuțitori.

Cretă.

Instrumente	de	scris
Creioane mecanice și rezerve. |

COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC131211 argintiu 1 buc

FC131287 negru metalizat 1 buc

FC131253 albastru 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC231001 roz-portocaliu 1 buc

FC231003 turcoaz-verde 1 buc

FC231002 albastru-bleu 1 buc

Creion	mecanic	Grip	2011Creion	mecanic	Grip	2010

• Zonă anti-alunecare GRIP patentata, cu mici puncte de masaj.
• Formă ergonomică triunghiulară.
• Clip rezistent, vârf din metal și sistem de prevenire a ruperii minei 

grosime optimă pentru scriere a minei – 0.7mm.
• Radieră de înalta calitate, lungă, încorporata în capac.

• Zonă anti-alunecare GRIP patentată, cu mici puncte de masaj. 
• Formă ergonomică triunghiulară. 
• Clip rezistent. 
• Vîrf din metal, retractabil și sistem de prevenire a ruperii minei.
• Radieră de înaltă calitate, lungă, încorporată în capac. 
• Design bicolor atractiv. Vârf: 0.5mm.

Creion	mecanic	TK-Fine

COD GROSIME	MINĂ AMBALARE
FC136300  0.35 mm 1 buc

FC136500  0.5 mm 1 buc

FC136700  0.7 mm 1 buc

FC136900  1.0 mm 1 buc

• Ideal pentru scris și de desen. 
• Vârful retractabil în interior permite purtarea creionului în buzunar 

în condiții de deplină siguranță. 
• Grosimea liniei evidențiată de culoarea butonului. 
• Radieră de calitate și 3 mine tip HB incluse.



INSTRUMENTE DE SCRIS INSTRUMENTE DE SCRIS 277276

| Creioane mecanice și rezerve.

COD GROSIME	MINĂ CULOARE	CORP AMBALARE
 GRIP-MATIC 1375

FC137521 0.5 mm roșu 1 buc

FC137551 0.5 mm albastru 1 buc

FC137563 0.5 mm verde 1 buc

 GRIP-MATIC 1377

FC137721 0.7 mm roșu 1 buc

FC137751 0.7 mm albastru 1 buc

FC137763 0.7 mm verde 1 buc

Creion	mecanic	Grip-Matic
• Sistem inovativ de împingere a minei. 
• Zonă grip cauciucată. 
• Corp transparent, în culori atractive. 
• Radiera lungă, retractabilă. 
• Două variante de grosimi ale minei: 0.5 mm (1375) și 0.7 mm 

(1377).

Creion	mecanic	Tikky	III

• Design modern şi ergonomic, corp din plastic rezistent; vârf 
placat cu crom.

• Grip confortabil pentru stabilitate în scriere; radieră încorporată.

COD GROSIME	MINĂ CULOARE	CORP AMBALARE
RO1904510 0,35 mm burgundi 1 buc

RO1904694 0,35 mm negru 1 buc

RO1904698 0,5 mm alb 1 buc

RO1904701 0,5 mm albastru 1 buc

RO1904691 0,5 mm burgundi 1 buc

RO1904702 0,5 mm galben 1 buc

RO1904700 0,5 mm negru 1 buc

RO1904699 0,5 mm roşu 1 buc

RO1904506 0,7 mm alb 1 buc

RO1904508 0,7 mm albastru 1 buc

RO1904692 0,7 mm burgundi 1 buc

RO1904509 0,7 mm galben 1 buc

RO1904696 0,7 mm negru 1 buc

RO1904507 0,7 mm roşu 1 buc

RO1904693 1,0 mm burgundi 1 buc

RO1904697 1,0 mm negru 1 buc

COD GROSIMEA CULOARE AMBALARE
PEXPP505A 0,5 mm negru 1 buc

PEXPP505P 0,5 mm roz 1 buc

PEXPP505S 0,5 mm bleu 1 buc

PEXPP505W 0,5 mm alb 1 buc

PEXPP507A  0,7 mm negru 1 buc

PEXPP507P  0,7 mm roz 1 buc

PEXPP507S  0,7 mm bleu 1 buc

PEXPP507W  0,7 mm alb 1 buc

COD GROSIMEA CULOARE AMBALARE
EK28300 2 mm asortate 1 buc

COD GROSIMEA CULOARE AMBALARE
EK20340 0,5 mm negru 1 buc

Creion	mecanic	Orenz

Creion	mecanic	DraftCreion	mecanic	Megapolis	Concept

• Scris confortabil, fără nevoia de a aproviziona mina în continuu.
• Mina recomandată, Ain-Stein, este mai neagră și mai fină decât 

orice altă mină cu diametrul respectiv.
• Mecanismul are o protecție anti-rupere pentru mină;
• Capătul tubului de protecție este rotunjit pentru a nu zgâria hârtia 

la scriere;
• Pe măsură ce mina se scurtează prin scris, tubul protectiv se re-

trage;
• Deci NU mai e nevoie să apăsați butonul mecanismului pentru a 

avansa mina atât de des.

• Creion mecanic economy.
• Radieră interschimbabilă.
• Diametru mină de 2,0 mm.
• Creionul are o ascuțitoare.

• Creion mecanic cu vârf din metal.
• Cu inserții anti-aluncecare pe gripul din plastic.
• Mină de 0,5 mm.

Creioane mecanice și rezerve. |
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Creioane grafit. |

COD DIAMETRU	MINĂ AMBALARE
EK29303 2 mm 20 mine/set

COD DIAMETRU	MINĂ AMBALARE
EK20345 0,5 mm 20 mine/set

Mină	creion	Draft

Mină	creion	Megapolis

• Mine pentru creion mecanic.
• Diametru mină de 2,0 mm.
• Duritare: 2B.
• Ideale pentru toate creioanele mecanice ErichKrause.

• Mine pentru creion mecanic.
• Diametru mină de 0,5 mm.
• Ideale pentru toate creioanele mecanice ErichKrause.

Creion	mecanic	Tikky	III
• Mine din grafit pe bază de polimer.
• Sunt fabricate după o reţetă specială pentru a oferi o rezistenţă 

deosebită la rupere. 

COD GROSIME	MINĂ DURITATE AMBALARE
RO312410 0,35 mm HB 12 buc/cutie

RO312630 0,5 mm 2B 12 buc/cutie

RO312640 0,5 mm B 12 buc/cutie

RO312650 0,5 mm HB 12 buc/cutie

RO231230 0,7 mm 2B 12 buc/cutie

RO312680 0,7 mm B 12 buc/cutie

RO312690 0,7 mm HB 12 buc/cutie

RO312700 1,0 mm HB 12 buc/cutie

COD GROSIMEA	ȘI	DURITATEA	MINEI AMBALARE
FC120300  0,35 mm | HB 12 mine/cutie

FC120301  0,35 mm | B 12 mine/cutie

FC120500 0,5 mm | HB 12 mine/cutie

FC120501 0,5 mm | B 12 mine/cutie

FC120502 0,5 mm | 2B 12 mine/cutie

FC120700  0,7 mm | HB 12 mine/cutie

FC120701  0,7 mm | B 12 mine/cutie

FC120702  0,7 mm | 2B 12 mine/cutie

FC120900  1,00 mm | HB 12 mine/cutie

FC120901  1,00 mm | B 12 mine/cutie

Mine	creion	Super-Polymer	
• Potrivite pentru toate creioanele mecanice standard. 
• Linii negre, intense. 
• Ambalaj practic care permite înlocuirea cu uşurinţă a minei. 
• Grosimea minei evidenţiată prin capac de culoare distinctă. 
• 3 grade de tărie şi 5 grosimi ale minei. 
• Un etui conţine 12 mine.

| Creioane mecanice și rezerve.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0500100IP3 negru 3 buc/set

Creion	grafit	OPERA
• Set de lux compus din 3 creioane negre Pierre Cardin cu cristale 

Swarowski de trei culori diferite: roșu, verde și albastru. 
• Ambalate în etui-ul de lux Pierre Cardin și însoțitde un certificat 

de autenticitate.

COD TIP	CREION CULOARE	CORP AMBALARE
FC117000 HB fără radieră argintiu 1 buc

FC117001 B fără radieră argintiu 1 buc

FC117002 2B fără radieră argintiu 1 buc

FC117200 HB cu radieră argintiu 1 buc

FC117201 B cu radieră argintiu 1 buc

FC517021 B fără radieră roșu 1 buc

FC517051 B fără radieră albastru 1 buc

Creion	grafit	Grip	2001
• Creion grafit de înaltă calitate, prevăzut cu zonă anti-alunecare 

GRIP patentată, cu puncte mici de masaj, formă triunghiulară        
ergonomică.

• Tehnologia specială de lipire a minei de corpul de lemn previne 
deteriorarea acesteia în cazul impactului (SV).

COD TIP	CREION CULOARE	CORP AMBALARE
FC118201 B fără radieră rose 1 buc

FC118202 B fără radieră gri 1 buc

FC118203 B fără radieră vernil mentă 1 buc

FC118204 B fără radieră violet 1 buc

FC118205 B fără radieră turcoaz 1 buc

FC118212 B fără radieră roz închis 1 buc

FC118213 B fără radieră argintiu 1 buc

Creion	grafit	Sparkle
• Creion cu efect strălucitor, în trend. 
• Formă ergonomică triunghiulară. 
• Mina de tărie B, pentru o scriere confortabilă. 
• Vopsea pe bază de apă, pentru protejarea mediului înconjurător.
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COD TIP	CREION AMBALARE
HZ8670051 fără radieră 4 buc/set

COD TIP	CREION AMBALARE
PK979393-1 fără radieră 1 buc

COD TIP	CREION AMBALARE
PK978858 duritate F 3 buc/set

PK978841 duritate M 3 buc/set

PK978866 duritate HB cu radieră 3 buc/set

PK978791 duritate B 3 buc/set

PK978783 duritate 2B 3 buc/set
COD TIP	CREION AMBALARE

HZ8670564 fără radieră 12 buc/set
COD TIP	CREION AMBALARE

HZ8850604 HB cu radieră 24 buc/set

Creioane	grafit,	mină	B,	2B,	H,	HB	

Creioane	grafit	cu	radieră Creioane	grafit	lăcuit Creioane	grafit,	mină	HB	 Creioane	grafit,	mină	HB	

• Creioane, Herlitz, Scolaire, confecționate din lemn, lăcuite, mina 
de tip H/HB/B2B;

• Vârf de grafit, hexagonale, certificat FSC wood.

• Creion, lemn lăcuit, radieră inclusă, mină rezistentă la rupere, 
mină grafit grad HB, ambalate în cutie de carton.

• Creion, lemn lăcuit, radieră inclusă, mină rezistentă la rupere, 
mină grafit grad HB, ambalate în cutie de carton.

• Creioane, Herlitz, Skizzo, confecționate din lemn natural;
• Mină de tip HB, vârf de grafit, certificat FSC wood.

• Creioane, Herlitz, confecționate din lemn natural, vopsite roșu;
• Mină de tip HB, vârf de grafit, certificat FSC wood.

| Creioane grafit.

COD TIP	CREION AMBALARE
HZ50022229 triunghiular 2 buc/set

Creioane	grafit,	Pure	Glam
• Creioane, Herlitz, confecționate din lemn natural;
• Mină de tip HB, rezistentă la șocuri, certificat FSC wood.

Creioane grafit. |
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COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0100100IP3 argintiu 1 buc

PCB0100102IP3 bronz 1 buc

PCB0100101IP3 negru 1 buc

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Celine

• Pix cu bilă Pierre Cardin cu mecanism rotativ. 
• Corpul pixului este decorat cu cadrilații, conține mină albastră de 

tip Schmidt, vârf de 0,5 mm și o rezervă de culoare neagră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, fiind livrat cu un 

certificat de autenticitate.
• Dimensiune pix: 13,7 x 1 cm. 

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0100500IP3 argintiu 1 buc

PCB0100501IP3 bronz 1 buc

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Renee

• Corpul de metal al instrumentelor de scris Pierre Cardin Renne 
este decorat cu gravuri fine. 

• Pixurile au un mecanism rotativ. 
• Conține mină albastră de tip Schmidt, vârf de 0,5 mm și o rezervă 

de culoare neagră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 14,2 x 1,2 cm.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0100300IP3 argintiu 1 buc

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Elodie

• Pixul cu bilă Pierre Cardin Elodie cu design distinctiv. 
• Corpul argintiu este decorat cu gravuri intense și detalii de culoare 

neagră
• Conține mină albastră de tip Schmidt, vârf de 0,5 mm și o rezervă 

de culoare neagră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 14,4 x 1,1 cm.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0100200IP3 negru 1 buc

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Olivier

• Pixul cu bilă și mecanism rotativ Pierre Cardin Oliver. 
• Corpul pixului este decorat cu gravuri distinctive, clip elegant ar-

gintiu și detalii argintii pe tot corpul pixului.
• Conține mină albastră de tip Schmidt, vârf de 0,5 mm și o rezervă 

de culoare neagră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 14,4 x 1,3 cm.

| Pixuri cu mecanism.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0101300IP3 argintiu/negru 1 buc

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Manche
• Pixul cu bilă Pierre Cardin Manche cu design distinctiv și masiv. 
• Pixul  are un grip alungit argintiu, corp negru și clip argintiu.
• Se livrează cu o mină Schneider de culoare albastră și una neagră 

cadou.
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 14 x 1 cm.

Pixuri cu mecanism. |

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Montmartre
• Pixul cu bilă și mecanism rotativ Pierre Cardin Montmartre. 
• Corpul pixului este de culoare bronz cu detalii care imită o tablă 

de șah.
• Conține mină albastră de tip Schmidt, și o rezervă de culoare     

neagră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 13,7 x 1cm.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0101200IP3 bronz 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0100900IP3 negru/argintiu 1 buc

Pix cu bilă Pierre Cardin Jacques

• Pixul cu bilă și mecanism rotativ Pierre Cardin Jacques, cu mină 
albastră de tip Schmidt, vârf de 0,5 mm și o rezervă de culoare 
neagră. 

• O combinație distinctivă a corpului negru și capac argintiu cu gra-
vuri latine de culoare neagră.

• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 
un certificat de autenticitate.

• Dimensiune corp: 14 x 1 cm.

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Amour

• Pixul cu bilă Pierre Cardin Amour cu corp argintiu din aluminiu, cu 
un clip simplu și gravuri fine pe toată suprafața corpului.

• Conține mină albastră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 14 x 0,7 cm.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0101000IP3 argintiu 1 buc
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| Pixuri cu mecanism.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0100400IP3 alb 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0100800IP3 negru/argintiu 1 buc

Pix cu bilă Pierre Cardin Aurelie Pix cu bilă Pierre Cardin Didier

• Pixul cu bilă și mecanism rotativ Pierre Cardin Aurelie. 
• Corpul pixului este de culoare albă cu detalii argintii.
• Conține mină albastră de tip Schmidt, vârf de 0,5 mm și o rezervă 

de culoare neagră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 13,5 x 1,2 cm.

• Pixul cu bilă Pierre Cardin Didier cu design distinctive. 
• Partea inferioară a pixului are culoarea neagră, iar partea superi-

oară este argintie cu decorațiuni fine gravate pe toată suprafața.
• Conține mină albastră de tip Schmidt și o rezervă de culoare nea-

gră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 13,7 x 1,1 cm.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0100600IP3 argintiu 1 buc

PCB0100601IP3 bronz 1 buc
COD CULOARE	CORP AMBALARE

PCB0100700IP3 argintiu/negru 1 buc

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Laurence Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Christophe
• Pix cu bilă Pierre Cardin cu mecanism rotativ. 
• Corpul pixului este  din metal cu un design masiv și decorat cu 

gravuri fine. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, fiind livrat cu un 
• certificat de autenticitate. 
• Conține mină albastră de tip Schmidt și o rezervă de culoare        

neagră.
• Dimensiune pix: 14 x 1,3 cm. 

• Pix cu bilă și mecanism rotativ. 
• O combinație de argintiu și negru cu gravuri fine în partea inferio-

ară a corpului.
• Conține mină albastră de tip Schmidt și o rezervă de culoare       

neagră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 13,7 x 1 cm.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0101500IP3 bronz cu alb 1 buc

PCB0101501IP3 bronz cu negru 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0101602IP3 negru 1 buc

PCB0101600IP3 roșu 1 buc

PCB0101601IP3 albastru 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0101402IP3 negru 1 buc

PCB0101401IP3 roșu 1 buc

PCB0101400IP3 albastru 1 buc

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Marigny

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Evolution

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	Matignon

• Pixul are un mecanism acționat prin rotire.
• Conține o rezervă albastră de foarte bună calitate și una neagră. 
• Este împachetat în cutia de lux Pierre Cardin și este livrat cu        

certificat de autenticitate.

• Pixuri metalice Pierre Cardin, cu un design fin, elegant, o formă    
atipică și foarte comfortabile la utilizare. 

• Conține o rezervă albastră de foarte bună calitate și una neagră. 
Sunt disponibile 3 culori: negru, roșu sau albastru. 

• Împachetat într-o cutie de lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de 
autenticitate.

• Pixuri metalice Pierre Cardin, cu un design fin, elegant, o formă    
atipică și foarte comfortabile la utilizare. 

• Conține o rezervă albastră de foarte bună calitate și una neagră. 
Sunt disponibile 3 culori: negru, roșu sau albastru. 

• Împachetat într-o cutie de lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de 
autenticitate.

Pixuri cu mecanism. |
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COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0101703IP3 roșu 1 buc

PCB0101704IP3 mov 1 buc

PCB0101701IP3 portocaliu 1 buc

PCB0101702IP3 roz 1 buc

PCB0101705IP3 albastru deschis 1 buc

PCB0101706IP3 albastru 1 buc

PCB0101707IP3 verde 1 buc

PCB0101700IP3 galben 1 buc

PCB0101708IP3 gri 1 buc

Pix	cu	bilă	Pierre	Cardin	
Celebration

• Pixurile Pierre Cardin de lux, în culori neon, cu corp de aluminiu și 
finisaj de cauciuc foarte plăcut la atingere. 

• Pixulare detalii negre, un capac care protejează penița, cu o rezervă 
albastră Schneider. 

• Ambalat în etui-ul de lux Pierre Cardin și însoțit de un certificat de 
autenticitate.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC148425 rose 1 buc

FC148426 albastru 1 buc

Pix	cu	bilă	Essentio	Aluminium	

• Design clasic, look modern. 
• Capac asortat în culoarea metalică a corpului. 
• Clip rezistent, elastic, cromat. 
• Pix cu mecanism, mină de culoare neagră, de grosime B.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC148471 metal lucios 1 buc

FC148472 metal mat 1 buc

Pix	cu	bilă	Essentio	metal

•  Corp cromat lucios sau argintiu mat. 
• Clip rezistent, zonă grip moale, rezervă de grosime B.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC148888 negru carbon 1 buc

FC148889 negru piele 1 buc

Pix	cu	bilă	Essentio	negru
• Corp de culoare neagră, carbon sau piele. 
• Ambele capete din metal lucios, argintiu sau negru. 
• Clip rezistent, rezervă de culoare neagră, grosime B.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC243903 turcoaz-verde 1 buc

FC243902 albastru-bleu 1 buc

FC243901 roz-portocaliu 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC144111 argintiu 1 buc

FC144153 albastru metalizat 1 buc

FC144187 negru metalizat 1 buc

Pix	cu	bilă	Grip	2010

Pix	cu	bilă	Grip	2011

• Zonă ergonomică triunghiulară, din material moale.
• Clip rezistent.
• Rezervă de mare capacitate M. 
• Culori atractive.

• Zonă anti-alunecare Grip patentată, cu mici puncte de masaj.
• Formă ergonomică triunghiulară.
• Clip rezistent, vârf din metal.
• Rezervă standard de mare capacitate, albastră, XB.
•  * Ambalare în cutie cadou.

Pixuri cu mecanism. || Pixuri cu mecanism.
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COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC241101 alb 1 buc

FC241190 negru 1 buc

FC241128 roz  1 buc

FC241137 plum  1 buc

FC241155 petrol  1 buc

FC241164 lime  1 buc

Pix	cu	bilă	Poly	Ball

• Forma ergonomică, triunghiulară. 
• Grip plăcut la atingere, cu textură anti-alunecare. 
• Clip rezistent, vârf și buton din metal. 
• Rezervă de mare capacitate, XB, albastră.

COD CULOARE AMBALARE
RO1904718 alb 12 buc/cutie

RO1904741 albastru 12 buc/cutie

RO1904742 galben 12 buc/cutie

RO1904629 negru 12 buc/cutie

RO1904628 roșu 12 buc/cutie

Pix	cu	bilă	Tikky	III

• Design modern şi ergonomic; corp din plastic rezistent;
• Grip confortabil pentru stabilitate în scriere; 
• Rezervă tip Parker albastră.

| Pixuri cu mecanism.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK52605 negru mat/lucios 1 buc

Pix	cu	bilă	și	mecanism	Stola	I

• Pix Stola I cu mecanism prin răsucire, mină interschimbabilă, corpul 
superior confecționat din aluminiu lăcuit  în partea superioară negru 
lucios, iar corpul inferior din alamă lăcuită negru mat; 

• Rezerve compatibile: mine de mare capacitate Pelikan 337 disponi-
bile cu pastă albastră, neagră și roșie, în trei dimensiuni F, M, B; 

• Pixul este livrat într-un tub transparent.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK52662 argintiu mat/negru lucios 1 buc

Pix	cu	bilă	și	mecanism	Stola	II
• Pix Stola III cu mecanism prin răsucire, mină interschimbabilă, cor-

pul superior confecționat din aluminiu lăcuit  în partea superioară 
argintiu mat, iar corpul inferior din alamă lăcuit argintiu mat; 

• Rezerve compatibile: mine de mare capacitate Pelikan 337 dis-
ponibile cu pastă albastră, neagră și roșie, în trei dimensiuni F, M, B;

• Pixul este livrat într-un tub transparent.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK52639 negru mat/argintiu 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK807050 negru 1 buc

PK807067 alb 1 buc

Pix	cu	bilă	și	mecanism	Stola	III

Pix	metalic	Jazz	Elegance

• Pix Stola II cu mecanism prin răsucire, mină interschimbabilă, cor-
pul superior confecționat din aluminiu lăcuit  în partea sperioară 
argintiu mat, iar corpul inferior din alamă lăcuită negru mat; 

• Rezerve compatibile: mine de mare capacitate Pelikan 337 dis-
ponibile cu pastă albastră, neagră și roșie, în trei dimensiuni F, M, B;

• Pixul este livrat într-un tub transparent.

• Pix jazz Elegance, corp din metal, mecanism rotativ, mină inter-
schimbabilă tip Parker, scriere mină albastră.

Pixuri cu mecanism. |
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| Pixuri cu mecanism.

COD CULOARE AMBALARE
PK806930 clasic negru 1 buc

PK806947 clasic albastru inchis 1 buc

PK806954 clasic albastru royal 1 buc

PK806961 clasic roșu 1 buc

PK806978 clasic alb 1 buc

PK806985 clasic vanilie 1 buc

PK806992 clasic fucsia 1 buc

PK807005 clasic gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK807012 velvet negru 1 buc

PK807029 velvet albastru închis 1 buc

PK807036 velvet azuriu 1 buc

PK807043 velvet verde olive 1 buc

Pix	metal	Jazz	Clasic Pix	metal	Jazz	Velvet
• Pix jazz Classic, corp din material metal, mină interschimbabilă tip 

Parker, scriere mină neagră, partea superioară argintiu.

• Pix jazz velvet, corp din material metal, mină interschimbabilă tip 
Parker, scriere mină albastru, și partea superioară argintiu.

Pixuri cu gel și semi-gel. |

COD CULOARE AMBALARE
HZ11370087 alb/negru 1 buc

HZ11370053 alb/roz 1 buc

HZ11369899 albastru închis/albastru deschis 1 buc

HZ11370095 gri/turcoaz 1 buc

HZ11370111 lemon/albastru intens 1 buc

HZ11370020 negru/roșu 1 buc

Pix	cu	gel	My.Pen
• Pix cu gel la îndemână.
• Carcasă din metal îi conferă un aspect elegant.
• Vârf 0,5 mm.
• Mină interschimbabilă.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
HZ9476470 albastru 12 buc/cutie

HZ9476490 negru 12 buc/cutie

HZ9476480 roșu 12 buc/cutie
COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

HZ9476500 albastru 12 buc/cutie

Pix	cu	gel	SmoothyPix	cu	gel	Jelly
• Mină cu gel pe bază de ulei cu putere mare de acoperire și timp de 

uscare rapid; 
• Grosimea de scriere 0,7 mm.

• Mină cu gel pe bază de ulei cu putere mare de acoperire și timp de 
uscare rapid; 

• Culoare de scriere albastru, grosimea de scriere 0,7 mm.
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Pixuri cu gel și semi-gel. || Pixuri cu gel și semi-gel.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
FC243821 roșu 1 buc

FC243851 albastru 1 buc

FC243899 negru 1 buc

Pix	cu	gel	True	Gel
• Vârf 0.7mm. 
• Cerneală rezistentă la lumină și apă, pigmenți de calitate. 
• Zonă de grip confortabilă. 
• Capac cu clip de culoarea minei.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
HZ50021710 albastru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
HZ9476550 albastru 12 buc/cutie

HZ9476560 roșu 12 buc/cutie

HZ9476570T negru 12 buc/cutie
COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

HZ9476540 albastru 12 buc/cutie

COD CULOARE	CORP	 AMBALARE
PEBLN105A negru 1 buc

PEBLN105B roșu 1 buc

PEBLN105C albastru 1 buc

COD CULOARE	CORP	 AMBALARE
PEBL37A negru 1 buc

PEBL37B roșu 1 buc

PEBL37C albastru 1 buc

Pix	cu	gel	Pure	Glam

Roller	liquid	ink	DiggyPix	cu	gel	Shiny
Roller	cu	gel	EnergelX	BLN105 Roller	Energel	X	0,7	mm

• Mină cu gel pe bază de ulei cu putere mare de acoperire și timp de 
uscare rapid; 

• Grosimea de scriere 0,7 mm.

• Liquid ink, cerneală lichidă, este un gel pe bază de apă în care sunt 
suspendate particule de coloranți; 

• Grosimea de scriere 0,5 mm, prezentare 12 bucăți în cutie.

• Mină cu gel pe bază de ulei cu putere mare de acoperire și timp de 
uscare rapid; 

• Grosimea de scriere 0,5 mm.
• Tehnologia de înaltă performanță combină cerneala  de cea mai 

bună calitate cu  gelul lichid  pentru o experiență de scriere su-
per-calitativă.

• Cerneala gel se usucă foarte  repede.
• Confort maxim și control cu prindere pe partea cauciucată.

• Un roller cu gel care asigură un scris lin, fluid.
• Uscare rapidă, fără a se întinde și păta - aceasta este calitatea 

japoneză garantată, de sub sigla EnerGel. 
• Cerneala EnerGel este mai lichidă decât cerneala gel standard, are 

o vascozitate redusă. 

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
FC348501 albastru 1 buc

FC348502 negru 1 buc

FC348503 roșu 1 buc

FC348504 verde 1 buc

Roller	Free	Ink
• Acest roller combină avantajele unui pix și ale unui stilou. 
• Vârf conic fabricat din metal rezistent. 
• Flux uniform de cerneală. 
• Fereastră pentru vizualizarea nivelului cernelii. 
• Grosime 0.5mm.
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0.38
mm

REFOLOSIBIL

Cerneală cu uscare rapidă

REFOLOSIBIL

0.38
mm Cerneală cu uscare rapidă

Pixuri cu gel și semi-gel. || Pixuri cu gel și semi-gel.

COD CULOARE	CORP	 AMBALARE
PEBL2007AAK  negru 1 buc

PEBL2007BAK  roșu 1 buc

PEBL2007CAK  albastru 1 buc

PEBL2007SAK  turcoaz 1 buc

PEBL2007WAK  alb 1 buc

PEBL2007ZAK  argintiu 1 buc

COD CULOARE	CORP	 AMBALARE
EK00092 albastru 12 buc/cutie

EK00093 negru 12 buc/cutie

COD CULOARE	CORP	 AMBALARE
EK17809 albastru 12 buc/cutie

EK17810 negru 12 buc/cutie

EK17811 roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE	CORP	 AMBALARE
EK39206 albastru 12 buc/cutie

EK39207 negru 12 buc/cutie

EK39432 roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE	CORP	 AMBALARE
EK17627 albastru 12 buc/cutie

EK17628 negru 12 buc/cutie

EK17629 roșu 12 buc/cutie

Roller	cu	gel	cu	mecanism	High	Class	EnerGel Pix	cu	gel	Megapolis

Pix	cu	gel	G-Soft Pix	cu	gel	G-Point

Pix	cu	gel	G-Tone

• Calitatea pastei speciale EnerGel, acum într-un înveliș metalic, 
sofisticat, în culori vii și impunătoare, lăcuite.

• Mina apare și dispare printr-o simplă rotire a corpului rollerului. 
• Uscare rapidă, fără a se întinde și păta - aceasta este calitatea 

japoneză garantată, de sub sigla EnerGel.
• Cerneala EnerGel este mai lichidă decât cerneala gel standard, are 

o vascozitate redusă.
• Rezervele au o capacitate mai mare de cerneală față de pixurile 

standard cu gel. 
• În plus, toate rollerele din famila EnerGel funcționează cu aceeași 

rezervă, de 0.7, ceea ce le face foarte versatile.

• Pix cu gel în carcasă din metal cu un aspect elegant.
• Vârf 0,5 mm.
• Mină interschimbabilă.

• Pix cu gel, cu suprafață moale la atingere.
• Grosime de 0,38 mm.
• Culoarea corpului este aceeași cu cea de scriere.

• Pix cu gel, corp transparent.
• Grosime de 0,38 mm.
• Culoarea clipului este aceeași cu cea de scriere.
• Vârf din metal.

• Pix cu gel, corp translucid colorat în culoarea cernelii.
• Mină de 0,5 mm pentru linii fine și continue.

REFOLOSIBIL

0.5
mm Cerneală cu uscare rapidă

REFOLOSIBIL

0.5
mm Cerneală cu uscare rapidă

COD CULOARE	CORP	 AMBALARE
PEBL17C negru 1 buc

PEBL17A roșu 1 buc

PEBL17B albastru 1 buc

Roller	cu	gel	EnerGel	BL77	cu	mecanism

• Tehnologia de înaltă performanță combină cerneala de cea mai 
bună calitate cu gelul lichid pentru o experiență de scriere su-
per-calitativă.

• Cerneala gel se usucă foarte repede.
• Confort maxim și control cu prindere pe partea cauciucată.
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Everyday use. || Everyday use.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
FC547322 roșu 1 buc

FC547352 albastru 1 buc

FC547398 negru 1 buc

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
PK912261 albastru 1 buc

PK912303 negru 1 buc

PK912329 roșu 1 buc

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK33519 albastru 12 buc/cutie

EK33523 negru 12 buc/cutie

EK33524 roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK32534 albastru 12 buc/cutie

EK32535 negru 12 buc/cutie

EK32537 violet 12 buc/cutie

EK32536 roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK33528 albastru 12 buc/cutie

EK33529 negru 12 buc/cutie

EK33530 roșu 12 buc/cutie

EK33531 violet 12 buc/cutie

Pix	cu	mecanism	și	grip	X5 Pix	Stick	Pro	K91

Pix	cu	bilă	Ultra	Glide	Technology		U-19

Pix	cu	bilă	Ultra	Glide	Technology		U-28

Pix	cu	bilă	Ultra	Glide	Technology		U-18
• Grip ergonomic triunghiular, cauciucat. 
• Mecanism de calitate, acționat prin apăsare, clip elastic. 
• Grosimea liniei 0.5 mm.

• Pix simplu cu grip cauciucat;
• Corp din material plastic transparent și capac cu clemă culoarea 

minei; 

• Un pix cu tehnologia unică Ultra Glide conferă o experientă unică 
a scrisului;

• Permite o scriere de lungă durată ușoară și fără efort;
• Corp triunghiular cu inserții speciale care asigură o susținere con-

fortabilă și previne alunecarea în timpul scrisului;
• Corp traslucid în culorile minei, iar capacul este din plastic opac.

• O evoluție pură a scrisului. Un pix retractabil cu tehnologia unică 
Ultra Glide conferă o experiență unică a scrisului.

• Permite o scriere de lungă durată ușoară și fără efort.
• Corp triunghiular cu inserții speciale care asigură o susținere  con-

fortabilă și previne alunecarea în timpul scrisului.
• Corp traslucid în culorile minei, iar clipul este din plastic opac.
• Mină de 1,0 mm.

• Un pix cu tehnologia unică Ultra Glide conferă o experientă unică 
a scrisului;

• Permite o scriere de lungă durată ușoară și fără efort;
• Corp triunghiular cu inserții speciale care asigură o susținere con-

fortabilă și previne alunecarea în timpul scrisului;
• Corp traslucid în culorile minei, iar capacul este din plastic opac.

0.6
mm Cerneală cu uscare rapidă

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
HZ8600942-1 albastru 30 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
HZ9476510 albastru 50 buc/cutie

HZ9476520 roșu 50 buc/cutie

HZ9476530 negru 50 buc/cutie

Pix	cu	capac Pix	plastic	unică	folosință	Action
• Pix, Herlitz, Office, confecționat din material plastic, unică folos-

ință, înveliș de plastic, mină albastră, 30 bucăți în cutie de carton.
• Confecționat din material plastic, capac ventilat pentru a preveni 

sufocarea.

1.0
mm Cerneală cu uscare rapidă

1.0
mm Cerneală cu uscare rapidă
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1.0
mm

REFOLOSIBIL

Cerneală cu uscare rapidă

1.0
mm

REFOLOSIBIL

Cerneală cu uscare rapidă

0.7
mm

REFOLOSIBIL

Cerneală cu uscare rapidă

0.7
mm

REFOLOSIBIL

Cerneală cu uscare rapidă

1.0
mm Cerneală cu uscare rapidă

0.6
mm Cerneală cu uscare rapidă

Everyday use. || Everyday use.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK33568 albastru 12 buc/cutie

EK33569 negru 12 buc/cutie

EK33570 roșu 12 buc/cutie

EK33571 violet 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK00031 albastru 12 buc/cutie

EK00032 negru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK37052 albastru 50 buc/cutie

EK37053 negru 50 buc/cutie

EK37054 violet 50 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK17721 albastru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
PEBK417A negru 1 buc

PEBK417B roșu 1 buc

PEBK417C albastru 1 buc

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK31058 albastru 50 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK31059 albastru 50 buc/cutie

Pix	cu	bilă	Ultra	Glide	Technology		U-29 Pix	cu	bilă	retractabil	
Megapolis	Concept

Pix	cu	bilă	Ultra	Glide	
Technology		U-11

Pix	cu	bilă	xr-30 Pix	cu	bilă	BK417

Pix	cu	bilă		R-301	AMBER	

Pix	cu	bilă	«R-301	SPRING»

• O evoluție pură a scrisului;
• Un pix retractabil cu tehnologia unică Ultra Glide conferă o expe-

riență unică a scrisului;
• Permite o scriere de lungă durată ușoară și fără efort;
• Corp triunghiular cu inserții speciale care asigură o susținere con-

fortabilă și previne alunecarea în timpul scrisului;
• Corp traslucid în culorile minei, iar clipul este din plastic opac;
• Mină de 0,6 mm.

• Grosime mină: 0,7 mm.
• Grip fin, de cauciuc.
• Corp din plastic, opac.
• Asigură o experință confortabilă a scrisului.

• Forma triunghiulară a pixului cu inserții speciale fac din acest pix
• unul confortabil în timpul scrierii și previne alunecarea.
• Capacul și vârful pixului sunt din plastic opac colorat, în culoarea 

minei.

• Pix economic.
• Retractabil.
• Grosime de 0,7 mm.
• Cu grip confortabil.

• Pix Pentel BK-417 retractabil, având corp din plastic transparent, 
clip de prindere și grip triunghiular ergonomic în culoarea minei.

• Linia de scriere este clară, curată, de fiecare dată.
• Corpul slim, cu grip confortabil, oferă pixului un aspect plăcut.
• Grosime vârf: 0.7 mm, linie de scriere de aproximativ 0.3 mm.
• Ideal pentru a fi utilizat atât la birou, dar și acasă sau la școală.

• Pix economic cu bilă, corp semitransparent portocaliu pentru  
monitorizarea nivelului de cerneală. 

• Culoarea capacului ventilat și cea a clipului indică culoarea cernelii.
• Mină de 1 mm pentru o scriere puternică și continuă.

• Pix economic în culori pastel, delicate, ideal pentru femei. 
• Corp semitransparent din plastic, cu aspect înghețat. 
• Mină de 1 mm pentru linii continue fără întreruperi. 
• Culoare scriere: albastră.
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COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0101100IP3 negru 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0300400IP3 argintiu/negru 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0300900IP3 bronz cu alb 1 buc

PCB0300901IP3 bronz cu negru 1 buc COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0300301IP3 bronz 1 buc

PCB0300300IP3 argintiu 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0300700IP3 alb 1 buc

PCB0300701IP3 negru 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0300201IP3 bronz 1 buc

PCB0300200IP3 argintiu 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0300500IP3 bronz cu alb 1 buc

Roller Pierre Cardin Adeline Roller Pierre Cardin Renne

Roller Pierre Cardin Christophe

Roller Pierre Cardin Marigny Roller Pierre Cardin Laurence

Roller Pierre Cardin Didier

Roller Pierre Cardin Gironde

• Roller elegant și mecanism rotativ
• Corp cu suprafață negru mat și clip metalic și stylus
• Conține mină albastră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 13,5 × 0,6 cm.

• Corpul de metal al instrumentelor de scris Pierre Cardin Renne 
este decorat cu gravuri fine. 

• Rollerul se închide cu capac. 
• Conține mină albastră de tip Schmidt, vârf de 0,5 mm și o rezervă 

de culoare neagră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune roller: 14 x 1 cm.

• O combinație de argintiu și negru cu gravuri fine în partea superi-
oară a corpului.

• Conține mină albastră de tip Schmidt și o rezervă de culoare      
neagră. 

• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 
un certificat de autenticitate.

• Dimensiune corp: 13,7 x 1 cm.

• Rollerul de culoare alb sau negru, are în partea inferioară a corpului 
decorată cu gravuri fine în culoarea bronzului. 

• Capul rollerului este protejat prin capac. 
• Conține rezerve germane Schmidt® de culoare albastră și sunt 

livrate cu o rezervă de culoare neagră. 
• Este împachetat în cutia de lux Pierre Cardin și este livrat cu certi-

ficat de autenticitate.

• Roller Pierre Cardin cu capac filetant. 
• Corpul rollerului este  din metal cu un design masiv și decorat cu 

gravuri fine. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, fiind livrat cu un 
• certificat de autenticitate. 
• Conține mină albastră de tip Schmidt și o rezervă de culoare      

neagră.
• Dimensiune roller: 13,5 x 1,3 cm. 

• Roller Pierre Cardin Didier cu design distinctive. 
• Partea superioară a rollerului are culoarea neagră, iar partea infe-

rioară este argintie cu decorațiuni fine gravate pe toată suprafața.
• Conține mină albastră de tip Schmidt și o rezervă de culoare      

neagră. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 

un certificat de autenticitate.
• Dimensiune corp: 13,8 x 1,1 cm.

• Roller  din plastic Pierre Cardin cu capac filetant, pentru protejarea 
peniței. 

• Gripul rollerului oferă confort în timpul scrierii. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, fiind livrat cu un 
• certificat de autenticitate. 
• Conține mină albastră.
• Dimensiune roller: 14 x 1 cm. 

| Rollere. Rollere. |
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| Rollere. Rollere. |

Roller Pierre Cardin Claudie Roller Pelikan Stola I

Roller Pelikan Stola III

Roller Pelikan Stola II

• Roller  din plastic Pierre Cardin cu capac filetant, pentru protejarea 
peniței. 

• Gripul rollerului oferă confort în timpul scrierii. 
• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, fiind livrat cu un 
• certificat de autenticitate. 
• Conține mină albastră.
• Dimensiune roller: 14 x 1 cm. 

• Roller Stola I cu rezervă interschimbabilă de cerneală, corp și capac 
din alamă lăcuit negru mat în mai multe straturi, clips din oțel in-
oxidabil curbat elegant, rezerve compatibile: rezervă roller Pelikan 
338 disponibile cu cerneală albastră sau neagră în trei dimensiuni 
F,M,B; 

• Rollerul este livrat într-un tub transparent.

• Roller Stola III cu rezervă interschimbabilă de cerneală, corp și ca-
pac din alamă lăcuit argintiu mat în mai multe straturi, clips din 
oțel inoxidabil curbat elegant, rezerve compatibile: rezervă roller 
Pelikan 338 disponibile cu cerneală albastră sau neagră în trei di-
mensiuni F,M,B; 

• Rollerul este livrat într-un tub transparent

• Roller Stola II cu rezervă interschimbabilă de cerneală, corp din 
alamă lăcuit negru mat  și capac din alamă lăcuit argintiu mat în 
mai multe straturi, clips din oțel inoxidabil curbat elegant, rezerve 
compatibile: rezervă roller Pelikan 338 disponibile cu cerneală al-
bastră sau neagră în trei dimensiuni F,M,B;  

• Rollerul este livrat într-un tub transparent.

Roller Pierre Cardin Celebration

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0300800IP3 alb 1 buc

PCB0300801IP3 negru 1 buc COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK52597 negru mat/lucios 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK52670 argintiu mat/negru lucios 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK52647 negru mat/argintiu 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0300603IP3 roșu 1 buc

PCB0300604IP3 mov 1 buc

PCB0300601IP3 portocaliu 1 buc

PCB0300602IP3 roz 1 buc

PCB0300605IP3 albastru deschis 1 buc

PCB0300606IP3 albastru 1 buc

PCB0300607IP3 verde 1 buc

PCB0300600IP3 galben 1 buc

PCB0300608IP3 gri 1 buc

• Rollerul Pierre Cardin de lux, în culori neon, cu corp de aluminiu și 
finisaj de cauciuc foarte plăcut la atingere. 

• Rollerul are detalii negre, un capac care protejează penița, cu o 
rezervă albastră Schneider. 

• Ambalat în etui-ul de lux Pierre Cardin și însoțit de un certificat de 
autenticitate.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
FC246621 roșu 1 buc

FC246651 albastru 1 buc

FC246699 negru 1 buc

Roller	Semi-gel	CX5
• Zona grip ergonomică. 
• Cerneală permanentă (semi gel). 
• Corp de culoare atractivă semitransparentă. 
• Capac ventilat, cu clip elastic. 
• Grosimea liniei 0.5 mm. 
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• Stilou Stola III cu patron, corp și capac din alamă lăcuit argintiu 
mat în mai multe straturi, clips din oțel inoxidabil curbat elegant, 
peniță din oțel inoxidabil lustruit de dimensiune M, patron inclus, 
patroane compatibile de mare capacitate Pelikan (GTP sau TP6) 
sau patroane cu cerneală Pelikan Edelstein, stiloul este livrat în-
tr-un tub transparent.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC148421 rose 1 buc

FC148441 albastru 1 buc

FC148481 negru 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0200100IP3 argintiu/negru 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0200200IP3 argintiu/negru 1 buc

COD GRAMAJ CULOARE AMBALARE
PK301010 30 ml albastru royal corectabilă 1 buc

PK301051 30 ml negru lucios 1 buc

PK301036 30 ml roșu lucios 1 buc

PK301028 30 ml albastru închis 1 buc

PK329136 62,5 ml albastru royal 1 buc

COD GRAMAJ VÂRF AMBALARE
PK915421-1 albastru F (0,8 mm) 1 buc

PK915439-1 albastru M (1,0 mm) 1 buc

PK915397-1 negru F (0,8 mm) 1 buc

PK915405-1 negru M (1,0 mm) 1 buc

COD GRAMAJ VÂRF AMBALARE
PK908467-1 albastru F (0,8 mm) 1 buc

PK922187-1 albastru M (1,0 mm) 1 buc

PK908483-1 negru F (0,8 mm) 1 buc

PK922179-1 negru M (1,0 mm) 1 buc

COD AMBALARE
PK999128-1 1 buc

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PK335638 albastru royal mic 1 buc

PK301176 albastru royal mic 6/set

PK301184 albastru închis mic 6/set

PK301218 negru lucios mic 6/set

PK301192 roșu lucios mic 6/set

PK310748 albastru royal mare 5/set

PK310607 albastru închis mare 5/set

PK330852 bleumarin mare 2 x 5/set

PK328617 albastru royal mare 40/set

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK52654 argintiu mat/negru lucios 1 buc

Stilou	Essentio	Aluminium

Stilou Pierre Cardin Christophe Stilou Pierre Cardin Jaques Cerneală Pelikan 4001

Mină pix PelikanMină roller Pelikan

Convertor Pelikan

Patroane de cerneală Pelikan 4001

Stilou Stola III

• Design clasic, look modern. 
• Capac asortat în culoarea metalică a corpului. 
• Clip rezistent, elastic, cromat. 
• Stilou cu peniță din oțel inoxidabil de grosime F. 

• O combinație de argintiu și negru cu gravuri fine în partea inferi-
oară a corpului.

• Conține o rezervă de cerneală albastră și o rezervă de culoare    
neagră. 

• Ambalat într-o cutie luxoasă neagă Pierre Cardin, și este livrat cu 
un certificat de autenticitate.

• Dimensiune corp: 13,7 x 1 cm.

• O combinație de argintiu și negru cu gravuri fine în partea inferi-
oară a corpului.

• Combinația distinctivă dintre corpul negru și capacul argintiu     gra-
vat cu o gravură neagră frumoasă în limba latină pe suprafața sa. 

• Împachetat într-o cutie de lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de 
autenticitate.

• Cerneală de înaltă calitate; recomandată pentru utilizarea în sti-
louri cu piston sau convertor; 

• Cerneala este lavabilă și poate fi ștearsă cu ajutorul cariocii corec-
tor;

• Mină fabricată din oțel inoxidabil;
• Dimensiune: 0,8 mm și 1,0 mm;
•  Ambalată în cutie de carton.

• Utilizat pentru toate tipurile de stilou, prezentare în cutie de car-
ton.

• • Conțin cerneală de înaltă calitate;
• • Vârf 0,8 mm sau 1,0 mm, fabricat din oțel inoxidabil;
• • Culoare cerneală: albastră sau neagră;
• • Prezentare: cutie de carton.

• Patroane mici cu cerneală de înaltă calitate; 
• Forma și dimensiunea patronului se potrivește oricărui tip de sti-

lou;

| Stilouri. Cerneală și rezerve. | 
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Linere. || Linere. 

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
FC151651 albastru 10 buc/cutie

FC151647 albastru marin 10 buc/cutie

FC151637 albastru-violet 10 buc/cutie

FC151653 colbat turcoaz 10 buc/cutie

FC151606 galben crom 10 buc/cutie

FC151607 galben 10 buc/cutie

FC151672 gri 10 buc/cutie

FC151687 maro 10 buc/cutie

FC151680 maro închis 10 buc/cutie

FC151682 maro ocru 10 buc/cutie

FC151699 negru 10 buc/cutie

FC151667 olive 10 buc/cutie

FC151615 portocaliu 10 buc/cutie

FC151621 roşu 10 buc/cutie

FC151626 roşu magenta 10 buc/cutie

FC151619 roz magenta 10 buc/cutie

FC151663 verde 10 buc/cutie

FC151666 verde iarbă 10 buc/cutie

FC151634 violet 10 buc/cutie

FC151629 vişiniu 10 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
FC151151 albastru 10 buc/cutie

FC151199 negru 10 buc/cutie

FC151121 roșu 10 buc/cutie

FC151163 verde 10 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
PK943167-1 albastru 1 buc

PK943183-1 galben 1 buc

PK943175-1 maro 1 buc

PK943241-1 negru 1 buc

PK943217-1 portocaliu 1 buc

PK943233-1 roșu 1 buc

PK943225-1 roz 1 buc

PK943209-1 verde deschis 1 buc

PK943191-1 verde 1 buc

PK943258-1 violet 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
SW168813 albastru 1 buc

SW168811 negru 1 buc

SW168812 roșu 1 buc

SW1688156 roz 1 buc

SW1688158 lila 1 buc

SW168814 verde 1 buc

Liner	Grip	0.4	mm
• Formă ergonomică triunghiulară, pentru o folosire uşoară. 
• Zonă anti-alunecare patentată GRIP, cu mici puncte de masaj.
• Grosimea liniei de 0.4 mm permite utilizarea riglei şi a şabloanelor.
• Cerneala este pe bază de apă şi substanţe naturale.
• Culorile pot fi curaţate de pe majoritatea ţesăturilor, fiind luminoa-

se şi expresive.

Se curăță cu ușurință de pe majoritatea țesăturilor.

Liner	Grip	0.4	mm
• Calitate deosebită, cerneală permanentă este pe bază de apă, nu 

se decolorează.
• Vârf 0.4 mm. 
• Disponibil în 4 culori.

• Finelinerul profesional cu un vârf solid și un grip ergonomic este 
ideal pentru a fi folosit cu riglă sau șabloane.

• Grosimea vârfului: 0,4 mm pentru desen și schiță.

• Point 88 e cu siguranță produsul reprezentativ pentru Stabilo, încă 
de la lansare, din 1977. 

• Cu un vârf de 0.4 mm e perfect atât pentru scris cât și pentru a 
schiță sau desena.

• Dovada stau cele peste 3 miliarde de bucăți vândute până la finele 
anului 2018, la nivel mondial. 

• Cu până la 47 de culori devine util într-o multitudine de ocazii. 
• Iar printre acestea se numără și cele mai noi 8 culori pastelate, 

conform cu cel mai nou trend în scris și colorat! Trebuie să le ai!

Cerneală pe bază de apă. NU SE DECOLOREAZĂ!

Fineliner  Pelikan 96 

Fineliner Stabilo Point 88 
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COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC157821 roșu 1 buc

FC157851 albastru 1 buc

FC157863 verde 1 buc

FC157899 negru 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
PK947663-1 albastru rotund 1 buc

PK947655-1 negru rotund 1 buc

PK947671-1 roșu rotund 1 buc

PK947689-1 verde rotund 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
EK37074 albastru rotund 1 buc

EK37073 negru rotund 1 buc

EK37075 roșu rotund 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
EK12841 negru rotund 1 buc

EK12842 albastru rotund 1 buc

EK12843 roșu rotund 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC156407 galben 1 buc

FC156415 portocaliu 1 buc

FC156421 roșu 1 buc

FC156428 roz 1 buc

FC156437 violet 1 buc

FC156451 albastru 1 buc

FC156452 bleu 1 buc

FC156462 vernil 1 buc

FC156463 verde 1 buc

FC156499 negru 1 buc

Marker	Multimark	Winner	52 Marker	permanent	407F

Marker	permanent	P-70

Marker	permanent	P-100

Marker	Slim	1564

• Marker permanent cu capilării, de calitate deosebită, cu cerneală 
pe bază de alcool. 

• Potrivit pentru scrierea pe orice tip de suprafață. 
• Vârf rotund, 2.8 mm.

• Marker utilizat pentru scriere permanentă pe aproape orice supra-
față;

• Vârf rotund rezistent la apă;
• Corp cu formă rotundă;
• Prezentare: în cutie de carton;

• Marker utilizat pentru scrierea permanentă pe aproape orice        
suprafață; 

• Vârf rotund rezistent la apă;
• Corp cu formă rotundă;
• Prezentare: în cutie de carton;

• Marker universal, subțire.
• Ideal pentru scrierea sau markarea oricărui tip de suprafața de la 

hârtie, carton, sticlă, plastic, porțelan, ceramică sau lemn.
• Vârful în formă de glonț este rezistent la uzură, păstrându-și forma 

intactă.
• Grosimea scrierii: 0,5-1,2 mm.
• Lungimea maximă de scriere 662 m.
• Cerneală pe bază de spirt, este rezistentă la apă, lumină și                    

ultraviolete.
• Uscare rapidă.
• Performanță stabilă la presiune scăzută (în avion).

• Un marker de buzunar, cu dimensiune practică. 
• Disponibil în 10 culori. 
• Corp de culoare neagră , capac de culoarea scrierii. 
• Vârf rotund durabil. 
• Ideal pentru aplicații multiple, scriere pe metal, sticla , plastic, car-

ton, hârtie, etc. 
• Flux constant de cerneală.

| Markere permanente. Markere permanente. | 
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Marker	permanent	P-200 Marker	permanent	Clix	73

Marker	permanent	Artline	90 Marker	permanent	Artline	100

Marker	permanent	Artline	70

Marker	permanent	P-300

Marker	permanent	P-400

| Markere permanente.

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
EK04778 albastru rotund 1 buc

EK04777 negru rotund 1 buc

EK04779 roșu rotund 1 buc

EK04780 verde rotund 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-73-BL albastru rotund 1 buc

ARTEK-73-RE roșu rotund 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-70-BK negru rotund 1 buc

ARTEK-70-BL albastru rotund 1 buc

ARTEK-70-RE roșu rotund 1 buc

ARTEK-70-GR verde rotund 1 buc

ARTEK-70-BR maro rotund 1 buc

ARTEK-70-YE galben rotund 1 buc

ARTEK-70-PR violet rotund 1 buc

ARTEK-70-OG portocaliu rotund 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-90-BK negru teșit 1 buc

ARTEK-90-BL albastru teșit 1 buc

ARTEK-90-RE roșu teșit 1 buc

ARTEK-90-GR verde teșit 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-100-BK negru teșit 1 buc

ARTEK-100-BL albastru teșit 1 buc

ARTEK-100-RE roșu teșit 1 buc

ARTEK-100-GR verde teșit 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
EK04782 albastru teșit 1 buc

EK04781 negru teșit 1 buc

EK04783 roșu teșit 1 buc

EK04784 verde teșit 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
EK30987 albastru rotund 1 buc

EK30986 negru rotund 1 buc

EK30988 roșu rotund 1 buc

• Marker universal subțire. Ideal pentru birouri și depozite, pentru  
marcarea cutiilor și aplicarea numerelor la inventar. Se poate folosi 
și  pentru scris și marcare pe aproape orice suprafață (hârtie, tablă, 
sticlă, plastic, ceramică, lemn). 

• Mina în formă de glonț este rezistentă la deteriorare, dimensiunea 
scrisului de 0,8-2,2 mm (pentru subliniere). 

• Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă la apă, lumină și ultraviolete
• Lungimea: 950 m. Uscare rapidă. Non toxic. Fără xilen. 
• Performanță stabilă la presiune scăzută (în avion).

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

• 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.

• 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.

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

• Marker permanent, ideal pentru birouri și depozite. Se poate folosi 
și pentru scris și marcare pe aproape orice suprafață (hârtie, tablă, 
sticlă, plastic, ceramică, lemn). Vârful teșit este rezistent la dete-
riorare, dimensiunea scrisului de 0,5-4,6 mm (pentru subliniere). 
Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă la apă, lumină și ultraviolete. 
Lungimea: 975 m. Uscare rapidă. Non toxic. Fără xilen.

• Marker permanent pentru birouri și depozite, pentru marcarea 
cutiilor. 

• Se poate folosi și pentru scris și marcare pe aproape orice supra-
față (hârtie, tablă, sticlă, plastic, ceramică, lemn). Vârful teșit este 
rezistent la deteriorare, dimensiunea scrisului de 0,8-2,2 mm (pen-
tru subliniere). 

• Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă la apă, lumină și ultraviolete. 
Lungimea: 976 m. Uscare rapidă. Non toxic. Fără xilen.

Markere permanente. | 
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COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-170-BL albastru rotund 1 buc

ARTEK-170-BK negru rotund 1 buc

ARTEK-170-RE roșu rotund 1 buc

ARTEK-170-GR verde rotund 1 buc

Marker	permanent	Artline	107

Marker	permanent	Artline	120

Marker	permanent	Artline	109

Marker	permanent	Artline	170

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-107-BK negru rotund 1 buc

ARTEK-107-BL albastru rotund 1 buc

ARTEK-107-RE verde rotund 1 buc

ARTEK-107-GR roșu rotund 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-120-RE roșu rotund 1 buc

ARTEK-120-GR verde rotund 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-109-BK negru teșit 1 buc

ARTEK-109-BL albastru teșit 1 buc

ARTEK-109-RE roșu teșit 1 buc

ARTEK-109-GR verde teșit 1 buc

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

• Vârf teșit din fetru de dimensiuni mari, 20.0 mm.
• Se usucă rapid și este rezistent la apă.
• Corp din aluminiu cu capac în culoarea scrierii.
• Ideal pentru scrierea extra bold pe suprafețe de dimensiuni mari.

• 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.

• 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.

| Markere permanente.

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-710-BK negru rotund 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK37068 negru 50 buc/cutie

EK37069 albastru 50 buc/cutie

EK37070 roșu 50 buc/cutie

• Fineliner permanent potrivit pentru orice suprafață, inclusiv pent-
ru CD / DVD, OHP film. 

• Vârf din metal cu peniță de 0,6 mm. Lungimea liniei – 560 m.
• Cerneală pe bază de alcool, impermeabil, rezistent la lumină.
• Non-toxic, fără xilen sau toluen.

Fineliner permanent «FP-50»

Marker	permanent	Artline	250 Marker	permanent	Artline	700

Marker	permanent	cu	vârf	lung

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-250-BK negru rotund 1 buc

ARTEK-250-BL albastru rotund 1 buc

ARTEK-250-RE roșu rotund 1 buc

ARTEK-250-GR verde rotund 1 buc

ARTEK-250-YE galben rotund 1 buc

ARTEK-250-BR maro rotund 1 buc

ARTEK-250-OG portocaliu rotund 1 buc

ARTEK-250-PR violet rotund 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-700-BK negru rotund 1 buc

ARTEK-700-BL albastru rotund 1 buc

ARTEK-700-RE roșu rotund 1 buc

ARTEK-700-GR verde rotund 1 buc

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

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

• 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.

Markere permanente. | 
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| Markere permanente. Markere nonpermanente.

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-804-BL albastru 1 mm 1 buc

ARTEK-804-BK negru 1 mm 1 buc

ARTEK-804-RE roșu 1 mm 1 buc

ARTEK-804-GR verde 1 mm 1 buc

Marker	OHP	853	permanent

Marker	OHP	803	nonpermanent

Marker	OHP	854	permanent

Marker	OHP	804	nonpermanent

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-853-BL albastru 0,5 mm 1 buc

ARTEK-853-BK negru 0,5 mm 1 buc

ARTEK-853-RE roșu 0,5 mm 1 buc

ARTEK-853-GR verde 0,5 mm 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-803-BL albastru 0,5 mm 1 buc

ARTEK-803-BK negru 0,5 mm 1 buc

ARTEK-803-RE roșu 0,5 mm 1 buc

ARTEK-803-GR verde 0,5 mm 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-854-BL albastru 1 mm 1 buc

ARTEK-854-BK negru 1 mm 1 buc

ARTEK-854-RE roșu 1 mm 1 buc

ARTEK-854-GR verde 1 mm 1 buc

• 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.

• 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.

• 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.

• 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.

Marker cu vopsea pe bază de ulei destinat utilizărilor industriale care poate fi folosit și pentru
retușuri, decorațiuni sau bricolaj. Permanent pe orice tip de suprafață (metal, sticlă, ceramică,
porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.) inclusiv suprafețe ruginite, umede,
nedegresate și prăfuite. Rezistă la solicitări mecanice și temperaturi ridicate (până la 2500C)
Vopseaua nu conține substanțe toxice cum ar fi: clor, sulf, silicon, substanțe halogene
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Markere cu vopsea. | 

Marker	cu	vopsea	444XFMarker	cu	vopsea

Marker	cu	vopsea	400XF

Marker	cu	vopsea	400XF

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-400XF-WH alb 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-BK negru 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-BL albastru 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-RE roșu 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-GR verde 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-BR maron 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-OG orange 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-YE galben 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-PK roz 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-YGR vernil 2,3 mm 1 buc

ARTEK-400XF-PR violet 2,3 mm 1 buc

COD MODEL GROSIME 
SCRIERE

CULOARE 
SCRIERE AMBALARE

M963 PX-203 0.8 mm alb 12 buc/cutie

M964 PX-203 0.8 mm argintiu 12 buc/cutie

M965 PX-203 0.8 mm auriu 12 buc/cutie

M69 PX-21 0.8-1.2mm argintiu 12 buc/cutie

M93 PX-21 0.8-1.2mm auriu 12 buc/cutie

M94 PX-21 0.8-1.2mm galben 12 buc/cutie

M97 PX-21 0.8-1.2mm gri 12 buc/cutie

M98 PX-21 0.8-1.2mm maro 12 buc/cutie

M99 PX-21 0.8-1.2mm negru 12 buc/cutie

M101 PX-21 0.8-1.2mm orange 12 buc/cutie

M102 PX-21 0.8-1.2mm roșu 12 buc/cutie

M103 PX-21 0.8-1.2mm roz 12 buc/cutie

M139 PX-21 0.8-1.2mm verde 12 buc/cutie

M127 PX-21 0.8-1.2mm verde deschis 12 buc/cutie

M159 PX-21 0.8-1.2mm violet 12 buc/cutie

M47 PX-20 2.2-2.8mm alb 12 buc/cutie

M265 PX-20 2.2-2.8mm albastru 12 buc/cutie

M48 PX-20 2.2-2.8mm albastru deschis 12 buc/cutie

M874 PX-20 2.2-2.8mm argintiu 12 buc/cutie

M873 PX-20 2.2-2.8mm auriu 12 buc/cutie

M49 PX-20 2.2-2.8mm galben 12 buc/cutie

M266 PX-20 2.2-2.8mm gri 12 buc/cutie

M50 PX-20 2.2-2.8mm negru 12 buc/cutie

M267 PX-20 2.2-2.8mm orange 12 buc/cutie

M51 PX-20 2.2-2.8mm roșu 12 buc/cutie

M268 PX-20 2.2-2.8mm roz 12 buc/cutie

M52 PX-20 2.2-2.8mm verde 12 buc/cutie

M264 PX-20 2.2-2.8mm violet 12 buc/cutie

M962 PX-20 2.2-2.8mm bronz 12 buc/cutie

M54 PX-30 4.0-8.5mm alb 6 buc/cutie

M142 PX-30 4.0-8.5mm albastru 6 buc/cutie

M38 PX-30 4.0-8.5mm argintiu 6 buc/cutie

M60 PX-30 4.0-8.5mm auriu 6 buc/cutie

M141 PX-30 4.0-8.5mm negru 6 buc/cutie

M143 PX-30 4.0-8.5mm roșu 6 buc/cutie

M1015 PX-30 4.0-8.5mm galben 6 buc/cutie

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-440XF-BK negru 1,2 mm 1 buc

ARTEK-440XF-BL albastru 1,2 mm 1 buc

ARTEK-440XF-GR verde 1,2 mm 1 buc

ARTEK-440XF-RE roșu 1,2 mm 1 buc

ARTEK-440XF-WH alb 1,2 mm 1 buc

ARTEK-440XF-YE galben 1,2 mm 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-444XF-WH alb  0,8 mm 1 buc

ARTEK-444XF-BL albastru  0,8 mm 1 buc

ARTEK-444XF-YE galben  0,8 mm 1 buc

ARTEK-444XF-BK negru  0,8 mm 1 buc

ARTEK-444XF-RE roșu  0,8 mm 1 buc

ARTEK-444XF-GR verde  0,8 mm 1 buc

• 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 ultravio-
lete, nu sedecolorează.

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

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

• Culoarea persistă pe o perioadă lungă.
• Instrucțiuni de folosire: Se agită bine markerul cu capacul închis.
• Se presează vârful de câteva ori pentru scurgerea vopselei.

• 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 ultravio-
lete, nu sedecolorează. 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.

| Markere cu vopsea. 
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Marker	pentru	mobilier	din	lemn

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-95-B1-WA furnir de nuc 2-5 mm 1 buc

ARTEK-95-B1-MA furnir de arțar 2-5 mm 1 buc

ARTEK-95-B1-MH furnir de mahon 2-5 mm 1 buc

ARTEK-95-B1-OK furnir de stejar 2-5 mm 1 buc

• Corp din plastic, capac în culoarea scrierii.
• Cerneala cu uscare rapidă și rezistență mare la apă, asigură o du-

rată lungă de menținere pe suprafață (formulă bazată pe alcool 
fără xilen).

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

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.

Marker	pentru	suprafețe	umede Marker	pentru	pachete	congelate

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-47-BK negru 1,5 mm 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-770-BK negru 1,0 mm 1 buc

• 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

• 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.

Markere speciale. | 

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-780-BK negru 1,5 mm 1 buc

| Markere cu vopsea. 

Marker	cu	vopsea	argintie	și	aurie

Marker	cu	vopsea	PaintMarker

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-900XF-SV argintiu 2,3 mm 1 buc

ARTEK-900XF-GD auriu 2,3 mm 1 buc

ARTEK-990XF-SV argintiu 1,2 mm 1 buc

ARTEK-990XF-GD auriu 1,2 mm 1 buc

ARTEK-999XF-SV argintiu 0,8 mm 1 buc

ARTEK-999XF-GD auriu 0,8 mm 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
PEMMP20-A negru 4 mm 1 buc

PEMMP20-B roșu 4 mm 1 buc

PEMMP20-C albastru 4 mm 1 buc

PEMMP20-D verde 4 mm 1 buc

PEMMP20-E maro 4 mm 1 buc

PEMMP20-F portcaliu 4 mm 1 buc

PEMMP20-G galben 4 mm 1 buc

PEMMP20-K verde deschis 4 mm 1 buc

PEMMP20-N gri 4 mm 1 buc

PEMMP20-P roz 4 mm 1 buc

PEMMP20-S bleu 4 mm 1 buc

PEMMP20-V mov 4 mm 1 buc

PEMMP20-W alb 4 mm 1 buc

PEMMP20-X auriu 4 mm 1 buc

PEMMP20-Z argintiu 4 mm 1 buc

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.
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.

Utilizare universală - pentru decorațiuni și hobbyuri creative.
Perfect în casă, în grădină și nu numai! 
Alege markerele de vopsea de la Pentel! Disponibile în 15 culori vii și 
surprinzătoare, cu un vârf rotund, rezistent, de 4 mm. 
Vopseaua are pigmenți opaci care ajută la o mai bună acoperire și are 
rezultate excelente pe orice suprafață netedă, neabsorbantă (hârtie, 
carton, metal, cauciuc, sticlă, lemn, piatră etc). 
Ideal pentru aplicații creative, cu utilizare la interior sau exterior.
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Marker	pentru	textile

Marker	Calligraphy	Gold	și	Silver

Marker	pentru	textile

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-993-SV argintiu 2,5 mm 1 buc

ARTEK-993-GD auriu rotund 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEKC-1-WH alb 1,2 mm 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-750-BK negru 0,7 mm 1 buc

• 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.

Instrucțiuni pentru folosirea markerului Calligraphy

• Se scutură bine markerul având capacul pus.
• Când cerneala este mai decolorată, ștergeți vârful cu un șervețel 

sau o bucată de material textil. Înainte de a folosi markerul pent-
ru prima dată, scoateți capacul și țineți markerul cu vârful în sus, 
apoi împingeți vârful cu degetul mare pentru a elibera aerul. 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.

• 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 markerulcu vârful în sus, apoi 
împingeți vârful cu degetul mare pentru a elibera aerul.

| Markere speciale. Markere speciale. | 

• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant.
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, 

rezistentă la apă. Nu trece prin hârtie.

Marker Calligraphy 4.0

Marker	Calligraphy	2.0 Marker	Calligraphy	1.0

Marker	Calligraphy	3.0

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-242-BL albastru 2 mm 1 buc

ARTEK-242-BK negru 2 mm 1 buc

ARTEK-242-RE roșu 2 mm 1 buc

ARTEK-242-BR maro 2 mm 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-244-BL albastru 4 mm 1 buc

ARTEK-244-BK negru 4 mm 1 buc

ARTEK-244-RE roșu 4 mm 1 buc

ARTEK-244-BR maro 4 mm 1 buc

ARTEK-240/4WBK negru 1, 2, 3, 4 mm 4 buc/set

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-241-BL albastru 1 mm 1 buc

ARTEK-241-BK negru 1 mm 1 buc

ARTEK-241-RE roșu 1 mm 1 buc

ARTEK-241-BR maro 1 mm 1 buc

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
ARTEK-243-BL albastru 3 mm 1 buc

ARTEK-243-BK negru 3 mm 1 buc

ARTEK-243-RE roșu 3 mm 1 buc

ARTEK-243-BR maro 3 mm 1 buc

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

• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant.
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, 

rezistentă la apă. Nu trece prin hârtie.

• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant.
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, 

rezistentă la apă. Nu trece prin hârtie.
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COD CULOARE	CORP AMBALARE
FC159321 roșu 1 buc

FC159351 albastru 1 buc

FC159363 verde 1 buc

FC159399 negru 1 buc

FC159304 roșu, albastru, verde, negru 4 buc/set

COD CULOARE	CORP AMBALARE
EK12848 verde 1 buc

EK12847 roșu 1 buc

EK12846 albastru 1 buc

EK12845 negru 1 buc

EK12849 roșu, albastru, verde, negru 4 buc/set

COD CULOARE	CORP AMBALARE
EK31006 roșu, albastru, negru 1 set

Marker	Multimark	Winner	152

Marker	whiteboard	W-500	 Set	de	markere	whiteboard	«W-500»

Marker cu capilării, de calitate deosebită, destinat scrierii pe whiteboar-
duri albe. 

Foarte practic, ideal pentru prezentări, întâlniri, etc.  Mina în formă 
de glonț este rezistentă la deteriorare, dimensiunea scrisului de 0,8-
2,2 mm (pentru subliniere).  Lungimea scrisului: 660 m. Uscare rapidă 
după aplicare. Inscripțiile sunt ușor de șters cu o pânză uscată, fără să 
lase urme. Cerneală pe bază de spirt. Uscare rapidă după aplicare. Non    
toxic. Fără Xylen. A se păstra în poziție orizontală.

Set de 3 markere și burete pentru whiteboard.  Foarte practic, ideal 
pentru prezentări, întâlniri, etc.  Mina în formă de glonț este rezistentă 
la deteriorare, dimensiunea scrisului de 0,8-2,2 mm (pentru subliniere). 
Lungimea scrisului: 660 m. Uscare rapidă după aplicare. Inscripțiile sunt 
ușor de șters cu o pânză uscată, fără să lase urme.  Cerneală pe bază de 
spirt. Uscare rapidă după aplicare. Non toxic. Fără Xylen. A se păstra în 
poziție orizontală.

| Markere whiteboard.

Marker	pentru	tablă	magnetică,		Clix Marker	pentru	table	de	sticlă,
Glassboard

Marker	pentru	tablă	de	scris	517

COD CULOARE AMBALARE
ARTEK-573A-BK negru 12 buc/cutie

ARTEK-573A-BL albastru 12 buc/cutie

ARTEK-573A-GR verde 12 buc/cutie

ARTEK-573A-RE roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
ARTEPG-4-WH alb 12 buc/cutie

ARTEPG-4-LBL bleu 12 buc/cutie

ARTEPG-4-FYE galben fluorescent 12 buc/cutie

ARTEPG-4-BK negru 12 buc/cutie

ARTEPG-4-FOG portocaliu fluorescent 12 buc/cutie

ARTEPG-4-FPK roz fluorescent 12 buc/cutie

ARTEPG-4-FGR verde fluorescent 12 buc/cutie

ARTEPG-4-PR violet 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
ARTEK-517-BK negru 12 buc/cutie

ARTEK-517-BL albastru 12 buc/cutie

ARTEK-517-GR verde 12 buc/cutie

ARTEK-517-RE roșu 12 buc/cutie

ARTEK-517/4W negru, roșu, verde, albastru 4 buc/cutie

ARTEK-517/6W negru, roșu, verde, albastru, maro,  orange 6 buc/cutie

• Vârf rotund retractabil cu scriere de 2 mm.
• Pentru scriere pe tablă albă.

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

• Vârf rotund 2 mm.
• Pentru scriere pe tablă albă.
• Uscare rapidă.

Markere whiteboard. | 
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| Markere whiteboard.

Flipchart	marker	370

Marker	cu	cretă	pentru	table	de	scris

Marker	cu	cretă	pentru	table	de	scris

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
EPW-12-WH alb 12.0 mm 6 buc/cutie

EPW-12-BL albastru 12.0 mm 6 buc/cutie

EPW-12-YE galben 12.0 mm 6 buc/cutie

EPW-12-OG portocaliu 12.0 mm 6 buc/cutie

EPW-12-RE roșu 12.0 mm 6 buc/cutie

EPW-12-GR verde 12.0 mm 6 buc/cutie

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 roșu 12 buc/cutie

EPW-4-GR verde 12 buc/cutie

• Vârf rotund 2 mm.
• Pentru scriere pe rezervă de hârtie (flipchart).
• Nu trebuie pus capacul după fiecare scriere, repetitivă, cerneala 

nu se usucă.

• 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. 

• Corp din plastic și vârf de scriere de 2,0 mm.
• Excelent pentru table de cretă, table magnetice, de sticlă sau plas-

tic.  
• Se șterge ușor cu o bucată de textilă umedă. 

COD CULOARE AMBALARE
ARTEK-370-BK negru 12 buc/cutie

ARTEK-370-RE roșu 12 buc/cutie

ARTEK-370-BL albastru 12 buc/cutie

ARTEK-370-GR verde 12 buc/cutie

ARTEK-370/4W negru, roșu, verde, albastru 12 buc/cutie

Textmarkere. | 

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
FC154307  galben 1 buc

FC154315  portocaliu 1 buc

FC154328  roz 1 buc

FC154363  verde 1 buc

FC154304  galben, portocaliu, roz, verde 4 buc/set

Textmarker	Grip	1543
• Vârf teșit.
• Formă ergonomică triunghiulară, pentru o scriere ușoară.
• Zona grip cu mici puncte anti-alunecare.
• Ideal pentru toate tipurile de hârtie standard.
• 3 grosimi de scriere(1mm, 2 mm, 5mm).
• Cerneală pe bază de apă.
• Uscare rapidă, culori rezistente la decolorare.
• Disponibil în 4 culori super - fluorescente.
• Poate fi reîncărcat.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
FC154807 galben 1 buc

FC154815 portocaliu 1 buc

FC154821 roșu 1 buc

FC154828 roz 1 buc

FC154851 albastru 1 buc

FC154863 verde 1 buc

FC154804 asortate 4 buc/set

FC154806 asortate 6 buc/set

FC154862 asortate 8 buc/set

Textmarker	Grip	1548
• Calitate deosebită.
• Posibilitate de reumplere, cerneală pe bază de apă.
• Ideal pentru toate tipurile de hârtie.
• Grosimea liniei de 5, 2 sau 1 mm.
• Disponibil în 6 culori intense.
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Textmarkere. | 

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
PK803571-1 galben fluorescent 1 buc

PK803595-1 ros fluorescent 1 buc

PK803588-1 verde fluorescent 1 buc

PK803601-1 orange fluorescent 1 buc

PK803618-1 albastru fluorescent 1 buc

Textmarker	Signal Textmarker	«V-12»

Textmarker	«V-20»

Textmarker	Pelikan	490
• Marker utilizat pentru evidențierea textelor din cadrul documen-

telor;
• Vârf teșit, posibilitate de marcare în 3 dimensiuni diferite;
• Utilizează cerneală pe bază de apă;
• Transparență pentru bună vizibilitate;
• Corp cu formă ergonomică și capac tip “easy-to-open”;

• Textmarker pentru evidențierea textului vizibil pe toate tipurile de 
hârtie inclusiv fax și copii xerox.

• Mina textmarkerului permite diferite dimensiuni de scriere, de la 
evidențierea textului de 5,2 mm până la linii subțiri de 0,6 mm. 
Lungimea continuă de scriere este de 655 m. 

• Vopsea flourescentă pe bază de apă. Uscare rapidă.

• Textmarker pentru evidențierea textului vizibil pe toate tipurile de 
hârtie inclusiv fax și copii xerox. 

• Mina textmarkerului permite diferite dimensiuni de scriere, de la 
evidențierea textului de 5,2 mm până la linii subțiri de 0,6 mm. 
Lungimea continuă de scriere este de 673 m. 

• Vopsea flourescentă pe bază de apă. Uscare rapidă.

• Marker utilizat pentru evidențierea textelor din cadrul documen-
telor;

• Vârf teșit, posibilitate de marcare în 3 dimensiuni diferite;
• Utilizează cerneală pe bază de apă;
• Transparență pentru bună vizibilitate;
• Corp cu formă ergonomică și capac tip “easy-to-open”; 

| Textmarkere.

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
PK940411-1 albastru teșit 6 buc/cutie

PK940379-1 galben teșit 6 buc/cutie

PK940403-1 portocaliu teșit 6 buc/cutie

PK940429-1 roșu teșit 6 buc/cutie

PK940395-1 roz teșit 6 buc/cutie

PK940387-1 verde teșit 6 buc/cutie

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
EK32496 galben teșit 1 buc

EK32500 albastru teșit 1 buc

EK32499 portocaliu teșit 1 buc

EK32498 roz teșit 1 buc

EK32497 verde teșit 1 buc

EK32501 violet teșit 1 buc

EK32504 galben, roz, portocaliu, verde teșit 4 buc/set

COD CULOARE VÂRF AMBALARE
EK30940 galben teșit 1 buc

EK30941 verde teșit 1 buc

EK30942 roz teșit 1 buc

EK30943 portocaliu teșit 1 buc

EK30944 albastru teșit 1 buc

Textmarker	Stabilo	BOSS	ORIGINAL

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
SW117031 albastru 1 buc

SW117024 galben 1 buc

SW117055 mov 1 buc

SW117054 portocaliu 1 buc

SW117040 roșu 1 buc

SW117056 roz 1 buc

SW117051 turcoaz 1 buc

SW117033 verde 1 buc

SW117004 asortate 4 buc/set

SW117006 asortate 6 buc/set

• Stabilo Boss Original creat pentru oricine care trebuie să se           
concentreze asupra informațiilor esențiale atunci când citește și 
vrea să sublinieze pentru o învățare mai rapidă sau mai ușoară. 

• Cu un design incomparabil, clasic - din 1971, folosește tehnologia 
de antiuscare. 
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| Radiere. Radiere. | 

COD DIMENSIUNE CULOARE	CORP AMBALARE
FC187171 45 x 20 x 12 mm negru 1 buc

FC187120 alb 1 buc

FC187130 alb 1 buc
COD DIMENSIUNE CULOARE	CORP AMBALARE

EK34638 40 x 28 x 12 mm alb 1 buc

COD DIMENSIUNE CULOARE	CORP AMBALARE
EK35532 50 x 18 x 23 mm negru 1 buc

COD DIMENSIUNE CULOARE	CORP AMBALARE
EC760320 4 x 40 mm. alb 5 buc/set

COD DIMENSIUNE CULOARE	CORP AMBALARE
FC189530 42 x 19 x 12 mm alb 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
EC760301 negru 1 buc

EC760331 albastru 1 buc
COD CULOARE	CORP AMBALARE

EC760300 roșu 1 buc
COD CULOARE	CORP AMBALARE

EK35133 asortate 1 buc

Radieră	dust	free Rezerve	radieră	din	fibră	de	sticlăRadieră	«BALANCE»

Radieră	în	carcasă	de	plastic	«SHELL» Radieră	«SENSOR»Radieră	din	fibră	de	sticlă

Radieră		7095

Radieră	tip	creion,	pentru	desen

• Radieră de foarte bună calitate, cu ambalaj protector, din PVC, nu 
conține phthalați. 

• Pentru creioane grafit. 
• Consistență omogenă.

• Radieră din cauciuc “Dust free” șterge urmele de creion. 
• Radieră din cauciuc care șterge liniile fine de creion. 
• Nu lasă urmă pe hârtie.

• Radieră moale “Dust free” într-o carcasă de plastic protectoare. • Radiere extra moi. 
• Recomandate pentru ștergerea creioanelor cu mine de duritate 

mărită sau duritate slabă.

• Șterge și curăță petele insistente, de pe diverse materiale.
• Include o mină de rezervă 4 x 40 mm, cu vârf rotund.
• Mecanism de pivotare.

• Radiera din plastic în ambalaj protector roșu - nu conține PVC. 
• Potrivită pentru creioane grafit.

• Mecanism de pivotare.
• Poate șterge creioanele normale și creioanele colorate.
• De înaltă calitate, nu lasă reziduuri.
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| Ascuțitori.

COD CULOARE AMBALARE
DV001043 roșu 6 buc/cutie

DV000043 albastru 6 buc/cutie

DV000246 galben 6 buc/cutie

DV000247 alb 6 buc/cutie

DV000039 verde 6 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
AS000011 alb 100 buc/cutie

AS000222 multicoloră 10 buc/cutie

AS000042 multicoloră 50 buc /găleată

Cretă	forestieră Cretă	școlară
Acest tip de cretă, se poate utiliza cu scop industrial, fiind destinată 
pentru a marca suprafețele lemnoase. Creta este realizată dimensional, 
astfel încât a avea o utilizare facilă pentru a marca sau a scrie. Ștergerea 
se realizează fără probleme, creta având o bază uleioasă în compoziție, 
astfel încât să adere bine la suprafață.

Caracteristici:

• Vizibilitate pronunțată pe majoritatea
 suprafețelor lemnoase.
• Conține substanțe uleioase.

Acest tip de cretă, se poate utiliza cu scop didactic, fiind destinată pen-
tru scris pe orice tablă, sau suprafață echivalentă. Creta este realizată 
dimensional, astfel încât a avea o utilizare facilă pentru de a desena, 
scrie. Ștergerea se realizează fără probleme și fără a lăsa praf în urmă.
Caracteristici:
• Ștergere ușoară, fără praf.
• Calitate superioară. Produs non-toxic.

Cretă. |

Cretă	colorată	rotundă	Pelikan

• Cretă colorată de înaltă calitate;
• 12 culori intense: galben, portocaliu, roșu caramiziu, violet, albas-

tru  închis,  albastru deschis, verde închis, verde deschis, maro de-
schis, maro închis, galben ocru, roșu aprins;

• Fără praf;
• Secțiune circulară;
• Prezentare: cutie carton.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK701367 asortate 12 buc/set

COD CULOARE	CORP AMBALARE
EK21830 asortate 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
EK21835 asortate 1 buc

COD MODEL AMBALARE
EK07074 simplă 1 buc

EK07075 dublă 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
EK33615 asortate 1 buc

Ascuțitoare	plastic	«CITY»

Ascuțitoare	din	plastic	«3-TOUCH»

Ascuțitoare	din	aluminiu	«FERRO»

Ascuțitoare	din	plastic	dublă	«WAVE»

• Ascuțitoare simplă cu container, pentru reziduuri.

• Ascuțitoare simplă din carcasă din plastic și container pentru rezid-
uuri.

• Ascuțitoare are formă triunghiulară cu înveliș din cauciuc pentru o 
susținere ușoară.

•  Ascuțitoare din aluminiu pentru creioanele grafit.

• Ascuțitoare simplă cu container pentru reziduuri.
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Creioane mecanice de lux.

Rollere de lux.

Stilouri de lux.

Cerneală de lux. 

Seturi instrumente de scris și accesorii. 

Set intrumente de scris.

Notes-uri.

Mape de lux.

Accesorii de lux.

Corporate	gifts

COD CULOARE AMBALARE
PK985382 negru-verde 1 buc

PK985374 negru 1 buc

PK985390 negru-albastru 1 buc

PK925297 negru-roșu 1 buc

PK935361 alb- verde 1 buc

Creion	mecanic	Souveran	D400

Creion mecanic Souveran, D400, mecanism prin apăsare, mină utili-
zată 0,7mm, butonul de apăsare este prevăzut cu radieră, butonul de 
apăsare este prevăzut cu radieră, corp din rășină de înaltă calitate com-
binată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din acetat de celuloza, 
accesorii placate cu aur de 24K, ambalat în cutie model G5.

Creioane mecanice de lux. |

Creion	mecanic	Souveran	D200
Creion mecanicClassic, D200, mecanism prin apăsare, mină utilizată 
0,7mm, butonul de apăsare este prevăzut cu radieră, corp din rășină 
de înaltă calitate, accesorii placate cu aur, ambalat în cutie model G5.

COD CULOARE AMBALARE
PK983262 negru 1 buc

Creion	mecanic	Souveran	D300
Creion mecanic Souveran, D300, mecanism prin răsucire, mină utilizată 
0,7mm, butonul de apăsare este prevăzut cu radieră, corp din rășină de 
înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, ambalat în cutie 
model G5.

COD CULOARE AMBALARE
PK902148 negru-verde 1 buc
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COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0500300IP3 argintiu 1 buc

PCB0500301IP3 bronz 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0500200IP3 argintiu 1 buc

Creion	mecanic	Renne

• Creion mecanic cu mecanism de răsucire și vârf de 0,5 mm.
• Micro creionul RENEE este prezentat într-o cutie elegantă de      

cadou PIERRE CARDIN care include un certificat de autenticitate.
• Dimensiune: 1,2 × 14,2 cm,

Creion	mecanic	Amour

• Creion mecanic cu mecanism de răsucire și vârf de 0,5 mm.
• Micro creionul Amour este prezentat într-o cutie elegantă cadou 

PIERRE CARDIN care include un certificat de autenticitate.
• Dimensiune: 0.7 × 14 cm.

Creion	mecanic	Souveran	D405
Creion mecanic Souveran, D405, mecanism prin apăsare, mină utilizată 
0,7mm, butonul de apăsare este prevăzut cu radieră, corp din rășină de 
înalta calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu paladiu, ambalat în cutie model 
G5.

COD CULOARE AMBALARE
PK926287 negru 1 buc

PK932632 negru-albastru 1 buc

Creion	mecanic	Souveran	D600

Pix	Rings	K215

Pix	Fortuna,	finisaj	oțel,	Montegrappa Pix	Mule,	finisaj	cupru,	Montegrappa

Pix	Clasic	K	150

Creion mecanic Souveran, D600, mecanism prin răsucire, mină utilizată 
0,7mm, butonul de apăsare este prevăzut cu radieră, corp din rășină de 
înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, ambalat în cutie 
model G5.

Rings, M215, mină de tip M neagră inclusă, corp lăcuit de alamă de înal-
tă calitate cu inele metalice, accesorii cromate, culoare negru, ambalat 
în cutie model G5.

Noul pix cu bilă Fortuna cu mecanism prin răsucire de la Montegrappa 
este pregătit pentru a te acompania în rezolvarea fiecarei sarcini zilnice. 
Clipsul rotund asigură o prindere de buzunar fină chiar și printr-o miș-
care mai fermă. Indiferent de finisajul accesoriilor, aur rozaliu, paladiu 
sau gri închis (gunmetal), această rășină strălucitoare impresionează la 
birou, acasă sau oriunde între aceste locuri. 
Folosește rezervele de tip Parker, astfel toate variantele de cerneală, 
culoare sau mărime se potrivesc.

Având o formă specifică clasicului stil Montegrappa, sinuos și totuși cu 
un aer contemporan, colecția de pixuri Montegrappa Mule are gravat 
logo-ul Montegrappa din 1912 în partea mediană. 
În timp, fiecare instrument de scris Montegrappa Mule se va patina prin 
mânuirea acestuia de către proprietarul său, personalizand cu adevarat 
pixul. Ușor de reciclat, cuprul este un metal nobil si igienic, care in-
cetinește dezvoltarea microbilor. 
Este adesea folosit în industria gastronomică și ân echipamentele med-
icale, precum și în designul arhitectural și diverse alte forme artistice.

Classic, K150, mină de tip M neagră inclusă, mecanism prin apăsare, 
accesorii placate cu aur, culoare neagră, ambalat în cutie model G5.

COD CULOARE AMBALARE
PK979526 negru-verde 1 buc

PK979633 negru 1 buc

PK988352 negru-albastru 1 buc

PK928952 negru-roșu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK987677 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ISFORBPC negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ISFOHBCU cupru 1 buc

| Creioane mecanice de lux. Pixuri cu bilă de lux. |



CORPORATE GIFTS CORPORATE GIFTS 337336

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PK902114 negru-verde 1 buc

| Pixuri cu bilă de lux.

Pix	Clasic	K	200 Pix	Clasic	K	205 Pix	Clasic	K405

Pix	Clasic	K800

Pix	Clasic	K600

Pix	Clasic	K805Pix	Souveran	K	300 Pix	Souveran	K400

Classic, K200, mina de tip M neagra inclusa, mecanism prin apasare, 
corp din rasina de inalta calitate, accesorii placate cu aur, culoare neag-
ru/vberde marmor, ambalat in cutie model G5

Classic, K205, mină de tip M neagră inclusă, mecanism prin apăsare, 
corp din rășină de înaltă calitate, accesorii cromate,, ambalat în cutie 
model G5.

Classic, K405, mină de tip M neagră inclusă, mecanism prin apăsare, 
corp din rășină de înaltă calitate, accesorii cromate,, ambalat în cutie 
model G5.

Classic, K800, mină de tip M neagră inclusă, mecanism prin apăsare, 
corp din rășină de înaltă calitate, accesorii cromate,, ambalat în cutie 
model G5.

Classic, K600, mină de tip M neagră inclusă, mecanism prin apăsare, 
corp din rășină de înaltă calitate, accesorii cromate,, ambalat în cutie 
model G5.

Souveran, K805, corpul cu dungile antracit, este confecționat din ac-
etat de celuloză, pentru piesele negre, fin transformate, a fost folosită 
rășină de înalta calitate, accesorii placate cu paladiu. 
Instrumentul de scris este montat manual și verificat cu grijă pentru a 
îndeplini strictele criterii de calitate.

Souveran, K300, mină de tip parker neagră inclusă, mecanism prin răsu-
cire, corp din rășină de înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în 
dungi Souveran din acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, 
culoare negru-verde, ambalat în cutie model G5.

Souveran, K400, mină de tip parker neagră inclusă, mecanism prin răsu-
cire, corp din rășină de înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în 
dungi Souveran din acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, 
culoare negru-verde, ambalat în cutie model G5.

COD CULOARE AMBALARE
PK808965  Brown Marbled 1 buc

PK987727  negru/verde marmor 1 buc

PK987719  negru 1 buc

PK805018  smoky quartz 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK987792 negru-verde 1 buc

PK987784 negru 1 buc

PK987800 negru-albastru 1 buc

PK925289 negru-roșu 1 buc

PK935379  alb-verde peridot 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK979518 negru-verde 1 buc

PK979625 negru 1 buc

PK988378 negru-albastru 1 buc

PK928937 negru-roșu 1 buc

PK806473 turquoise-white 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK801942 blue -marbled 1 buc

PK971861 negru 1 buc

PK971929 alb 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK926238 negru 1 buc

PK803694 antracit/dungi 1 buc

PK932715 negru-albastru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK987834 negru-verde 1 buc

PK987826 negru 1 buc

PK987842 negru-albastru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK926378 negru 1 buc

PK957514 negru/dungi 1 buc

PK933697 negru-albastru 1 buc

PK806053  Ocean Swirl 1 buc

Pixuri cu bilă de lux. |
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COD CULOARE	CORP AMBALARE
ISANRRAR bordo 1 buc

COD CULOARE	CORP AMBALARE
ISFORRPD albastru 1 buc

| Rollere de lux.

Roller	Armonia,	Montegrappa Roller	Fortuna	Blue,	Montegrappa

Roller	Souveran	R400 Roller	Souveran	R405

Senzația de echilibru, de simetrie perfectă, de linii clare și fluide - iata 
ce determină instrumentele Montegrappa Armonia să-și merite întru 
totul numele. 
Corpul roller-ului este realizat din rășină bordo, iar accesoriile metalice 
din oțel inoxidabil. 
Capacul se înfiletează.

Proiectat ca omagiu adus zeiței Romane Fortuna, Montegrappa a cre-
at un instrument de scris care evidențiază puterea de caracter și nu a 
destinului. 
Acest roller Montegrappa se potrivește standard cu rezervele nu-
meroșilor producători. Asortat cu un stilou, pix sau creion mecanic, roll-
er-ul Fortuna formează un set cadou excelent.

Souveran, R400, mină de tip Parker neagră inclusă, corp din rășină de 
înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, ambalat în cutie 
model G5.

Souveran, R405, mină de tip Parker neagră inclusă, corp lăcuit din 
rășină de înaltă calitate, accesorii placate cu paladiu, ambalat în cutie 
model G5.

COD CULOARE AMBALARE
PK987966 negru-verde 1 buc

PK987958 negru 1 buc

PK987974 negru-albastru 1 buc

PK925305 negru-roșu 1 buc

PK935585 alb-verde peridot 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK926337 negru 1 buc

PK803892 antracit/dungi 1 buc

PK932988 negru-albastru 1 buc

Roller	Souveran	R600

Roller	Souveran	R805

Roller	Souveran	R800
Souveran, R600, mină de tip Parker neagră inclusă, corp din rășină de 
înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, ambalat în cutie 
model G5.

Souveran, R805, mină de tip Parker neagră inclusă, corp din rășină de 
înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, ambalat în cutie 
model G5.

Souveran, R800, mină de tip Parker neagră inclusă, corp din rășină de 
înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, ambalat în cutie 
model G5.

COD CULOARE AMBALARE
PK979534 negru-verde 1 buc

PK979641 negru 1 buc

PK988246 negru-albastru 1 buc

PK928945 negru-roșu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK987990 negru-verde 1 buc

PK987982 negru 1 buc

PK988006 negru-albastru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK926675 negru 1 buc

PK957472 negru/dungi 1 buc

PK933663 negru albastru 1 buc

Rollere de lux. |
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| Stilouri de lux.

Stilou	Classic	M120	M

Stilou	Armonia,	Montegrappa Stilou	Felicita,	Montegrappa

Stilou	Fortuna,	Montegrappa

Stilou	Clasic	M150 Stilou	Classic	M200

Classic, M120, peniță din otel inoxidabil, de tip M, placată cu aur, corp 
din rășină de înaltă calitate, accesorii placate cu aur, ambalat în cutie 
model G5.

Un stilou fin nu înseamnă neaparat un stilou extravagant, sofisticat. 
Corpul stiloului este realizat din rășină bordo, iar penița și accesoriile 
metalice din oțel inoxidabil. Se alimentează prin cartușe de cerneală sau 
convertor.  Capacul se înfiletează.

Corpul stiloului este realizat din rășină pigmentată marmorat cu nuanțe 
sidefate. Accesoriile metalice și penița sunt din oțel inoxidabil. Se ali-
mentează cu cartușe de cerneală sau convertor.

Stiloul Montegrappa Fortuna este proiectat în linii simple și clasice 
dintr-o rășină neagră a cărei lustruire oferă o lucire subtilă și elegantă. 
Penița este disponibilă în variantele F, M și B. Fortuna poate fi alimentat 
cu ajutorul convertorului inclus și cu cerneala favorită, sau pur și simplu 
prin introducerea unui patron cu cerneală de dimensiuni internaționale.

Classic, M150, peniță din oțel inoxidabil, placată cu aur, corp din rășină 
de înaltă calitate, accesorii placate cu aur, culoare negru, ambalat în 
cutie model G5

Classic, M200, penița din oțel inoxidabil placată cu aur, mecanism cu 
piston, corp din rășina de înaltă calitate, accesorii placate cu aur.

COD CULOARE AMBALARE
PK809689 Iconic Blue 1 buc

PK809818 albastru royal 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ISANR2AR bordo 1 buc

ISANR2AC negru 1 buc
COD CULOARE AMBALARE

ISFAR2IS roz 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
ISFOR3RC negru 1 buc

COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK983783 negru M 1 buc

PK983791 negru F 1 buc

COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK808859 brown-marbled M 1 buc

PK808842 brown-marbled F 1 buc

PK984187 negru/verde marmor F 1 buc

PK984195 negru/verde marmor M 1 buc

PK984104 negru F 1 buc

PK984112 negru M 1 buc

PK805186 smoky quartz F 1 buc

PK805193 smoky quartz M 1 buc

PK805063 smoky quartz F DUO 1 buc

PK805070 smoky quartz M DUO 1 buc

Stilouri de lux. |

COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK901827 negru-verde M 1 buc

PK901835 negru-verde F 1 buc

COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK924555  negru F 1 buc

PK924563 negru M 1 buc

PK803731 antracit/dungi F 1 buc

PK803748 antracit/dungi M 1 buc

PK932848 negru/albastru F 1 buc

PK932855 negru/albastru M 1 buc

Stilou	Souveran	M300Stilou	Souveran	M405
Souveran, M300, peniță din aur de 14K/585, decorațiuni din rodiu, me-
canism cu piston, capacitate de umplere de 0,65ml, corp din rășină de 
înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, dimensiune 11cm, 
ambalat în cutie model G15.

Souveran, M405, peniță din aur de 14K/585, placată cu rodiu, me-
canism cu piston, capacitate de umplere 1,30 ml, corp negru lăcuit din 
rășină de înaltă calitate, accesorii placate cu paladiu, culoare negru, am-
balat în cutie model G5.
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COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK985804 negru-verde F 1 buc

PK985812 negru-verde M 1 buc

PK985481  negru F 1 buc

PK985499 negru M 1 buc

PK985960 negru-albastru F 1 buc

PK985978 negru-albastru M 1 buc

PK925149 negru-roșu F 1 buc

PK925156 negru-roșu M 1 buc

PK935502 alb-verde peridot F 1 buc

PK935429 alb-verde peridot M 1 buc

Stilou	Souveran	M400
Souveran, M400, peniță din aur de 14K/585, decorațiuni din rodiu, me-
canism cu piston, capacitate de umplere de 1,3ml, corp din rășină de 
înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, dimensiune 12,7cm, 
ambalat în cutie model G5.

| Stilouri de lux.

Stilou	Souveran	M600
Souveran, M600, peniță din aur de 14K/585, decorațiuni din rodiu, me-
canism cu piston, capacitate de umplere de 1,3  ml, corp din rășină de 
înalta calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, dimensiune 13,4cm, 
ambalat în cutie model G5.

COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK979443 negru-verde F 1 buc

PK979450 negru-verde M 1 buc

PK979559 negru-verde F 1 buc

PK979567 negru-verde M 1 buc

PK988162 negru-albastru F 1 buc

PK988170 negru-albastru M 1 buc

PK928879 negru-roșu F 1 buc

PK928911 negru-roșu M 1 buc

PK806459 turquoise-white M 1 buc

Stilou	Souveran	M605 Stilou	Souveran	M800
Souveran, M605, peniță din aur de 14K/585, de tip B, placată cu rodiu, 
mecanism cu piston, capacitate de umplere de 1,3ml, corp din acetat 
de ceululoză de înaltaă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi 
din rășină, accesorii placate cu paladiu, ambalat într-o cutie specială.

Souveran, M800, peniță din aur de 18K/750, decorațiuni din rodiu, me-
canism cu piston, capacitate de umplere de 1,35ml, corp din rășină de 
înaltă calitate combinată cu manșetă cu decor în dungi Souveran din 
acetat de celuloză, accesorii placate cu aur de 24K, dimensiune 14,2cm, 
ambalat în cutie model G5.

COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK805872 White-Transparent B 1 buc

COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK986521 negru-verde F 1 buc

PK986539 negru-verde M 1 buc

PK986141 negru F 1 buc

PK986158 negru M 1 buc

PK986729 negru-albastru F 1 buc

Stilouri de lux. |

Stilou	Souveran	M805

Souveran, M805, peniță din aur de 18K/750, placată cu rodiu, mecan-
ism cu piston, capacitate de umplere 1,35ml, corp lăcuit din rășină de 
înaltă calitate, accesorii placate cu paladiu, ambalat în cutie model G5.

COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK925529 negru-verde F 1 buc

PK925578 negru-verde M 1 buc

PK957662  negru F 1 buc

PK957670 negru M 1 buc

PK933499 negru-albastru F 1 buc

PK933481 negru-albastru M 1 buc

Stilou	Souveran	M1000
Souveran, M1000, peniță din aur de 18K/750, placată cu rodiu, mecan-
ism cu piston, capacitate de umplere 1,35ml, corp lăcuit din rășină de 
înaltă calitate, accesorii placate cu paladiu, ambalat în cutie model G5.

COD CULOARE PENIȚĂ AMBALARE
PK987586 negru-verde F 1 buc

PK987594 negru-verde M 1 buc

PK987388  negru F 1 buc

PK987396 negru M 1 buc
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| Cerneală de lux.

COD CULOARE AMBALARE
IA01BZID albastru închis 1 buc

IA01BZIC negru 1 buc

IA01BZIR roșu 1 buc

IA01BZIG verde 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PK339358 roșu rubin 1 buc

PK339341 portocaliu mandarin 1 buc

PK339366 verde aventurin 1 buc

PK339374 verde jad 1 buc

PK339382 albastru topaz 1 buc

PK339390 albastru safir 1 buc

PK339408 negru onix 1 buc

PK339226 tanzanite 1 buc

PK300247 soky quartz 1 buc

PK300674 olive 1 buc

PK670802 8 culori diverse 8 buc/set

Calimară	cerneală	Montegrappa,	50	ml

Calimară	cerneală	Edelstein,	50	ml

• Cerneala Montegrappa vine într-o sticluță cu un design elegant, 
descrisă ca fiind la fel de fină ca și cerneala din interiorul ei. 

• Atât sticluța cât și capacul au un aspect de înaltă calitate. 
• Fundul sticluței este mai înalt pentru a-i oferi un plus de eleganță. 
• Este una din sticluțele de creneală ce trebuie ținute neapărat pe 

birou.
• Trebuie să menționăm că este una din sticlele noastre de cereneală 

favorite atât datorită designului ei orizontal cât și vertical care per-
mit o reumplere cu cerneală a stiloului foarte ușoară. 

• Forma octagonală a sticlutei este ideală atunci când nivelul de cer-
neală din sticluță scade.

• Datorită designului său elegant, sticluța încape cu ușurință într-o 
servietă. 

• Capacitatea sticlei cu cerneală Montegrappa este de 50 ml

Edelstein, cerneală 4001, poate fi utilizată pentru toate tipurile de sti-
lou, deosebită prin finețea scrisului și a culorilor deosebite și străluci-
toare, recipient de 50 ml, amblat în cutie de carton.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB3500800IP3 negru/argintiu 1 set

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB3500900IP3 argintiu 1 set

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB3501000IP3 negru/argintiu 1 set

Set	Trianon,	breloc	și	
pix	cu	bilă	Jaques

Set	Millenium,	clip	pentru	bani,	usb	
de	32	GB	și	pix	cu	bilă	Renne

Set	Rivoli,	breloc	și	
pix	cu	bilă	Matignon

• Un set de lux, format din un breloc din piele naturală, cu două inele 
detașabile, pentru a separa cheile de acasă și cele de la mașină, 
și un pix cu bilă JACQUES cu corpul gravat cu literele alfabetice 
gravate.

• Pixul are mecanism de răsucire și reîncărcarea excelentă, un vârf 
de 1 mm și cerneală albastră. 

• Acest set atrăgător ambalat într-o cutie de lux care include un   
certificat de autenticitate.

• Utilitatea, eleganța și calitatea, toate adunate într-un set de ca-
douri superb, care cuprinde pixul cu bilă RENEE și un USB de 32 
GB cu dublă utilitate. 

• Pixul cu bilă are corp metalic, mină de pix albastră de capacitate 
mare și vârful de 1 mm. 

• Clipul pentru bancnote din metal este echipat cu un USB de 32GB. 
• Acest set atrăgător ambalat într-o cutie de lux care include un   

certificat de autenticitate.

• Pentru a satisface cei mai pretențioși beneficiari ai unui cadou util 
și elegant, combinând un pix cu bilă elegant, cu o capacitate mare 
de cerneală albastră și un vârf de 1 mm pentru a asigura scrierea 
fină și confortabilă, și un breloc din piele naturală care include două 
inele detașabile pentru a proteja cheile de la domiciliu și la mașină.

• Acest set atrăgător ambalat într-o cutie de lux care include un   
certificat de autenticitate.

Seturi instrument de scris și accesorii. |
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| Seturi instrument de scris și accesorii. Seturi instrument de scris. |

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB3500100IP3 bronz 1 set COD CULOARE	CORP AMBALARE

PCB0400800IP3 alb 1 set

PCB0400801IP3 negru 1 set

COD TIP	SET AMBALARE
PCB0400401IP3 roller și pix cu bilă 1 set

PCB0400400IP3 stilou și pix cu bilă 1 set
COD CULOARE	CORP AMBALARE

PCB3500700IP3 negru 1 set

Set	Gisele,	USB	de	16	GB	și	pix	cu	bilă Set		roller	și	pix	cu	bilă,	Marigny

Set		instrumente	de	scris	Christophe
Set	Condorde,	Etui	cărți	de	vizită	și	

Roller	Claudie

• Setul cu marca Pierre Cardin gravată include un stick USB de 16 
GB, din metal cu design elegant și pix metalic cu bilă. 

• Toate sunt de culoarea grafitului. Stickul este fabricat într-un stil 
simplu, cu un breloc. 

• Stickul USB 2.0 cu viteza de citire de până la 22 MB/s și cu viteza 
de scriere de până la 10 MB/s. 

• Pix cu mecanism rotativ, care are gravură fină pe suprafața sa.
• Conține rezervă germană de culoare albastră Schneider și un vârf 

de 0,5 mm.
• Setul este împachetat într-o cutie de lux Pierre Cardin, livrat cu 

certificat de autenticitate.

• Seturile de roller și pix cu bilă au corpul metalic, iar partea inferio-
ară a corpurilor intrumentelor de scris este decorată cu gravuri fine 
în culoarea alb sau negru.

• Pixul are un mecanism acționat prin rotire, iar capul rollerului este 
protejat prin capac. 

• Ambele produse conțin rezerve germane Schmidt® de culoare al-
bastră și sunt livrate cu o rezervă de culoare neagră. 

• Setul este împachetat în cutia de lux Pierre Cardin, livrat cu certi-
ficat de autenticitate.

• Seturile de roller și pix cu bilă au corpul metalic, iar partea inferio-
ară a corpurilor intrumentelor de scris este decorată cu gravuri fine 
în culoarea alb sau negru.

• Pixul are un mecanism acționat prin rotire, iar capul rollerului este 
protejat prin capac. 

• Ambele produse conțin rezerve germane Schmidt® de culoare al-
bastră și sunt livrate cu o rezervă de culoare neagră. 

• Setul este împachetat în cutia de lux Pierre Cardin, livrat cu certi-
ficat de autenticitate.

• Un set elegant format dintr-un roller Claudie și etui pentru cărți de 
vizită,  cadoul ideal pentru doamne sau domni.

• Rollerul de lux Pierre Cardin și etuiul pentru cărți de vizită au cor-
pul din aluminiu și suprafață cu finisaj din cauciuc, care este plăcut 
la atingere. 

• Rollerul este decorat cu detalii argintii și poate fi utilizat și ca un 
stylus. 

• Un capac de închidere la vârf protejează vârful. 
• Rollerul are o rezervă de culoare albastră. 
• Setul este împachetat într-o cutie de lux Pierre Cardin, livrat cu 

certificat de autenticitate.
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| Seturi instrumente de scris.

COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0400300IP3 argintiu 1 set

PCB0400301IP3 bronz 1 set

COD TIP	SET CULOARE AMBALARE
PCB0400201IP3 roller și pix cu bilă bronz 1 set

PCB0400200IP3 roller și pix cu bilă argintiu 1 set

PCB0400900IP3 creion mecanic și 
pix cu bilă argintiu 1 set

PCB0400901IP3 creion mecanic și 
pix cu bilă bronz 1 set

COD TIP	SET AMBALARE
PCB0400600IP3 stilou și pix cu bilă 1 set

COD TIP	SET AMBALARE
PCB0400500IP3 roller și pix cu bilă 1 set

Set	instrumente	de	scris	Jacques Set	pix	cu	bilă	și	roller,	Laurence

Set		instrumente	de	scris	RenneSet	instrumente	de	scris	Didier

• Instrumentele de scris cromate Pierre Cardin cu rezervă germană 
de culoare albastră Schmidt®, cu vârful de 0,5 mm.

• Combinația distinctivă dintre corpul negru și capacul argintiu gra-
vat cu o gravură neagră frumoasă în limba latină pe suprafața sa.

• Se livrează cu rezervă neagră.  

• Set de roller și pix cu bilă cu marca Pierre Cardin gravată. 
• Instrumentele de scris sunt din metal cu design masiv. 
• Corpul este decorat pe suprafața sa cu gravură fină. 
• Pixul are un mecanism rotativ, rollerul are uncapac cu înșurubare.
• Ambele produse conțin rezerve germane Schmidt® de culoare    

albastră și sunt livrate cu o rezervă de culoare neagră. 

• Set de instrumente de scris cu marca Pierre Cardin gravată. 
• Corpurile din metal ale instrumentelor de scris sunt decorate pe 

suprafață prin gravare fină. 
• Pixul și creionul mecanic au mecanism acționat prin rotire, iar vâr-

ful rollerului este protejat prin capac.
• Ambele produse conțin rezerve germane Schmidt® de culoare    

albastră și sunt livrate cu o rezervă de culoare neagră. 

• Rollerul din metal și pix cu bilă au marca Pierre Cardin gravată fin.
• Partea inferioară este de culoare neagră, partea superioară este de 

culoare argintie și este decorată cu gravură fină. 
• Pixul are un mecanism rotativ, vârful rollerului cu bilă este protejat 

cu un capac. 
• Ambele produse conțin rezerve germane Schmidt® de culoare    

albastră și sunt livrate cu o rezervă de culoare neagră. 
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COD CULOARE	CORP AMBALARE
PCB0401003IP3 roșu 1 set

PCB0401004IP3 mov 1 set

PCB0401001IP3 portocaliu 1 set

PCB0401002IP3 roz 1 set

PCB0401005IP3 albastru deschis 1 set

PCB0401006IP3 albastru 1 set

PCB0401007IP3 verde 1 set

PCB0401000IP3 galben 1 set

PCB0401008IP3 gri 1 set

Set	roller	și	pix	cu	bilă	Celebration

Set	instrumente	de	scris	Amour

Notes	Fabienne	A5

Notes	BenaraSet	notes	A6	și	roller,	Arlas

Notes	Felicien	A5
• Pixul și rollerul Pierre Cardin de lux, în culori neon, cu corp de alu-

miniu și finisaj de cauciuc foarte plăcut la atingere. 
• Pixul are vârf de 0,7 mm, iar rollerul de 0,5 mm.
• Instrumentele de scris au detalii negre, un capac care protejează 

penița, cu o rezervă albastră Schneider. 
• Ambalat în etui-ul de lux Pierre Cardin și însoțit de un certificat de 

autenticitate.

• Pixul cu bilă și creion mecanic de lux Pierre Cardin cu corp de alu-
miniu argintiu cu un clip simplu, cu gravură fină pe suprafață, conți-
nerezervă de culoare albastră. 

• Este împachetat în cutia de lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de 
autenticitate.

• Notes de lux cu copertă tare Pierre Cardin. 
• Este echipat cu semn de carte lucios, bandă din elastic și sistem 

de prindere metalic, 196 pagini liniate, 80 gr.
• Împachetat într-o cutie de lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de 

autenticitate.

• Notesul are o copertă din poliuretan moale, foarte plăcută la atin-
gere, un semn de carte lucios, sistem de prindere metalic și 192 de 
pagini liniate, 80 gr. 

• Rollerul are vârf de 0,5 mm și este echipat cu un stylus negru și 
capac de aceeași culoare. 

• Notes de lux cu coperta tare marca Pierre Cardin. Conține o bandă 
elastică pentru instrumentul de scris și 100 de foi galbene liniate.

• Suprafața blocului este decorată cu ornamente lucioase realizate 
prin imprimare parțială.

• Ambalat într-o cutie Pierre Cardin și însoțit de un certificat de aut-
enticitate.

• Notes de lux cu coperta tare marca Pierre Cardin. 
• Conține o bandă elastică pentru instrumentul de scris și 100 de foi 

galbene liniate. 
• Suprafața blocului este decorată cu logo-ul Pierre Cardin și o linie 

roșie. 
• Ambalat într-o cutie Pierre Cardin și însoțit de un certificat de aut-

enticitate.

COD TIP	SET AMBALARE
PCB0400700IP3 creion mecanic și pix cu bilă 1 set

COD CULOARE AMBALARE
PCB4000200IP3 bej 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PCB4000100IP3 negru 1 buc

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PCB4000300IP3 negru A5 1 buc

PCB4000400IP3 negru A6 1 buc

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PCB3500301IP3 alb A6 1 buc

PCB3500300IP3 negru A6 1 buc

Notes-uri. | | Seturi instrumente de scris.
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| Mape de lux.

Set	notes	și	pix	cu	bilă	Capucine Mapă	conferință	Charente
• Notesul are o copertă din poliuretan moale, foarte plăcută la atin-

gere, un semn de carte lucios, sistem de prindere metalic și 192 de 
pagini liniate, 80 gr. 

• Rollerul are vârf de 0,5 mm și este echipat cu un stylus negru și 
capac de aceeași culoare. 

• Mapă marca Pierre Cardin cu clemă magnetică. 
• Are o suprafață elegantă din poliuretan, cu linii decorative colorate 

și cu o cusătură internă de aceeași culoare. 
• Mapa are in interior un buzunar pentru tabletă de mărimea 10“, 

patru buzunare pentru cărți de vizită, un buzunar transparent pen-
tru cartea de identitate, trei buzunare pentru carduri, buclă pentru 
instrumente de scris și un blocnotes liniat, 80 gr.

Mapă	conferință	din	piele	cu	clemă	
metalică	Jacqueline

Notes	bicolor	Reporter	A5

• Mapă de lux Pierre Cardin cu clemă magnetică. 
• Secțiunea internă include un buzunar pentru tabletă de mărimea 

10“, patru buzunare pentru cărți de vizită, trei buzunare pentru 
notițele dumneavoastră, buclă pentru stilou și un blocnotes liniat, 
80 gr. 

• Suprafața elegantă are finisare textilă și este broșată în roșu.

• Notes bicolor A5, cu suprafață din imitație de piele.
• Notesul are un semn de carte din metal lucios, 160 de linii punc-

tate, hârtie de 80 gr.
• Pe partea din spate are brodat logo-ul Pierre Cardin.

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PCB3500401IP3 alb A6 1 buc

PCB3500400IP3 negru A6 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PCB5600300IP3 gri închis 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PCB5600201IP3 negru/gri 1 buc

PCB5600200IP3 negru/roșu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PCB5600600IP3 negru/gri 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PCB4000500IP3 gri 1 buc

PCB4000501IP3 albastru 1 buc

PCB4000502IP3 roșu 1 buc

Mapă	cu	buzunar	pentru	telefon,	Style
• Coperta de lux de piele marcă Pierre Cardin impresionează prin 

eleganța design-ului lucios cu o cusătură roșie pe margine. 
• Câteva buzunare pentru cărți de vizită și fotografii sunt disponibile 

în interior, un carnețel și un pix Pierre Cardin. 
• Ambalată într-o eleganță cutie de carton marcă Pierre Cardin și 

însoțită de un certificat de autenticitate.

Mapă	conferință	A4,	Dimitri,	cu	USB	de	8GB
• Mapa marca Pierre Cardin este fabricată din poliuretan cu sistem 

de prindere magnetic, include un stick USB de 8 GB. 
• Mapa are o suprafață cu gravură fină și detalii decorative roșii. 
• Puteți găsi înăuntru un buzunar potrivit pentru tablete sau car-

nețele de mărimea 13“, cinci buzunare pentru cărți de vizită, un 
buzunar transparent pentru cartea de identitate, alte trei buzunare 
pentru notițele dumneavoastră, buclă pentru pix, blocnotes liniat 
80 gr și un stick USB 2.0, cu viteza de citire 22 MB/s și viteza de 
scriere de până la 10 MB/s. 

• Împachetat într-o cutie de lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de 
autenticitate.

COD CULOARE AMBALARE
PCB5600400IP3 negru 1 buc

Mape de lux. | 
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Mapă	de	conferință	LandesMapă	conferință	Chambord	
• Mapa de lux Pierre Cardin cu clemă magnetică.
• Secțiunea internă include un buzunar pentru tabletă de mărimea 

10” sau 14”, patru buzunare pentru cărți de vizită, trei buzunare 
pentru notițele dumneavoastră, buclă pentru stilou și un blocnotes 
liniat, 80 gr.

• Suprafața elegantă are finisare textilă și este broșată în roșu.
• Este împachetat în cutia de lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de 

autenticitate.

• Mapa de lux din piele marca Pierre Cardin de culoare negru are un 
design elegant completat de cusăturile roșii de pe margine. 

• Înăuntru există două buzunare mari și două buzunare mici pentru 
documente, un buzunar pentru cărți de vizită inscripționat logo-ul 
Pierre Cardin și alte trei buzunare mici pentru cărți de vizită.

• Pachetul include un bloc de 25 de foi A4 cu antet și un pix Pierre 
Cardin.

• Întreaga mapă este ambalată într-o eleganță cutie de carton Pierre 
Cardin și însoțită de un certificat de autenticitate.

COD CULOARE AMBALARE
PCB5600700IP3 negru 1 buc

COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PCB5600100IP3 negru A5 1 buc

PCB5600500IP3 negru A4 1 buc

Mapă	conferință	A5,	Sorbone,	cu	baterie	externăMapă	conferință	A4,	Avant-Garde,	cu	baterie	externă

• Coperta de lux Pierre Cardin, cu baterie externă încorporată, cu 
capacitatea de 4000mAh/ 15.2 W. 

• Mapa include buzunare pentru documente A4, două buzunare mai 
mici, șase buzunare pentru cărți de vizită, buzunar pentru telefonul 
mobil, buclă pentru instrumente de scris, suport pentru tabletă sau 
telefon mobil, cablu USB pentru încărcarea telefonului mobil cu 
mufă micro USB, tip-C și pentru iphone.

• Mapa include Notes A4 cu 30 coli de 80 gr cu liniatură punctată.
• Împachetat într-o cutie de lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de 

autenticitate.

• Mapa marca Pierre Cardin cu baterie externă încorporată. 
• Puteți găsi înăuntru un buzunar potrivit pentru tablete sau car-

nețele de mărimea 8“, trei buzunaremai mici, trei buzunare pentru 
cărți de vizită, buclă pentru pix, blocnotes de 50 file punctate de 
80 gr, cablu pentru încărcat cu mufă micro USB, tip C. 

• Mapa are pe exterior 2 buzunare: unui pentru telefon, iar unul pen-
tru notițe.

• Împachetat într-o cutie de lux Pierre Cardin, livrat cu certificat de 
autenticitate.

COD CULOARE AMBALARE
PCB5600900IP3 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
PCB5600800IP3 gri 1 buc

Etui	din	piele	pentru	instrumente	de	scris
• Confecționat din piele, căptușit cu nailon, locaș flexibil

COD CULOARE CAPACITATE AMBALARE
PK973305 verde 2 instrumente 1 buc

PK973313 galben 2 instrumente 1 buc

PK923409 negru 1 instrument 1 buc

PK923417 negru 2 instrumente 1 buc

PK923433 negru 3 instrumente 1 buc

PK923524 negru-verde 1 instrument 1 buc

PK923722 negru-verde 2 instrumente 1 buc

PK924092 negru-verde 3 instrumente 1 buc

PK958017 negru 2 instrumente 1 buc

PK958025 negru 2 instrumente 1 buc

| Mape de lux. Mape de lux. | 



CORPORATE GIFTS CORPORATE GIFTS 357356

| Accesorii de lux.

Capsator	de	lux	M15,	aurit Dispenser	bandă	adezivă	M800

Foarfecă	de	lux	6”	M770,	aurit Tava	documente,	din	lemn	de	Alun

Perforator	de	lux	M200,	aurit Ceas	de	birou	M663,	aurit

Suport	notițe	autoadezive	M671 Tava	documente,	din	lemn	de	Stejar

• Design-ul produsului păstrează nealterată forma primară sub care 
au fost realizate capsatoarele, care prin nuanțele de aur, negru mat, 
crom sau gri metalic, descriu un produs de lux, unic, ce nu poate să 
lipsească de pe birourile persoanelor cu prestanță. 

• Utilizeaza capse standard 24/6,are o capacitate de 100 capse și 
poate capsa până la 25 de coli cu adâncimea maximă de 80 mm.

• Produsul se livrează într-o cutie de cadou neagră foarte elegantă 
împreună cu o cutie de capse.

• Lățimea recomandată a benzii este 19 mm.
• Prevăzut cu o lamă cu dinți pentru o tăiere ușoară a benzii exact la 

dimensiunea dorită. 
• Suportul este foarte stabil prin greutatea lui proprie astfel încât în 

timpul utilizării acesta să nu se răstoarn
• Dispune de un procedeu de schimbare a benzii foarte practic.
• Se livrează într-o cutie de cadou foarte elegantă. 

• Fie că folosim foarfeca pentru a decupa cu grijă primul articol de 
ziar dedicat succesului copiilor noștri, ori vrem să decupăm o foto-
grafie excelentă, dar nepotrivit încadrată, foarfeca face parte din 
viata fiecăruia.

• Orice persoană care-și desfășoară activitatea la birou are nevoie 
de o foarfecă de calitate. 

• Din acest motiv, vă propunem gama de foarfeci placate cu aur gal-
ben de la El Casco - funcționale, trainice, ergonomice, elegante și 
produse cu deosebit respect pentru fiecare detaliu.

• Pentru păstrarea în ordine a hârtiilor, tăvile pentru documente sunt 
de un real ajutor. Pentru a facilita accesul la conținut, tava este 
prevăzută cu un decupaj rectangular și marginea frontală este ușor 
șlefuită în unghi. Lemnul de alun din care este confecționat a fost 
atent selecționat și provine din surse sustenabile, fiind certificat 
FSC și PEFC. Nuanța deschisă a lemnului de alun luminează orice 
încăpere printr-un aspect proaspăt și plin de căldură. 

• Pentru păstrarea în ordine a hârtiilor, tăvile pentru documente sunt 
de un real ajutor. Pentru a facilita accesul la conținut, tava este 
prevăzută cu un decupaj rectangular și marginea frontală este ușor 
șlefuită în unghi. Lemnul de stejar din care este confecționat a fost 
atent selecționat și provine din surse sustenabile, fiind certificat 
FSC și PEFC. 

• Perforatorul cu două orificii El Casco M-200 L este realizat din 
oțel și placat cu aur de 23k lustruit manual. 

• Se livrează ambalat într-o cutie elegantă de cadou.
• Distanța dintre orificii: 80 mm.
• Capacitate de perforare: maxim 27 coli.

• Acest ceas cu dublp utilitate poate deveni indispensabil de pe 
biroul dumneavoastra. Poate fi folosit ca suport pentru un instru-
ment de scris și totodatp ca obiect de decor foarte atractiv

• Cadranul suspendat pe cele două coloane, orele scrise cu cifre 
romane îl recomandă ca produs foarte elegant.

• Acest produs oferă o soluție practică pentru ambele situații, în 
același ton cu restul produselor din colecție.

• Este perfect pentru foile de hârtie autoadezivă de dimensiunea 
76x76 mm.

• Se livreaza într-o cutie de cadou foarte elegantă.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
1015LAC 132 x 57 x 95 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
1800LAC 152 x 82 x 65 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
1770LAC 156 x 51 x 7 mm 1 buc

COD AMBALARE
IWD002WW 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
1200LTC 115 x 109 x 77 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
1663LAC  240 x 155 x 100 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
1671LAC 158 x 122 x 46 mm 1 buc

COD AMBALARE
IWD002SO 1 buc

Accesorii de lux. | 



Imprimante.

USB-uri.	

HDD-uri	externe.

Spray	curățenie	tehnică	de	calcul.

Șervețele	curățenie	tehnică	de	calcul.	
PC.	Laptop.	Tablete.	Telefoane	mobile.	Monitoare.	UPS-uri.	Tastatură	și	mouse.	

Mousepad.	Boxe.		Căști.	Webcam.Telefon	și	Fax.	Imprimante.	Multifuncționale.	

Copiatoare.	Consumabile.	Stick-uri.	HDD-	externe.	CD/DVD.	Carcase.	Memorii	RAM.	

HDD.	SSD.	Switch.	Router.	Produse	de	curățare	IT.	Baterii.	Acumulatori.	Încărcătoare.

În pas cu tehnologia

La CoraoffiCe SoLutionS găSești CeLe mai 
moderne

It	&	C
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CERNEALĂ INCLUSĂ
ÎN CUTIE PENTRU 2 ANI
CU IMPRIMANTELE EPSON CU SISTEM INTEGRAT DE RECIPIENTE DE CERNEALĂ

FO
TO

G
RA

FI
I

IMPRIMARE DE FOTOGRAFII LA COST MINIM EPSON L805 / L810 / L850 / L1800

Epson L805
Imprimantă foto A4 cu 6 culori

Epson L810
Imprimantă foto A4 cu 6 culori

Epson L850
Multifuncțional foto A4 cu 6 culori

Epson L1800
Imprimantă foto A3+ cu 6 culori

GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI

CO
LO

R

IMPRIMARE COLOR DE DOCUMENTE CU COSTURI MINIME EPSON L655 / L565 / L455 / L365 / L310 / L220 / L130 / L120 / L1300

Epson L120
Imprimantă A4 cu 4 culori

Epson L130
Imprimantă A4 cu 4 culori

Epson L220
Multifuncțional A4 cu 4 culori

Epson L310
Imprimantă A4 cu 4 culori
+ 2 recipiente de cerneală

neagră bonus

Epson L365
Multifuncțional A4 cu 4 culori

+ 2 recipiente de cerneală
neagră bonus

Epson L455
Multifuncțional A4 cu 4 culori

+ 2 recipiente de cerneală
neagră bonus

Epson L565
Multifuncțional A4 cu 4 culori
+ 2 recipiente de cerneală

neagră bonus

Epson L655
Multifuncțional A4 cu 4 culori

+ 2 seturi de recipiente
de cerneală

Epson L1300
Imprimantă A3+ cu 4 culori
și 5 rezervoare de cerneală

GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI

GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI

*Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi: www.epson.ro/inktanksystem
  și www.epson.ro/garantieimprimante 

M
O

N
O

CRO
M

IMPRIMARE DE DOCUMENTE MONOCROM CU COSTURI MINIMEWORKFORCE M200 / M105 / M100

Epson Workforce M100
Multifuncțional A4 monocrom cu rețea

și un recipient de cerneală neagră bonus

Epson Workforce M105
Imprimantă A4 monocrom cu Wi-Fi

și un recipient de cerneală neagră bonus

Epson Workforce M200
Imprimantă A4 monocrom cu rețea

și un recipient de cerneală neagră bonus

GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI
GARANȚIE

3 ANI

Economii Simplitate

– Cost pe pagină cu până la 90 % mai mic 

Sunt livrate cu cerneală su�cientă pentru a

A�ați cât puteți economisi prin

decât al imprimantelor concurente*

–
imprima până la 12.000 de pagini alb-negru 
și 6.500 de pagini color*

–
intermediul calculatorului online de la 
adresa www.ectc.ro/itcalculator/

– Soluţie rapidă de imprimare ideală pentru 
folosirea zilnică

– Instalare simplă, fără bătăi de cap

– Reumplere uşoară datorită recipientelor 
de cerneală de 70 ml şi 140 ml

Confort Siguranţă
–  Nu este necesar să căutaţi cartuşe de 

cerneală

– Rezervorul de cerneală special este integrat 
complet în imprimantă

– Recipiente de cerneală Epson originală 
cu etichete clare şi duze fără scurgeri

– Imprimare de calitate superioară

– Garanţie Epson

– Fiabilitate fără egal

Avantajele imprimantelor Epson cu sistem integrat de recipiente de cerneală
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EPSON WORKFORCE PRO
WF-R8590D3TWFC

- Până la 75.000 pagini pe rezervă cu cerneală4

- Imprimantă, scaner, copiator, fax A3+ color
- Imprimare A4 cu viteză de până la 34 ppm monocrom/color 

(24 ppm ISO)5

- Volum lunar maxim de până la 75.000 de pagini6

- Capacitate standard de hârtie de 831 coli
- Include 2 tăvi suplimentare pentru 500 coli
- Capacitate maximă de 1.831 de coli
- Include suport pentru cabinet
- Printare securizată
- Scan to mail, FTP, Share Point, etc.

TESTATĂ ŞI PREGĂTITĂ PENTRU PRINTARE
Noua tehnologie WorkForce Pro RIPS oferă până la 75.000 de printuri 
de calitate business fără a schimba consumabilele. Bene�ciind de imprimare
faţă-verso, compatibilitate cu soft-ul Document Capture Pro pentru
îmbunătăţirea �uxului documentelor, gama WorkForce PRO RIPS este
concepută special pentru mediul de afaceri.

Cartuşele de cerneală au fost înlocuite cu pungi de cerneală pentru o
capacitate mărită de printare, de până la 75.000 pagini monocrom şi 75.000
pagini color. Cerneala este rezistentă la apă şi este garantată 100 ani în
condiţii de arhivare.

Rezerve cu cerneală pentru
WorkForce Pro RIPS

Consultaţi
manualul

de service

Reducerea timpului pierdut
Intervenţiile minime reduc întreruperile

Reduce timpul pierdut cu ajutorul
tehnologiei testate Epson
PrecisionCore 

Jurnal listă 
aşteptare
imprimare

Productivitate sporită
Permite distribuirea imprimantelor care oferă
imprimare de înaltă calitate locală
Reduce timpii de aşteptare pentru
materialele imprimate
Aduce un plus de securitate şi
con�denţialitate prin intermediul
funcţiei de printare securizată    

Comandaţi
mai multe 

consumabile

Gestionare simplă a
consumabilelor 
Reduce numărul consumabilelor
pierdute, sustrase, expirate sau care
ajung la �nalul ciclului de viaţă

Economie de timp prin gestionarea
simpli�cată a stocului de consumabile

Reduce cerinţele de spaţiu de
depozitare pentru consumabile    

Asistenţa
IT necesară

Costuri reduse cu asistenţa IT

Reduce timpul pierdut cu apelurile telefonice
de asistenţă şi timpul de aşteptare

Reduce timpul pierdut pentru repararea
imprimantelor după utilizarea incorectă
a consumabilelor

Permite utilizarea mai e�cientă, mai bine
orientată a resurselor IT    

Eliminarea 
deşeurilor

produse de 
consumabile

Responsabilitate faţă de
mediu
Reduce deşeurile produse de
consumabile

Vă ajută să vă îndepliniţi obiectivele
de mediu

Elimină necesitatea de a gestiona
programe complicate de colectare şi
reciclare

Reduce emisiile de carbon pentru logistică

GAMA EPSON
WORKFORCE PRO RIPS

HDD	extern	WD,	1TB,	Elements	
Portable,	2.5”,	USB3.0,	negru

USB	Flash	Drive	Kingston	DataTraveler	
D100G3,	USB	3.0,	Negru

USB	Flash	Drive	Kingston	DataTraveler	
DTIG4,	USB	3.0

HDD	extern	Seagate,	1TB,	Ex-
pansion,	2.5”	USB3.0,	Negru

COD MEMORIE AMBALARE
DT100G3/16GB 16GB 1 buc

DT100G3/32GB 32GB 1 buc

DT100G3/64GB 64GB 1 buc

DT100G3/128GB 128GB 1 buc

DT100G3/256GB 256GB 1 buc

COD MEMORIE AMBALARE
STEA1000400 1TB 1 buc

COD MEMORIE AMBALARE
WDBUZG0010BBK-WESN 1TB 1 buc

COD MEMORIE AMBALARE
DTIG4/8GB 8GB 1 buc

DTIG4/16GB 16GB 1 buc

DTIG4/32GB 32GB 1 buc

DTIG4/64GB 64GB 1 buc

DTIG4/128GB 128GB 1 buc

| USB-uri. HDD-uri externe.
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Spray	curățare	ecran	250	mlSpray	curățare	tehnică	de	calcul	250	ml
Spray special pentru ecrane TFT/LCD, telefoane mobile, console jocuri 
și orice formă de sticlă tratată sau netratată, de exemplu oglizni, gea-
muri sau lentile. Mod de utilizare: Opriți aparatul  și așteptați ca ecranul 
să se răcească. Pulverizați o cantitate mică de lichid și stergeți cu o 
lavetă uscată. Produsul nu conține: butilglicol și metanol. Nu este in-
flamabil. Compoziția: amfoteri, aromă naturală.

Spray special pentru o multitudine de suprafețe confecționate din: 
lemn, plastic, piele, etc. Mod de utilizare: Pulverizați o cantitate mică de 
lichid și stergeți cu o lavetă uscată.  Produsul nu conține: butilglicol și 
metanol.Nu este inflamabil. Compoziția: amfoteri, aroma naturală.

COD GRAMAJ AMBALARE
HZ9478160 250 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
HZ9478650 250 ml 1 buc

Spray curățenie tehnică de calcul. |

Spray	pentru	ecran,	250	ml Spray	înlăturare	praf,		400	ml
• A se folosi cu tubul de extensie pentru a curăța de praf și murdărie 

locurile greu accesibile, cum ar fi de pildă spațiile dintre butoanele 
de pe tastatură;

• Protejează mediul;
• Nu conține difluoretan;
• Spray Duster 200 ml – inversabilă;

• A se folosi cu tubul de extensie pentru a curăța de praf și murdărie 
locurile greu accesibile, cum ar fi de pildă spațiile dintre butoanele 
de pe tastatură;

• Protejează mediul;
• Nu conține difluoretan;
• Spray Duster 200 ml – neinversabilă;

COD GRAMAJ AMBALARE
PK407072 250 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
PK407031 400 ml 1 buc
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| Șervețele curățenie tehnică de calcul.

Șervețele	umede,	pentru	
curățat	ecran

Kit	curățare	PC	

Șervețele	umede,	pentru	curățat	
tehnică	de	calcul

Spray	cu	spumă	de	curățare,	pentru	
sticlă,	plastic	și	metal,	fără	alcool

Șervetelele umede sunt utilizate pentru curățarea ecranelor CRT, TFD 
și LCD, curățare rapidă, fără pete, antistatic, capacitate recipient 120 
bucăți, Pelikan.

• Kit curățare pentru calculator conține:
• Spray curățare ecran 125 ml + 10 șervețele uscate + burete pentru 

curățat.
• Șervețele uscate pentru un lustru excelent, dimensiune

• Utilizat pentru curățat diferite suprafețe: sticlă, metal și plastic.
• Fără alcool, antistatic.
• Capacitate recipient 120 bucăți.

Spray cu spumă de curățare pentru diferite suprafețe: sticlă, metal și 
plastic; fără alcool, antistatic; capacitate recipient 400 ml. 

COD GRAMAJ AMBALARE
PK407130 400 ml 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PK407106 34 x 32 cm 1 set

COD AMBALARE
PK407056 120 buc/tub

COD AMBALARE
PK407155 120 buc/tub

Șervețele curățenie tehnică de calcul. |

Serveţele	curăţare	diverse	suprafeţe	Serveţele	umede	curăţare	monitor	

Set	curăţare	monitor	 Spray	curăţare	monitor

Tub cu 100 de şerveţele biodegradabile umede, destinate curăţării      
diverselor suprafeţe sensibile (exclus sticla).
Fără alcool.

100 de şerveţele umede, fără alcool, destinate curăţării suprafeţelor 
sensibile (ecran monitor: LCD, ecran laptop, filtru monitor etc).

• Set de curăţare a ecranului cu 20 şerveţele absorbante şi un spray 
125 ml, fără alcool, testat dermatologic

• Spray pentru curăţarea ecranelor CRT şi TFT, a filtrelor de monitor, 
ecranului PDA şi a ecranelor de scanner sau copiator

• Uscare rapidă, lăsând suprafaţa curată şi strălucitoare

COD AMBALARE
FE9970311 100 şerveţele/tub

COD AMBALARE
FE99701 spray 125ml + 20 şerveţele

COD GRAMAJ AMBALARE
FE99718 250 ml 1 buc

COD AMBALARE
FE99715 100 şerveţele/tub
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| Spray curățenie tehnică de calcul. 

COD AMBALARE
FE9974506 1 buc

Spray	cu	aer	comprimat

Pânză	curăţare	microfibre

Spray	cu	spumă

Set	curăţare	pentru	PC

Aerul suflat cu presiune îndepărtează praful şi alte impurităţi din locuri-
le greu accesibile, ca de exemplu tastatura calculatorului.

• Pânză reutilizabilă din microfibră de calitate optică elimină urmele 
şi amprentele, praful şi particulele de murdărie.

• Ideală pentru ecranele computerelor, lentilele camerelor, ochelari, 
CD-uri, DVD-uri şi ecranele telefoanelor mobile.

• Spumă de curăţare antistatică, nonabrazivă
• Eficientă pe toate tipurile de suprafeţe, înlăturând cele mai dificile 

pete, cum ar fi cerneala de pe PC (a nu fi folosită pe ecrane)
• Proprietăţile sale antistatice ajută la prevenirea acumulării prafului
• Se usucă repede, lăsând suprafaţa curată şi strălucitoare

Soluţie de curăţare pentru ecran (120 ml), spumă de curăţare pentru 
curăţarea biroului (cu excepţia ecranelor), pânză din microfibră, instru-
ment de curăţare a tastaturii
Nu lasă urme, 1% conţinut de alcool, funcţii antistatice

COD GRAMAJ AMBALARE
FE9977909 120 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
FE99676l 400 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
FE9967707 400 ml 1 buc

Set curățenie tehnică de calcul. |

COMPONENTE

Set	curăţare	tabletă	şi	e-readerSet	curăţare	ecrane	touchscreen	
cu	ceară	şi	pânză

 Set cu spray de curăţare 120 ml şi pânză din microfibre creat special 
pentru curăţarea dispozitivelor de tip tabletă şi E-reader
Conţinut minim de alcool, mai puţin de 1%

Tehnologia FingerGlide aplică o finisare de alunecare pentru utilizare 
facilă a device-urilor cu touchscreen. Conţinut minim de alcool, formulă 
care nu lasă urme, înlătură amprentele şi murdăria. 

COD AMBALARE
FE9911601 1 set

COD GRAMAJ AMBALARE
FE9930501 120 ml 1 set
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Flipcharturi.

Table cu fețe duble, rotative.

Panouri de plută.

Panouri textile.

Table magnetice.

Plannere.

Table școlare.

Table multifuncționale.

Table pentru scris cu creta.

Display prezentare. 

Aviziere. 

Rame de afișaj. 

Videoproiectoare. 

Ecrane de proiecție. 

Table interactive. 

Accesorii panouri de plută. 

Accesorii table magnetice și din sticlă. 

Ecusoane și accesorii.

Mijloace	de	prezentare Flipchart	Aqua

Flipchart	IGNIS

Flipchart PROFESSIONAL cu trepied, cu 2 brațe încrucișate din fier care 
permit prinderea foilor de hârtie. Suprafață magnetică și cu ștergere 
uscată. Suprafață albă lăcuită din oțel. Ramă din plastic albă elegantă. 
Dimensiune tablă 68 x 105 cm. Picioare cu înălțime reglabilă. Înălțimea 
maximă 180 cm. Structură metalică stabilă de culoare gri. Cârlige re-
glabile pentru a folosi hârtie de dimensiuni diferite. Polița din plastic 
pentru markere de culoare gri cu lungimea de 68 cm. Conceput pen-
tru a scrie pe suprafața acestuia cu markere și pentru a prinde foi de 
hârtie cu ajutorul magneților. Se recomandă curățarea obișnuită cu dis-
pozitivul de curățare Memoboards. Numai pentru utilizare în interior. 
Combinația dintre materialele de înaltă calitate și finisajele clasice și 
elegante permite ca acest flipchart să fie nu doar un produs obișnuit, 
ci totodată un obiect unic și elegant care vă decorează locul de muncă. 
Perioada de garanție pentru suprafață este de 10 de ani. Pentru produs 
- 2 ani.

Flipchart mobil și rotativ PROFESSIONAL, cu 2 brațe încrucișate din 
fier care permit prinderea foilor de hârtie. Suprafață magnetică și cu 
ștergere uscată. Suprafață albă lăcuită din oțel. Ramă din plastic albă 
elegantă. Dimensiune tablă 68 x 105 cm. Înălțime reglabilă. Înălțimea 
maximă 220 cm. Structură metalică stabilă de culoare gri. Cârlige regla-
bile pentru a folosi cu hârtie de dimensiuni diferite. Prevăzut cu 5 roți, 
dintre care 3 pot fi blocate. Polița din plastic pentru markere de culoare 
gri cu lungimea de 68 cm. Conceput pentru a scrie pe suprafața acestu-
ia cu markere și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților. Se 
recomandă curățare obișnuită cu dispozitivul de curățare Memoboards. 
Numai pentru utilizare în interior. Combinația dintre materialele de înal-
tă calitate și finisajele clasice și elegante permite ca acest flipchart să fie 
nu doar un produs obișnuit ci totodată un obiect unic și elegant care vă 
decorează locul de muncă. Perioada de garanție pentru suprafață este 
de 10 de ani. Pentru produs - 2 ani. 

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMFM14R 680 x 1050 x 1800 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMFM15M 680 x 1050 x 2200 mm 1 buc

Flipcharturi. |
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Flipcharturi. |

Flipchart	TERRA

Flipchart	Eco

Flipchart mobil și rotativ PROFESSIONAL, cu 2 brațe încrucișate din 
fier care permit prinderea foilor de hârtie. Suprafață magnetică și cu 
ștergere uscată. Suprafață albă lăcuită din oțel. Ramă din plastic albă 
elegantă. Dimensiune tablă 68 x 105 cm. Înălțime reglabilă. Înălțimea 
maximă 220 cm. Structură metalică stabilă de culoare gri. Cârlige re-
glabile pentru a folosi hârtie de dimensiuni diferite. Prevăzut cu 5 roți, 
dintre care 3 pot fi blocate. Polița din plastic pentru markere de culoare 
gri cu lungimea de 68 cm. Conceput pentru a scrie pe suprafața acestu-
ia cu markere și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților. Se 
recomandă curățare obișnuită cu dispozitivul de curățare Memoboards. 
Numai pentru utilizare în interior. Combinația dintre materialele de înal-
tă calitate și finisajele clasice și elegante permite ca acest flipchart să fie 
nu doar un produs obișnuit ci totodată un obiect unic și elegant care vă 
decorează locul de muncă. Perioada de garanție pentru suprafață este 
de 10 de ani. Pentru produs - 2 ani. 

Flipchart BASIC cu trepied, suprafață magnetică și cu ștergere uscată. 
Suprafață albă din oțel lăcuit cu grosimea de 2 mm. Ramă din aluminiu 
anodizat și colțuri din plastic de culoare gri. Dimensiune tablă 60 x 90 
cm. Picioare cu înălțime reglabilă (176 cm). Structură din fier stabilă de 
culoare gri. Cârlige reglabile pentru a folosi hârtie de dimensiuni dif-
erite. Spatele panoului este realizat din oțel galvanizat, având o grosime 
de 2,5 mm. Setul include o poliță din aluminiu anodizat pentru markere 
cu lungimea de 30 cm. 

| Flipcharturi. 

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMFM16C 680 x 1050 x 2200 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMFM17 600 x 900 x 1760 mm 1 buc

Flipchart	Basic

Tablă	magnetică	rotativă

• Suprafață din otel vopsită în alb.
• Dimensiune: 700x1000 mm.
• Cârlige reglabile pentru a utiliza diferite formate de hârtie.
• Înălțime ajustabilă, suport pentru markere.
• Ambalat în polistiren pentru protectție și în cutie de carton.

Tablă magnetică, două fețe, ștergere uscată și margini din aluminiu ano-
dizat. Tablă rotativă și mobilă. Suprafață albă lăcuită din oțel. Poliță din 
aluminiu cu capace de plastic. Structură din metal lăcuit de culoare gri 
cu 4 role de cauciuc. Toate cele 4 role sunt echipate cu sistem de blo-
care. Tablă ce oferă posibilitatea de a folosi ambele părți pentru prez-
entări. Concepută pentru a scrie pe suprafața acesteia cu markere cu 
ștergere uscată și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMFM13 700 x 1000 x 800 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMTMOJ129ST 1200 x 900 x 1800 mm 1 buc

MMTMOJ1510ST 1500 x 1000 x 1850 mm 1 buc

MMTMOJ1812ST 1800 x 1200 x 1950 mm 1 buc
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Tablă	magnetică	rotativă	Telescopic

Panou	de	plută	rotativ	Telescopic

Tablă	pentru	cretă	rotativă	Telescopic

Tablă magnetică, două fețe, ștergere uscată și margini din aluminiu ano-
dizat. Tablă rotativă și mobilă. Suprafață albă lăcuită din oțel. Poliță din 
aluminiu cu capace de plastic. Structură din metal lăcuit de culoare gri 
cu 4 role de cauciuc. Toate cele 4 role sunt echipate cu sistem de blo-
care. Tablă ce oferă posibilitatea de a folosi ambele părți pentru prez-
entări. Concepută pentru a scrie pe suprafața acesteia cu markere cu 
ștergere uscată și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților.

Tablă magnetică, cu două fețe, cu plută naturală de înaltă calitate
Tablă rotativă și mobilă. Poliță din aluminiu cu capace de plastic. Struc-
tură din metal lăcuit de culoare gri cu 4 role de cauciuc. Toate cele 4 
role sunt echipate cu sistem de blocare. Tablă ce oferă posibilitatea de 
a folosi ambele părți pentru prezentări. Concepută pentru a scrie pe 
suprafața acesteia cu markere cu ștergere uscată și pentru a prinde foi 
de hârtie cu ajutorul magneților.

Tablă magnetică,  suprafață de oțel de înaltă calitate acoperită cu un lac 
verde sau negru. Tablă rotativă și mobilă. Poliță din aluminiu cu capace 
de plastic. Structură din metal lăcuit de culoare gri cu 4 role de cauciuc. 
Toate cele 4 role sunt echipate cu sistem de blocare. Tablă ce oferă 
posibilitatea de a folosi ambele părți pentru prezentări. Concepută pen-
tru a scrie pe suprafața acesteia cu markere cu ștergere uscată și pentru 
a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MAGNETICĂ

MMTMMOJ129 1200 x 900 x 1750 mm 1 buc

MMTMMOJ1812 1800 x 1200 x 1820 mm 1 buc

MMTMMOJ2010 2000 x 1000 x 1920 mm 1 buc

MMTMMOJ1510 1500 x 1000 x 1920 mm 1 buc

CERAMICĂ

MMTEEOJ129TP 1200 x 900 mm 1 buc

MMTEEOJ1510TP 1800 x 1200 mm 1 buc

MMTEEOJ1812TP 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTEEOJ2010TP 1500 x 1000 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
TABLĂ VERDE PENTRU CRETĂ 

MMTMZZOJ129TP 1200 x 900 x 1750 mm 1 buc

MMTMZZOJ1510TP 1500 x 1000 x 1820 mm 1 buc

MMTMZZOJ1812TP 1800 x 1200 x 1920mm 1 buc

MMTMZZOJ2010TP 2000 x 1000 x 1920 mm 1 buc

TABLĂ NEGRU PENTRU CRETĂ 

MMTMCCOJ129TP 1200 x 900 x 1750 mm 1 buc

MMTMCCOJ1510TP 1500 x 1000 x 1820 mm 1 buc

MMTMCCOJ1812TP 1800 x 1200 x 1920mm 1 buc

MMTMCCOJ2010TP 2000 x 1000 x 1920 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMTCCOJ129 1200 x  900 x 1750 mm 1 buc

MMTCCOJ1510 1500 x 1000 x 1820 mm 1 buc

MMTCCOJ1812 1800 x 1200 x 1920 mm 1 buc

MMTCCOJ2010 2000 x 1000 x 1920 mm 1 buc

Table cu fețe duble, rotative.  || Table cu fețe duble, rotative. 
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Tablă	mobilă	NOBO	Classic	magnetică	din	oțel

Tablă	mobilă	NOBO	Diamond	magnetică	din	sticlă

Tablă	mobilă	NOBO	Prestige	magnetică	din	oțel

Tabla Nobo Nano Clean™ format clasic îți vor face ideile observate! 
Rama contemporană subțire și discretă maximizează spațiul de scris de 
pe tablă, iar tăvița pentru instrumente de scris este situată sub tablă și 
nu interferează cu suprafața acesteia. Soluția ideală atunci când spațiul 
este limitat, roțile oferind mobilitate între sălile de ședință sau zonele 
de relaxare. Suprafața din oțel magnetică cu tehnologie Nano Clean™ 
- exclusiv Nobo - oferă un nivel crescut de ștergere pentru uz frecvent.

Stilată și de trei ori mai ușor de curățat decât o tablă clasică. Tabla mo-
bilă magnetică din sticlă Nobo Diamond are suprafața din sticlă securi-
zată magnetică (tempered glass), se șterge ultra ușor și are cea mai mare 
rezistență la petele de cerneală, semnele de pix, zgârieturi și lovituri. 
Are 2 fețe de prezentare cu un pivot orizontal și roți pentru o manevra-
re ușoară. Tăviță încăpătoare pentru instrumente de scris, include in-
strument de scris Nobo, set de magneți extra puternici pentru tabla de 
sticlă. Garanție 25 de ani.

Tabla Nobo emailată format clasic îți vor face ideile observate! Rama 
contemporană subțire și discretă maximizează spațiul de scris de pe 
tablă, iar tăvița pentru instrumente de scris este situată sub tablă și 
nu interferează cu suprafața acesteia. Soluția ideală atunci când spațiul 
este limitat, roțile oferind mobilitate între sălile de ședință sau zonele 
de relaxare. Suprafața din oțel magnetică oferă un nivel superior de 
ștergere pentru uz frecvent.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1901029 1200 x 900 mm 1 buc

NB1901031 1500 x 1200 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1903943 1200 x 900 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1901033 1200 x 900 mm 1 buc

NB1901035 1500 x 1200 mm 1 buc

| Table cu fețe duble, rotative. 
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COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTC96 900 x 600 mm 1 buc

MMTC128 1200 x 800 mm 1 buc

MMTC129 1200 x 900 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTC34 300 x 400 mm 1 buc

MMTC54 500 x 400 mm 1 buc

MMTC63 600 x 300 mm 1 buc

MMTC60x45 600 x 450 mm 1 buc

MMTC65 600 x 500 mm 1 buc

MMTC75 700 x 500 mm 1 buc

MMTC85 800 x 500 mm 1 buc

MMTC86 800 x 600 mm 1 buc

MMTC105 1000 x 500 mm  1 buc

MMTC106 1000 x 600 mm 1 buc

MMTC107 1000 x 700 mm 1 buc

MMTC1010 1000 x 1000 mm 1 buc

MMTC126 1200 x 600 mm 1 buc

MMTC1210 1200 x 1000 mm 1 buc

MMTC159 1500 x 900 mm 1 buc

MMTC1510 1500 x 1000m 1 buc

MMTC1512 1500 x 1200 mm 1 buc

MMTC189 1800 x 900 mm 1 buc

MMTC1810 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTC1812 1800 x 1200 mm 1 buc

MMTC2010 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTC2012 2000 x 1200 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTC96ALC 900 x 600 mm 1 buc

MMTC129ALC 1200 x 900 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTC34ALC 300 x 400 mm 1 buc

MMTC54ALC 500 x 400 mm 1 buc

MMTC64ALC 600 x 400 mm 1 buc

MMTC65ALC 600 x 500 mm 1 buc

MMTC75ALC 700 x 500 mm 1 buc

MMTC85ALC 800 x 500 mm 1 buc

MMTC86ALC 800 x 600 mm 1 buc

MMTC105ALC 1000 x 500 mm 1 buc

MMTC106ALC 1000 x 600 mm 1 buc

MMTC108ALC 1000 x 800 mm 1 buc

MMTC1010ALC 1000 x 1000 mm 1 buc

MMTC126ALC 1200 x 600 mm 1 buc

MMTC128ALC 1200 x 800 mm 1 buc

MMTC1210ALC 1200 x 1000 mm 1 buc

MMTC159ALC 1500 x 900 mm 1 buc

MMTC1510ALC 1500 x 1000 mm 1 buc

MMTC1512ALC 1500 x 1200 mm 1 buc

MMTC189ALC 1800 x 900 mm 1 buc

MMTC1810ALC 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTC1812ALC 1800 x 1200 mm 1 buc

MMTC2010ALC 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTC2012ALC 2000 x 1200 mm 1 buc

MMTC2410ALC 2400 x 1000 mm 1 buc

MMTC2412ALC 2400 x 1200 mm 1 buc

MMTC3010ALC 3000 x 1000 mm 1 buc

MMTC3012ALC 3000 x 1200 mm 1 buc

Panou	plută	cu	ramă	de	lemn Panou	plută	cu	ramă	de	aluminiu

Caracteristici:

Panou din plută cu ramă din lemn. Suprafața panoului este din plută 
naturală. Partea din spate a panoului este făcută din placaj moale. Ramă 
din lemn de pin. Poate fi montat vertical sau orizontal. Kit de montare 
inclus. Pentru utilizare cu ace de prindere. Numai pentru utilizare în 
interior. Panoul este perfect pentru informații, atât la birou, cât și la 
școală sau acasă. Perioada de garanție pentru produs este de 2 de ani.

Caracteristici:

Panou din plută cu ramă din aluminiu anodizat CLASSIC. Suprafața 
panoului este din plută naturală. Partea din spate a panoului este 
făcută din placaj moale. Poate fi montat vertical sau orizontal. Kit pent-
ru fixarea de perete inclus. Colțurile sunt gri. Pentru utilizare cu ace de 
prindere. Numai pentru utilizare în interior. Panoul este perfect pentru 
informații, atât la birou, cât și la școală sau acasă. Perioada de garanție 
pentru produs este de 2 de ani.

Panouri de plută. || Panouri de plută.
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COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMTC64BR2 600 x 400 mm 1 buc

Panou	plută	fără	ramă	„Harta	Lumii”

Panou	de	afișare	din	pâslă	cu	ramă	din	aluminiu

Caracteristici:
                                                                                                                                                                                                                     
Suprafața panoului este din plută naturală, se vor folosi ace de prindere. 
Panoul vine cu un imprimeu negru (harta lumii). Cântărește puțin și se 
instalează ușor și rapid. Poate fi montat orizontal. Setul include: kit de 
montare, 6 ace de prindere. Pentru utilizare cu ace de prindere. Numai 
pentru utilizare în interior. 

Panou textil pentru prindere cu ace cu ramă din aluminiu anodizat 
CLASSIC. Suprafața panoului este din material textil de culoare albas-
tră. Poate fi montat vertical sau orizontal. Colțurile sunt gri. Kit pentru 
fixarea de perete inclus. Partea din spate a panoului cu dimensiuni mai 
mari de 200 x 100 cm, este întărită cu o foaie de tablă. Pentru utilizare 
cu ace de prindere sau bolduri. Perioada de garanție pentru produs este 
de 2 de ani.  

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTFN96ALC 900 x 600 mm 1 buc

MMTFN129ALC 1200 x 900 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTFN1510ALC 1500 x 1000 mm 1 buc

MMTFN1812ALC 1800 x 1200 mm 1 buc

MMTFN2010ALC 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTFN2412ALC 2400 x 1200 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1905306  32" 1 buc

NB1905307  40" 1 buc

NB1905308  55" 1 buc

NB1905309  85" 1 buc

Panou	NOBO	Widescreen	din	plută

Panou	NOBO	Widescreen	din	material	textil

Panourile Nobo Widescreen din plută îți vor face ideile observate! For-
matul widescreen și rama contemporană oferă o suprafață extinsă pen-
tru a afișa notițele tale. Sistemul InvisaMount™ facilitează instalarea, iar 
elementele de fixare sunt ascunse în spatele tablei. Dimensiunea: 32”. 
Suprafața se reface după scoaterea piunezelor.

Panourile Nobo Widescreen din material textil îți vor face ideile ob-
servate! Formatul widescreen și rama contemporană oferă o suprafață 
extinsă pentru a afișa notițele tale. Sistemul InvisaMount™ facilitează 
instalarea, iar elementele de fixare sunt ascunse în spatele tablei. Su-
prafața: Material textil.

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
NB1905310 32" roșu 1 buc

NB1905311 40" roșu 1 buc

NB1905312 55" roșu 1 buc

NB1905313 85" roșu 1 buc

NB1905314 32" verde 1 buc

NB1905315 40" verde 1 buc

NB1905316 55" verde 1 buc

NB1905317 85" verde 1 buc

NB1905318 32" galben 1 buc

NB1905319 40" galben 1 buc

NB1905320 55" galben 1 buc

NB1905321 85" galben 1 buc

Panouri de plută. || Panouri de plută.



MIJLOACE DE PREZENTARE MIJLOACE DE PREZENTARE 383382

Tablă	magnetică	cu	suprafață	colorată
Tablă magnetică cu ștergere uscată și suprafață colorată. Suprafață de 
oțel lucioasă în roz, verde sau albastru. Partea posterioară a plăcii este 
realizată din plăci moi. Ele pot fi montate vertical sau orizontal. Con-
ceput să scrie pe suprafață cu marker și să lipească foi de hârtie folosind 
magneți.

Tablă magnetică cu ștergere uscată și suprafață colorată. Suprafață de 
oțel lucioasă în roz, verde sau albastru. Partea posterioară a plăcii este 
realizată din plăci moi. Ele pot fi montate vertical sau orizontal. Con-
ceput să scrie pe suprafață cu marker și să lipească foi de hârtie folosind 
magneți.

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
MMTMN34D/1 300 x 400 mm albastru 1 buc

MMTMZI34D/1 300 x 400 mm verde 1 buc

MMTMR34D/1 300 x 400 mm roz 1 buc

MMTMN64D/1 600 x 400 mm albastru 1 buc

MMTMZI64D/1 600 x 400 mm verde 1 buc

MMTMR64D/1 600 x 400 mm roz 1 buc

MMTMN60x45D/1 600 x 450 mm albastru 1 buc

MMTMZI60x45D/1 600 x 450 mm verde 1 buc

MMTMR60x45D/1 600 x 450 mm roz 1 buc

MMTMN96D/1 900 x 600 mm albastru 1 buc

MMTMZI96D/1 900 x 600 mm verde 1 buc

MMTMR96D/1 900 x 600 mm roz 1 buc

Tablă	magnetică	cu	suprafață	colorată

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
MMTMN34ALC/1 300 x 400 mm albastru 1 buc

MMTMZI34ALC/1 300 x 400 mm verde 1 buc

MMTMR34ALC/1 300 x 400 mm roz 1 buc

MMTMN64ALC/1 600 x 400 mm albastru 1 buc

MMTMZI64ALC/1 600 x 400 mm verde 1 buc

MMTMR64ALC/1 600 x 400 mm roz 1 buc

MMTMN60x45ALC/1 600 x 450 mm albastru 1 buc

MMTMZI60x45ALC/1 600 x 450 mm verde 1 buc

MMTMR60x45ALC/1 600 x 450 mm roz 1 buc

MMTMN96ALC/1 900 x 600 mm albastru 1 buc

MMTMZI96ALC/1 900 x 600 mm verde 1 buc

MMTMR96ALC/1 900 x 600 mm roz 1 buc

Tablă	magnetică	cu	suprafață	colorată

Tablă	magnetică	din	sticlă

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
MMTMN34LS/1 300 x 400 mm albastru 1 buc

MMTMZI34LS/1 300 x 400 mm verde 1 buc

MMTMR34LS/1 300 x 400 mm roz 1 buc

MMTMN64LS/1 600 x 400 mm albastru 1 buc

MMTMZI64LS/1 600 x 400 mm verde 1 buc

MMTMR64LS/1 600 x 400 mm roz 1 buc

MMTMN60x45LS/1 600 x 450 mm albastru 1 buc

MMTMN60x45LS/1 600 x 450 mm verde 1 buc

MMTMR60x45LS/1 600 x 450 mm roz 1 buc

MMTMN96LS/1 900 x 600 mm albastru 1 buc

MMTMZI96LS/1 900 x 600 mm verde 1 buc

MMTMR96LS/1 900 x 600 mm roz 1 buc

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
MMSZM45x45W 450 x 450 mm alb 1 buc

MMSZM45x45BK 450 x 450 mm negru 1 buc

MMSZM45x45R 450 x 450 mm roșu 1 buc

MMSZM45x45GR 450 x 450 mm verde 1 buc

MMSZM45x45BL 450 x 450 mm albastru 1 buc

MMSZM64W 600 x 400 mm alb 1 buc

MMSZM64BK 600 x 400 mm negru 1 buc

MMSZM64R 600 x 400 mm roșu 1 buc

MMSZM64GR 600 x 400 mm verde 1 buc

MMSZM64BL 600 x 400 mm albastru 1 buc

MMSZM96BK 900 x 600 mm negru 1 buc

MMSZM96R 900 x 600 mm roșu 1 buc

MMSZM96GR 900 x 600 mm verde 1 buc

MMSZM96BL 900 x 600 mm albastru 1 buc

Tabla este cu ștergere uscată și are proprietăți magnetice. Suprafață 
de oțel lucioasă în roz, verde sau albastru. Partea posterioară a plăcii 
este realizată din plăci moi. Ele pot fi montate vertical sau orizontal. 
Conceput să scrie pe suprafață cu marker și să lipească foi de hârtie 
folosind magneți.

Tabla este din sticlă securizată cu grosimea de 4 mm. Partea din spate 
este făcută dintr-o singură bucată de metal galvanizat cu 4 găuri pentru 
montarea pe verticală sau pe orizontală. Setul include: kit de montare, 
1 marker, 2 magneți puternici. Tabla din sticlă este cu ștergere uscată și 
are proprietăți magnetice.   

Table magnetice. || Table magnetice.
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COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
NB1903950 300 x 300 mm negru 1 buc

NB1903951 450 x 450 mm negru 1 buc

NB1903952 300 x 300 mm albastru 1 buc

NB1903953 450 x 450 mm albastru 1 buc

NB1903954 300 x 300 mm roșu 1 buc

NB1903955 450 x 450 mm roșu 1 buc

NB1903956 300 x 300 mm alb 1 buc

NB1903957 450 x 450 mm alb 1 buc

Tablă	NOBO	Diamond	magnetică	din	sticlă

Stilată și de trei ori mai ușor de curățat decât o tablă clasică. Tabla mo-
bilă magnetică din sticlă Nobo Diamond are suprafața din sticlă securi-
zată magnetică (tempered glass), se șterge ultra ușor și are cea mai mare 
rezistență la petele de cerneală, semnele de pix, zgârieturi și lovituri. 
Aceste mici table de sticlă sunt disponibile în formatul 300x300mm sau 
450x450mm, sunt folositoare pentru notițe rapide și aduc un plus de 
culoare biroului tău sau spațiului de lucru de acasă. Include instrument 
de scris Nobo, set de magneți extra puternici pentru tabla de sticlă. 
Garanție 25 de ani!

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMSZE96/B 900 x 600 mm 1 buc

Tablă	pentru	proiector	cu	suprafață	magnetică	din	sticlă
Panou confecționat din sticlă securizată 90x60 cm cu o grosime de 4 
mm. Spatele este realizat dintr-o singură bucată de metal galvanizat
cu 3 orificii pentru montare verticală sau orizontală. Setul include: kit 
de asamblare, 1 buc de marcator, 2 buc de magneți puternici de culoare 
argintiu. Placa de sticlă este uscată și are proprietăți magnetice și de 
proiecție. Suprafața plăcii de sticlă este albă. Numai pentru uz intern. 
Suprafața mată permite utilizarea plăcii de sticlă ca ecran de proiecție. 
Combinația de înaltă calitate sticla cu finisaje elegante si culori intere-
sante fac din placa de sticla ideala nu numai ca un produs de zi cu zi, ci 
si ca un produs special obiect - un decor interesant atât acasă, cât și la 
locul de muncă.

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
NB1905179 677 x 381 mm  negru 1 buc

NB1905180 993 x 559 mm  negru 1 buc

NB1905181 1264 x 711 mm  negru 1 buc

NB1905182 1883 x 1059 mm  albastru 1 buc

NB1905187 677 x 381 mm  albastru 1 buc

NB1905188 993 x 559 mm  albastru 1 buc

NB1905189 1264 x 711 mm  albastru 1 buc

NB1905190 1883 x 1059 mm  roșu 1 buc

NB1905183 677 x 381 mm  roșu 1 buc

NB1905184 993 x 559 mm  roșu 1 buc

NB1905185 1264 x 711 mm  roșu 1 buc

NB1905186 1883 x 1059 mm  alb 1 buc

NB1905175 677 x 381 mm  alb 1 buc

NB1905176 993 x 559 mm  alb 1 buc

NB1905177 1264 x 711 mm  alb 1 buc

NB1905178 1883 x 1059 mm  alb 1 buc

NB1905191 993 x 559 mm    alb 1 buc

NB1905192 1264 x 711 mm    alb 1 buc

NB1905193 1883 x 1059 mm    alb 1 buc

Tablă	NOBO	Diamond	Widescreen	magnetică	din	sticlă

Stilată și de trei ori mai ușor de curățat decât o tablă clasică. Tabla 
magnetică din sticlă Nobo Diamond are suprafața din sticlă securizată 
magnetică (tempered glass), se șterge ultra ușor și are cea mai mare 
rezistență la petele de cerneală, semnele de pix, zgârieturi și lovituri. 
Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni și culori, aceste table sunt 
subțiri și moderne, elementele de fixare nu sunt la vedere, tăviță de-
tașabilă pentru instrumente de scris. Include instrument de scris Nobo, 
set de magneti extra puternici pentru tabla de sticlă. Garanție 25 de ani.

Table magnetice. || Table magnetice.
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COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1905301 32" 1 buc

NB1905302 40" 1 buc

NB1905303 55" 1 buc

NB1905304 70" 1 buc

NB1905305 85" 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1905220 900 x 600 mm 1 buc

NB1905221 1200 x 900 mm 1 buc

NB1905223 1500 x 1000 mm 1 buc

NB1905222 1800 x 900 mm 1 buc

NB1905224 1800 x 1200 mm 1 buc

NB1905225 2400 x 1200 mm 1 buc

Tablă	NOBO	Prestige	Widescreen

Tablă	NOBO	Prestige	Widescreen

Tabla Nobo Widescreen emailată va face ideile tale observate! For-
matul widescreen și rama contemporană oferă o suprafață de scris mai 
extinsă și o tăviță spațioasă pentru instrumente de scris, poziționată 
sub tablă, fără a ocupa din suprafața tablei. Sistemul de instalare Invis-
aMount™ facilitează instalarea, iar punctele de fixare sunt ascunse în 
spatele tablei. Suprafața emailată magnetică oferă un nivel superior de 
ștergere, pentru un uz frecvent.

Tabla Nobo Widescreen emailată va face ideile tale observate! For-
matul widescreen și rama contemporană oferă o suprafață de scris mai 
extinsă și o tăviță spațioasă pentru instrumente de scris, poziționată 
sub tablă, fără a ocupa din suprafața tablei. Sistemul de instalare Invis-
aMount™ facilitează instalarea, iar punctele de fixare sunt ascunse în 
spatele tablei. Suprafața emailată magnetică oferă un nivel superior de 
ștergere, pentru un uz frecvent.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1905296  32" 1 buc

NB1905297  40" 1 buc

NB1905298  55" 1 buc

NB1905299  70" 1 buc

NB1905300  85" 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902641  600 x 450 mm 1 buc

NB1902642  900 x 600 mm 1 buc

NB1902643  1200 x 900 mm 1 buc

NB1902644  1500 x 1000 mm 1 buc

NB1902645  1800 x 900 mm 1 buc

NB1902648  1800 x 1200 mm 1 buc

NB1902649  2100 x 1200 mm 1 buc

NB1903912  2400 x 1200 mm 1 buc

Tabla	NOBO	Nano	Clean™	Widescreen

Tablă	NOBO	Nano	Clean™	format	clasic	magnetică	din	oțel

Tabla Nobo Widescreen Nano Clean™ va face ideile tale observate! For-
matul widescreen și rama contemporană oferă o suprafață de scris mai 
extinsă și o tăviță spațioasă pentru instrumente de scris, poziționată 
sub tablă, fără a ocupa din suprafața tablei. Sistemul de instalare In-
visaMount™ facilitează instalarea, iar punctele de fixare sunt ascunse 
în spatele tablei. Tabla magnetică cu suprafață Nano Clean™ - exclusiv 
Nobo - oferă un nivel crescut de ștergere pentru uz frecvent.

Tabla Nobo Nano Clean™ format clasic îți face ideile observate! Rama 
contemporană subțire și discretă maximizeaza spațiul de scris pe tablă, 
iar tăvița pentru intrustremente de scris este situată sub tablă și nu 
interferează cu suprafața acesteia. Sistemul InvisaMount™ facilitează 
instalarea tablei pe perete, iar elementele de fixare sunt ascunse în spa-
tele tablei. Suprafața din oțel magnetică cu tehnologie Nano Clean™ 
- exclusiv Nobo - oferă un nivel crescut de ștergere pentru uz frecvent.

Table magnetice. || Table magnetice.
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COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTM96D 900 x 600 mm 1 buc

MMTM128D 1200 x 800 mm 1 buc

MMTM129D 1200 x 900 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTM34D 300 x 400 mm 1 buc

MMTM54D 500 x 400 mm 1 buc

MMTM64D 600 x 400 mm 1 buc

MMTM65D 600 x 500 mm 1 buc

MMTM75D 700 x 500 mm 1 buc

MMTM85D 800 x 500 mm 1 buc

MMTM86D 800 x 600 mm 1 buc

MMTM105D 1000 x 500 mm  1 buc

MMTM106D 1000 x 600 mm 1 buc

MMTM108D 1000 x 800 mm 1 buc

MMTM126D 1200 x 600 mm 1 buc

MMTM1210D 1200 x 1000 mm 1 buc

MMTM159D 1500 x 900 mm 1 buc

MMTM1510D 1500 x 1000m 1 buc

MMTM1512D 1500 x 1200 mm 1 buc

MMTM189D 1800 x 900 mm 1 buc

MMTM1810D 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTM1812D 1800 x 1200 mm 1 buc

MMTM2010D 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTM2012D 2000 x 1200 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTM96ALC 900 x 600 mm 1 buc

MMTM129ALC 1200 x 900 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTM34ALC 300 x 400 mm 1 buc

MMTM54ALC 500 x 400 mm 1 buc

MMTM64ALC 600 x 400 mm 1 buc

MMTM65ALC 600 x 500 mm 1 buc

MMTM75ALC 700 x 500 mm 1 buc

MMTM85ALC 800 x 500 mm 1 buc

MMTM86ALC 800 x 600 mm 1 buc

MMTM105ALC 1000 x 500 mm 1 buc

MMTM106ALC 1000 x 600 mm 1 buc

MMTM108ALC 1000 x 800 mm 1 buc

MMTM1010ALC 1000 x 1000 mm 1 buc

MMTM126ALC 1200 x 600 mm 1 buc

MMTM128ALC 1200 x 800 mm 1 buc

MMTM1210ALC 1200 x 1000 mm 1 buc

MMTM159ALC 1500 x 900 mm 1 buc

MMTM1510ALC 1500 x 1000 mm 1 buc

MMTM1512ALC 1500 x 1200 mm 1 buc

MMTM189ALC 1800 x 900 mm 1 buc

MMTM1810ALC 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTM1812ALC 1800 x 1200 mm 1 buc

MMTM2010ALC 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTM2012ALC 2000 x 1200 mm 1 buc

MMTM2410ALC 2400 x 1000 mm 1 buc

MMTM2412ALC 2400 x 1200 mm 1 buc

MMTM3010ALC 3000 x 1000 mm 1 buc

MMTM3012ALC 3000 x 1200 mm 1 buc

Panou	cu	suprafață	de	stică	magnetică	și	ramă	din	lemn Tablă	magnetică	cu	ramă	din	aluminiu	„Clasic”

Panou confecționat din sticlă securizată cu ștergere uscată și supra-
față magnetică cu cadru din lemn. Suprafață din oțel lucios, alb. Rame 
din lemn de pin. Poate fi montat vertical sau orizontal. Set de montare 
inclus. Proiectat pentru a scrie pe suprafață cu marker și să lipiți foi de 
hârtie folosind magneți. 

Tablă magnetică, ștergere uscată, ramă din aluminiu anodizat CLASSIC. 
Suprafață albă lăcuită din oțel. Partea din spate a tablei este făcută din 
placaj moale. Tablele cu dimensiuni între 240 x 100 cm și 300 x 120 cm 
au oțel zinc pentru a fi drepte și stabile. Poate fi montată pe verticală 
sau orizontală în cele patru colțuri. Poliță din aluminiu pentru markere 
cu capac, marker și kit pentru fixarea de perete incluse. Colțurile sunt 
gri. Concepută pentru a scrie pe suprafața acesteia cu markere și pentru 
a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților. 

Table magnetice. || Table magnetice.
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Planner	săptămânal Planner	dublu	săptămânal

Planner	anual	vertical

Planner	săptămânal

Planner	anualPlanner	lunar

Tablă cu sprafața magnetică cu planner imprimat pe suprafață. Tabla 
este cu ștergere uscată și are proprietăți magnetice. Datorită varietății 
de culori ale ramelor, această tablă este perfectă pentru orice încăpere. 
Setul include un marker , 3 magneți colorați și kit pentru instalare.

• 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.

Planner anual vertical cu ramă aluminiu profil Softline. Su-
prafață magnetică serigrafiată care permite așezarea opțion-
ală a unor benzi magnetice cu lunile anului pe orizontală, zilele 
săptămânii 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 săptămânal cu zilele săptămânii printate orizontal pe 5 rân-
duri.
• Numerotând pozițiile de la 1 la 31 acest planner poate fi folosit și ca 
planner lunar.
• Cu ramă de aluminiu profil Softline.

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

Tablă cu sprafața magnetică cu planner imprimat pe suprafață. Tabla 
este cu ștergere uscată și are proprietăți magnetice. Datorită varietății 
de culori ale ramelor, această tablă este perfectă pentru orice încăpere. 
Setul include un marker , 3 magneți colorați și kit pentru instalare.

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
MMTM64D/PT2 600 x 400 mm galben 1 buc

MMTM64LCZ/PT2 600 x 400 mm roz 1 buc

MMTM64LR/PT2 600 x 400 mm roșu 1 buc

MMTM64LN/PT2 600 x 400 mm albastru 1 buc

MMTM64LZI/PT2 600 x 400 mm verde 1 buc

MMTM64LGR/PT2 600 x 400 mm navy 1 buc
COD DIMENSIUNE AMBALARE

SV11103188E 90 x 120 cm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
SV11103186E 90 x 120 cm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
SV11103281E 60 x 120 cm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
SV14035125 numere saptămâni 1 buc

SV11103276 60 x 120 cm 1 buc

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
TM64D/PM2 600 x 400 mm galben 1 buc

TM64LCZ/PM2 600 x 400 mm roz 1 buc

TM64LR/PM2 600 x 400 mm roșu 1 buc

TM64LN/PM2 600 x 400 mm albastru 1 buc

TM64LZI/PM2 600 x 400 mm verde 1 buc

TM64LGR/PM2 600 x 400 mm navy 1 buc

Plannere. || Plannere. 
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Planner	pentru	53	săptămâni Tablă	magnetică	cu	linii

Tablă	magnetică	cu	pătrățele

Tablă	magnetică	cu	puncte

• 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.

Tablă magnetică și cu ștergere uscată cu linii orizontale la 2,5 cm și ramă 
din aluminiu anodizat CLASSIC. Suprafață albă lăcuită din oțel. Partea 
din spate a tablei este făcută din placaj moale. Poate fi montată vertical 
sau orizontal. Poliță din aluminiu pentru markere și kit pentru fixarea 
de perete incluse. Concepută pentru a scrie pe  suprafața acesteia cu 
markere și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților.  Perioa-
da de garanție pentru suprafață este de 10 de ani.          

Tablă magnetică și cu ștergere uscată cu linii orizontale la 2,5 cm și ramă 
din aluminiu anodizat CLASSIC. Suprafață albă lăcuită din oțel. Partea 
din spate a tablei este făcută din placaj moale. Poate fi montată vertical 
sau orizontal. Poliță din aluminiu pentru markere și kit pentru fixarea de 
perete incluse. Colțurile sunt gri. Concepută pentru a scrie pe suprafața 
acesteia cu markere și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul mag-
neților. Perioada de garanție pentru suprafață este de 10 de ani. 

Tablă magnetică și cu ștergere uscată cu puncte la fiecare 5 cm și ramă 
din aluminiu anodizat CLASSIC. Suprafață albă lăcuită din oțel. Partea 
din spate a tablei este făcută din placaj moale. Poate fi montată vertical 
sau orizontal. Poliță din aluminiu pentru markere și kit pentru fixarea de 
perete incluse. Colțurile sunt gri. Concepută pentru a scrie pe suprafața 
acesteia cu markere cu ștergere uscată și pentru a prinde foi de hârtie 
cu ajutorul magneților. Perioada de garanție pentru suprafață este de 
10 de ani. Pentru produs - 2 ani.                       

COD DIMENSIUNE AMBALARE
SV11103198 60 x 120 cm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMTMP64ALC 600 x 400 mm 1 buc

MMTMP96ALC 900 x 600 mm 1 buc

MMTMP129ALC 1200 x 900 mm 1 buc

MMTMP1510ALC 1500 x 1000 mm 1 buc

MMTMP1710ALC 1700 x 1000 mm 1 buc

MMTMP1810ALC 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTMP2010ALC 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTMP2012ALC 2000 x 1200 mm 1 buc

MMTMP2410ALC 2400 x 1000 mm 1 buc

MMTMP2412ALC 2400 x 1200 mm 1 buc

MMTMP3012ALC 3000 x 1200 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMTMK64ALC 600 x 400 mm 1 buc

MMTMK96ALC 900 x 600 mm 1 buc

MMTMK129ALC 1200 x 900 mm 1 buc

MMTMK1510ALC 1500 x 1000 mm 1 buc

MMTMK1710ALC 1700 x 1000 mm 1 buc

MMTMK1810ALC 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTMK2010ALC 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTMK2012ALC 2000 x 1200 mm 1 buc

MMTMK2410ALC 2400 x 1000 mm 1 buc

MMTMK2412ALC 2400 x 1200 mm 1 buc

MMTMK3012ALC 3000 x 1200 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTML64ALC 600 x 400 mm 1 buc

MMTML96ALC 900 x 600 mm 1 buc

MMTML129ALC 1200 x 900 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTML1510ALC 1500 x 1000 mm 1 buc

MMTML1710ALC 1700 x 1000 mm 1 buc

MMTML1810ALC 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTML2010ALC 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTML2012ALC 2000 x 1200 mm 1 buc

MMTML2410ALC 2400 x 1000 mm 1 buc

MMTML2412ALC 2400 x 1200 mm 1 buc

| Plannere. 
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Tablă	magnetică	de	scris	cu	cretă,		din	aluminiu,	Classic Tabla	magneticăde	scris	cu	cretă,	cu	pătrățele	și	ramă	din	aluminiu

Tablă	de	scris	cu	cretă,	cu	ramă	din	lemnTablă	magnetică	de	scris	cu	cretă,		din	aluminiu,	Classic

Tablă de scris cu creta și magnetică, ramă din aluminiu Classic Suprafață 
verde lăcuită din oțel. Partea din spate a tablei este făcută din placaj 
moale. Poate fi montată vertical sau orizontal. Poliță din aluminiu și kit 
pentru fixarea de perete incluse. Concepută pentru a scrie pe suprafața 
acesteia cu cretă și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților. 

Tablă de scris cu creta și magnetică, ramă din aluminiu Classic Suprafață 
verde lăcuită din oțel. Partea din spate a tablei este făcută din placaj 
moale. Poate fi montată vertical sau orizontal. Poliță din aluminiu și kit 
pentru fixarea de perete incluse. Concepută pentru a scrie pe suprafața 
acesteia cu cretă și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților. 

Tablă de scris cu creta cu ramă din lemn. Suprafață neagră lăcuită din 
HDF. Ramă din lemn de pin. Poate fi montată vertical sau orizontal. 
Setul conține un burete, o cretă și kitul de montare a tablei. Concepută 
pentru a scrie cu cretă. Perioada de garanție pentru produs este de 2 
de ani. 

Tablă de scris cu cretă, ramă din aluminiu CLASSIC Suprafață neagră 
lăcuită din oțel. Partea din spate a tablei este făcută din placaj moale. 
Poate fi montată vertical sau orizontal. Poliță din aluminiu și kit pentru 
fixarea de perete incluse. Concepută pentru a scrie pe suprafața aces-
teia cu cretă și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților.  

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTMZ64ALC 600 x 400 mm 1 buc

MMTMZ96ALC 900 x 600 mm 1 buc

MMTMZ129ALC 1200 x 900 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTMZ1510ALC 1500 x 1000 mm 1 buc

MMTMZ1710ALC 1700 x 1000 mm 1 buc

MMTMZ1810ALC 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTMZ2010ALC 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTMZ2012ALC 2000 x 1200 mm 1 buc

MMTMZ2410ALC 2400 x 1000 mm 1 buc

MMTMZ2412ALC 2400 x 1200 mm 1 buc

MMTMZ3012ALC 3000 x 1200 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTMZK64ALC 600 x 400 mm 1 buc

MMTMZK96ALC 900 x 600 mm 1 buc

MMTMZK129ALC 1200 x 900 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTMZK1510ALC 1500 x 1000 mm 1 buc

MMTMZK1710ALC 1700 x 1000 mm 1 buc

MMTMZK1810ALC 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTMZK2010ALC 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTMZK2012ALC 2000 x 1200 mm 1 buc

MMTMZK2410ALC 2400 x 1000 mm 1 buc

MMTMZK2412ALC 2400 x 1200 mm 1 buc

MMTMZK3012ALC 3000 x 1200 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMTB34 300 x 400 mm 1 buc

MMTB64 600 x 400 mm 1 buc

MMTB86 800 x 600 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTMC64ALC 600 x 400 mm 1 buc

MMTMC96ALC 900 x 600 mm 1 buc

MMTMC129ALC 1200 x 900 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTMC1510ALC 1500 x 1000 mm 1 buc

MMTMC1710ALC 1700 x 1000 mm 1 buc

MMTMC1810ALC 1800 x 1000 mm 1 buc

MMTMC2010ALC 2000 x 1000 mm 1 buc

MMTMC2012ALC 2000 x 1200 mm 1 buc

MMTMC2410ALC 2400 x 1000 mm 1 buc

MMTMC2412ALC 2400 x 1200 mm 1 buc

MMTMC3012ALC 3000 x 1200 mm 1 buc

Table școlare. |



MIJLOACE DE PREZENTARE MIJLOACE DE PREZENTARE 397396

Tablă	de	scris	cu	cretă,	cu	ramă	din	lemn Tablă	magnetică	multifuncțională	cu	ramă	din	aluminiu

Tablă	magnetică	multifuncțională	cu	ramă	din	aluminiuTablă	magnetică	multifuncțională	cu	ramă	din	aluminiu

Tablă de scris cu creta cu ramă neagră din lemn lăcuit. Suprafață neagră 
lăcuită din HDF. Poate fi montată vertical sau orizontal. Kit de montare 
inclus. Concepută pentru a scrie cu cretă. Perioada de garanție pentru 
produs este de 2 de ani.

Tablă multifuncțională magnetică, de scris cu creta, ramă din aluminiu 
anodizat. Suprafață verde lăcuită din oțel. Două plăci laterale adiacente 
pliabile. Montare pe orizontală în patru colțuri. Poliță din aluminiu și kit 
pentru fixarea de perete incluse. Concepută pentru a scrie pe suprafața 
acesteia cu cretă și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților. 
Perioada de garanție pentru suprafață este de 10 de ani, iar pentru pro-
dus - 2 ani.        

Tablă multifuncțională magnetică, de scris cu creta, ramă din aluminiu 
anodizat. Suprafață neagră lăcuită din oțel. Două plăci laterale adia-
cente pliabile. Montare pe orizontală în patru colțuri. Poliță din alumin-
iu și kit pentru fixarea de perete incluse. Concepută pentru a scrie pe 
suprafața acesteia cu cretă și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul 
magneților. Perioada de garanție pentru suprafață este de 10 de ani, iar 
pentru produs - 2 ani.

Tablă multifuncțională magnetică, ștergere uscată, ramă din aluminiu 
anodizat. Suprafață albă lăcuită din oțel. Două plăci laterale adiacente 
pliabile. Montare pe orizontală în patru colțuri. Poliță din aluminiu pen-
tru markere și kit pentru fixarea de perete incluse. Concepută pentru a 
scrie pe suprafața acesteia cu markere și pentru a prinde foi de hârtie 
cu ajutorul magneților. Numai pentru utilizare în interior. Perioada de 
garanție pentru suprafață este de 10 de ani, iar pentru produs - 2 ani.                               

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMTB34LCZ 300 x 400 mm 1 buc

MMTB64LCZ 600 x 400 mm 1 buc

MMTB86LCZ 800 x 600 mm 1 buc
COD DIMENSIUNE AMBALARE

MMTRZM1710AL 1700 x 1000 ( 3400 x 1000 ) mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMTRCM1710AL 1700 x 1000 ( 3400 x 1000 ) mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMTRBM129AL 1200 x 900 ( 2400 x 900 ) mm 1 buc

MMTRBM1710AL 1700 x 1000 ( 3400 x 1000 ) mm 1 buc

Table multifuncționale. || Table școlare. 
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Tablă	de	scris	cu	cretă,	cu	ramă	maro	din	lemn	lăcuit
Tablă de scris cu creta cu ramă maro din lemn lăcuit. Suprafață nea-
gră lăcuită din HDF. Lățime ramă 4 cm. Poate fi montată vertical sau 
orizontal. Setul conține un burete, o cretă și kitul de montare a tablei. 
Concepută pentru a scrie cu cretă. Ideală pentru restaurante, baruri, 
magazine. Perioada de garanție pentru produs este de 2 de ani. 

Tablă	magnetică	multifuncțională	cu	ramă	din	aluminiu
Tablă de scris cu creta cu două fețe, cu ramă maro din lemn lăcuit. 
Suprafață neagră lăcuită din HDF. Lățime ramă 4 cm. În interiorul 
acesteia se află un lanț mic pentru reglarea distanței dintre cele două 
părți ale tablei. Concepută pentru a scrie cu cretă. Ideală pentru 
restaurante, baruri, magazine. Perioada de garanție pentru produs este 
de 2 de ani.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMTBLUX54 570 x 470 mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMTBLUX75 770 x 570 mm 1 buc

MMTBLUX96 970 x 670 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
PRODUSE PE STOC

MMPK126 655 x 1265 mm        H : 1465mm 1 buc

PRODUSE PE COMANDĂ

MMPK75 565 x 765 mm            H : 965 mm 1 buc

Stand	dublu	cu	ramă	din	aluminiu

Tabla	magnetică	din	inox

Tablă magnetică și de scris cu creta cu două fețe. Suprafață verde 
lăcuită din oțel. Ramă din lemn de culoare maro cu lățimea de 4 cm. În 
interiorul acesteia se află un lanț mic care reglează distanța dintre cele 
două părți ale tablei. Concepută pentru a scrie pe suprafața acesteia 
cu cretă și pentru a prinde foi de hârtie cu ajutorul magneților. Ideală 
pentru restaurante, baruri, magazine. 

Tabla este făcută dintr-o singură bucată de inox lăcuit cu 4 găuri pentru 
montarea pe verticală sau pe orizontală. Tabla din inox este cu ștergere 
uscată și are proprietăți magnetice. Produsul este disponibil în 2 culori: 
argintiu și roșu. Setul include: kit de montare, 5 magneți, 5 cârlige și suport 
pentru markere de culoare argintie.  Numai pentru utilizare în interior.  
Combinația dintre inoxul de înaltă calitate și finisajul modern permite 
ca această tablă să fie nu doar un produs obișnuit, ci totodată un obiect 
special și interesant care vă decorează atât casa, cât și locul de muncă.

Display prezentare. || Table pentru scris cu creta. 

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMSTP75AL 700 x 500 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
MMTM50 × 35BR/CZ 500 x 350 mm roșu 1 buc

MMTM50 × 35BR/SZ 500 x 350 mm argintiu 1 buc
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| Display prezentare. 

Display	prezentare	cu	picior	
Display prezentare A4 și A3. Ramele din aluminiu cu prindere deschi-
dere / inserare / închidere permit schimbarea rapidă și ușoară fără a fi 
luate de pe perete. Folie de acoperire din plastic transparent pentru a 
proteja conținutul.  Ideală pentru restaurante, baruri, magazine.

Ramă	pentru	postere	cu	ramă	din	aluminiu
Ramă afiș. Ramele din aluminiu cu prindere deschidere/inserare/închi-
dere permit schimbarea rapidă și ușoară fără a fi luate de pe perete. 
Folie de acoperire din plastic transparent pentru a proteja conținutul. 
Poate fi montată vertical sau orizontal. Rama este echipată cu un cârlig 
pentru montarea pe perete. Concepută pentru afișe, fotografii sau 
diplome.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMRPA4AL 297 x 420 mm 1 buc

MMRPA3AL 210 x 297 mm 1 buc

MMRPB2AL 500 x 700 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMSTUA4P 210 x 297 mm    H : 800 mm 1 buc

MMSTUA3P 297 x 420 mm     H : 1000 mm 1 buc

Aviziere. |

Avizier	interior/exterior	Recto

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.

• Avizier rezistent la apă, potrivit pentru exterior și interior.
• Fabricat din aluminiu cu spatele din metal alb și colțuri din material 
sintetic.
• Panoul este magnetic și se poate șterge cu burete uscat.
• Ușă batantă din plexiglas, echipată cu yală și chei.
• Dimensiune profil: 5,5 cm

COD DIMENSIUNE CAPACITATE AMBALARE
SV13001334 90 x 127 cm 18 x formate A4 1 buc

SV13001335 90 x 148 cm 21 x formate A4 1 buc

SV13001336 90 x 169 cm 24 x formate A4 1 buc

SV13001337 90 x 190 cm 27 x formate A4 1 buc

COD DIMENSIUNE CAPACITATE AMBALARE
SV13001300 60 x 42 cm 4 x formate A4 1 buc

SV13001301 60 x 63 cm 6 x formate A4 1 buc

SV13001302 60 x 85 cm 8 x formate A4 1 buc

SV13001303 90 x 63 cm 9 x formate A4 1 buc

SV13001306 60 x 106 cm 10 x formate A4 1 buc

SV13001304 90 x 85 cm 12 x formate A4 1 buc

SV13001305 90 x 106 cm 15 x formate A4 1 buc
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| Aviziere. 

Ramă	metalică	pentru	postere

EasyMount	Desk	Unit EasyMount	Wall	Unit

• Suport pentru poster cu ramă de aluminiu de 25 sau 35 mm cu 
colțuri din material sintetic argintii.
• Schimbare ușoară a posterului cu ajutorul sistemului Quick-click.
• Include accesorii de montare pe perete.
• Echipată cu ecran sintetic rezistent la UV.

• Când vorbim de eleganță și stil în soluții organizatorice, prin
design-ul săuelegant, EasyMount Desk Unit este un leader incontest-
abil.
• Finisajul din metal integrează unitatea în orice tip de decor.
• Foliile nu sunt incluse, se comandă separat.
•  Format A4.

• EasyMount Wall Unit se adresează mediilor de lucru unde spațiul
biroului este la superlativ. Plasează informația la nivelul ochilor și opti-
mizează ergonomicitatea în mediul de lucru.
• Foliile nu sunt incluse, se  comandă separat.
• Format A4.

COD DIMENSIUNE CAPACITATE AMBALARE
SV14015116 25 mm (A3) 42 x 30 cm 1 buc

SV14015115 25 mm (A4) 30 x 21 cm 1 buc

SV14015110 35 mm (A2) 42x60 cm 1 buc

SV14015113 35 mm (B2) 50x70 cm 1 buc

SV14015111 35 mm (A1) 60x84 cm 1 buc

SV14015114 35 mm (B1) 70x100 cm 1 buc

COD CULOARE CAPACITATE AMBALARE
HD76540 antracit 10 folii 1 buc

HD78540 antracit 20 folii 1 buc

COD CULOARE CAPACITATE AMBALARE
HD74540 antracit 10 folii 1 buc

HD77540 antracit 20 folii 1 buc

Sistem	de	prezentare	Durable,	Vario	Wall

Sistem	de	prezentare	Durab	SHERPA®	Wall Sistem	de	prezentare	Durable	pentru	
birou,	Vario	Pro	10

Sistem	de	prezentare	Durable
	pentru	perete,	A4

• Set complet cu panouri de afișaj pentru utilizare pe perete. 
• Suportul de pe perete din oțel, cu 5 sau 10 panouri SHERPA® în 

format A4 sau A5. 
• Taburi colorate atașate panourilor, cu etichete albe, pentru or-

ganizare. 
• Realizat din tablă de oțel acoperită cu pulbere. 
• Ideal pentru utilizare de lungă durată. 
• Asamblare facilă.

• Set complet cu panouri de afișaj pentru utilizare pe perete. 
• Suportul de perete, cu 5 sau 10 panouri SHERPA® în format A4.
• Taburi colorate atasate panourilor, cu etichete albe, pentru or-

ganizare. 
• Ideal pentru recepții, showroomuri și expoziții. 
• Asamblare facilă.

• Set complet cu panouri de afișaj. 
• Sistem de afișare SHERPA® cu panouri în format A5 ori A4. 
• Cu indecși și etichete albe pentru organizare. 
• Realizat  din tablă de oțel acoperită cu pulbere.
• Ideal pentru utilizare de lungă durată.

• Set complet cu panouri de afișaj pentru utilizare pe perete.
• Suportul de pe perete din tablă de oțel acoperită cu pulbere, cu 10 

sau 20 de panouri FUNCTION în format A4. 
• Taburi colorate atasate panourilor, cu etichete albe. 
• Asamblare facilă.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
DB556700 multicolor 1 buc

DB591801 negru 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
DB563100 multicolor 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
DB557900 multicolor 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
DB569100 multicolor 1 buc

Display prezentare. |
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Suport	Nobo	ramă	cu	clip Suport	NOBO	ramă	cu	clip,	aluminiu

Stand	NOBO	ramă	cu	clip	Suport	NOBO	ramă	cu	clip,	în	formă	de	A

Suportul Nobo ramă cu clip este ușor de folosit și rezistent la apă, per-
mite expunerea posterelor și a informațiilor în siguranță. Coperta mată 
din PVC protejează împotriva murdăriei și a prafului în timp ce rama 
inteligentă din aluminiu oferă un aspect consistent. Folosește ramele 
cu clip pentru un design coordonat și un aspect profesionist. F

Suportul Nobo ramă cu clip este ușor de folosit și rezistent la apă, per-
mite expunerea posterelor și a informațiilor în siguranță. Coperta mată 
din PVC protejează împotriva murdăriei și a prafului în timp ce rama 
inteligentă din aluminiu oferă un aspect consistent. Folosește ramele 
cu clip pentru un design coordonat și un aspect profesionist.

Suportul Nobo ramă cu clip este ușor de folosit și rezistent la apă, per-
mite expunerea posterelor și a informațiilor în siguranță. Coperta mată 
din PVC protejează împotriva murdăriei și a prafului în timp ce rama 
inteligentă din aluminiu oferă un aspect consistent. Folosește ramele 
cu clip pentru un design coordonat și un aspect profesionist.

Crează un aspect stilat și consistent al unei clădiri sau încăperi cu 
informația afișată cu ajutorul suportului Nobo. Întâmpină, informează 
sau direcționează vizitatorii într-o manieră profesionistă. Folosește 
template-urile de pe website-ul Nobo pentru a-ți crea propriile notițe.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902208  A0 1 buc

NB1902212  A2 1 buc

NB1902213  A3 1 buc

NB1902214  A4 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902209 700 x 1000 mm 1 buc

NB1902210 700 x 500 mm 1 buc

NB1902211 A1 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902384  A3 1 buc

NB1902383  A4 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902204  A0 1 buc

NB1902206  A1 1 buc

| Rame de afișaj. Rame de afișaj. |
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QuickLoad	Pocket	-	folii	de	rezervă

Display	de	birou/perete	pentru	broșuriDisplay	de	birou/perete	pentru	broșuri

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 Quick-
Load asigură o înlocuire rapidă a documentelor. Format A4.

• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent.
• Potrivit pentru broșuri.

• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent.
• Potrivit pentru broșuri.

COD CULOARE CAPACITATE AMBALARE
HD14029 antracit 10 folii 1 buc

HD14027 gri deschis 10 folii 1 buc

HD14026 negru 10 folii 1 buc

COD CAPACITATE AMBALARE
KJ-K-150 1 x 1/3 A4 1 buc

KJ-K-151 2 x 1/3 A4 1 buc

KJ-K-180 3 x 1/3 A4 1 buc

KJ-K-152 4 x 1/3 A4 1 buc

COD CAPACITATE AMBALARE
KJ-K-153 1 x A5 portrait 1 buc

KJ-K-154 2 x A5 portrait 1 buc

KJ-K-181 3 x A5 portrait 1 buc

KJ-K-155 4 x A5 portrait 1 buc

Display	de	birou/perete	pentru	broșuri

Display	cu	magneți	pentru	pliante

Display	rotativ	de	birou

Display	cu	magneți	pentru	pliante

• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent.
• Potrivit pentru broșuri.

• 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.

• Confecționat din plastic cu o claritate ce conferă o bună vizualizare 
prezentării.
• Folosit pentru meniuri sau expunere fotografii.

• Display în formă T, oferă vizualizare din 2 părți a documentului 
prezentat.
• Confecționat din plastic transparent cu o claritate ce oferă o bună 
vizualizare a prezentării.
• Potrivit pentru ghișee, meniuri, semne etc.

COD CAPACITATE AMBALARE
KJ-K-156 1 x A4 portrait 1 buc

KJ-K-157 2 x A4portrait 1 buc

KJ-K-158 3 x A4 portrait 1 buc

KJ-K-159 4 x A4 portrait 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-K-345 105 x 74 mm 1 buc

KJ-K-349 203 x152 mm 1 buc

KJ-K-350 297 x 210 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-K-216 80 x 20 mm 1 buc

KJ-K-217 105 x 148 mm 1 buc

KJ-K-218 128 x 182 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-K-353 105 x 74 mm 1 buc

KJ-K-357 203 x 152 mm 1 buc

KJ-K-358 297 x 210 mm 1 buc

| Display prezentare. Display prezentare. |
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Display	pentru	pliante	curbat	
cu	magneți

Display	nume	pentru	birou

Display	pentru	pliante	
curbat	cu	magneți

Display	nume	pentru	birou

• 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.

• Confecționată din PVC.
• Conține etichetă din carton.

• 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 cu formă înclinată pentru o bună vizualizare.
• Confecționat din plastic transparent cu o claritate ce oferă o bună
vizualizare a prezentării.
• Potrivit pentru ghișee, meniuri, semne etc.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-K-334 178 x 127 mm 1 buc

KJ-K-335 203 x 152 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
E-100202626 60 x 250 mm 25 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-K-033 72 x 200 mm 1 buc

KJ-K-034 85 x 250 mm 1 buc

KJ-K-036 100 x 220 mm 1 buc

KJ-K-395 75 x 210 mm 1 buc

KJ-K-399 100 x 220 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-K-341 178 x 127 mm 1 buc

KJ-K-342 203 x 152 mm 1 buc

KJ-K-343 297 x 210 mm 1 buc

Ramă	din	sticlă	cu	clamă

Ramă din sticlă cu clamă. Sticlă lustruită cu o grosime de 2 mm. Tablă 
din HDF dur cu grosimea de 3 mm pentru a preveni deformarea și 
deteriorarea. Rame clamei are fețe albe. De la dimensiunea de 40 x 
50 cm ramele au cârlig suplimentar pentru atârnarea pe verticală sau 
pe orizontală. Este un element decorativ perfect pentru casă, birou, 
restaurant. Permite afișarea de fotografii, tablouri, postere, diplome.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMANS9x13 9 x 13  cm 1 buc

MMANS10x15 10 x 15  cm 1 buc

MMANS13x18 13 x 18  cm 1 buc

MMANS15x21 15 x 21  cm 1 buc

MMANS18x24 18 x 24  cm 1 buc

MMANS20x28 20 x 28  cm 1 buc

MMANS21x29,7 21 x 29,7  cm 1 buc

MMANS24x30 24 x 30  cm 1 buc

MMANS28x35 28 x 35  cm 1 buc

MMANS29,7x42 29,7 x 42  cm 1 buc

MMANS30x40 30 x 40  cm 1 buc

MMANS30x45 30 x 45  cm 1 buc

MMANS40x50 40 x 50  cm 1 buc

MMANS40x60 40 x 60  cm 1 buc

MMANS50x60 50 x 60  cm 1 buc

MMANS50x70 50 x 70  cm 1 buc

MMANS60x80 60 x 80  cm 1 buc

MMANS70x100 70 x 100  cm 1 buc

| Display prezentare. Display prezentare. |



MIJLOACE DE PREZENTARE MIJLOACE DE PREZENTARE 411410

1

3

2

Pentru a afla și a face schimb 
de informații rapid și ușor, fără 

compromisuri privind s�lul.

DURAFRAME
este la fel de lejer ca o bandă 

adezivă, dar elegant ca o 
ramă de tablou.

DURAFRAME
Pune aici mesajul tău.

Așa ș�u. Așa vreau. Care sunt calitățile de bază

folie an� reflexie

folie autoadezivă
transparentă

închidere
magne�că

8 culori diferite

DURAFRAME® sunt rame magne�ce 
autoadezive în formatele A6, A5, A4 și A3. 
Documentele se schimbă rapid și ușor și 
se pot ci� pe ambele părți când sunt 
aplicate pe s�clă.

Rama se vede la fel indiferent din ce 
parte e privită și se poate folosi atât în poziție 
potret cât și landscape.

DURAFRAME® rămâne fixat pe toate 
suprafețele netede și se poate și reloca pe 
altă suprafață solidă, inclusiv pe s�clă. Sunt 
disponibile 11 variante diferite de culoare 
pentru a atrage mereu atenția. Se potrivește 
pentru o mulțime de domenii.

Pur și simplu îndepărtează folia de protecție. Fixează rama în poziția dorită.

Ridică partea magne�că pentru a introduce informațiile. Asta-i tot. DURAFRAME rămâne fixat pe toate suprafețele netede și 
se poate și reloca pe altă suprafață solidă, inclusiv pe s�clă.  

culori iden�ce pe
ambele părți
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Ramă	pentru	postere	autoadezivă	

DURAFRAME NOTE

Ramă	pentru	postere	autoadezivă,	
pentru	expunere	la	exterior

• Stabilizat UV, folie cu reflexie scăzută.
• Prin fixarea la interior, pe vitrină, este protejat de furturi și se 

vede din exterior.
• Schimbare ușoară și rapidă a afișelor prin partea magnetică.
• Se poate folosi atât în poziție potret cât și landscape.
• Informația se poate vedea din ambele părți.
• Rămâne fixat pe toate suprafețele netede și se poate și reloca pe 

altă suprafață solidă, inclusiv pe sticlă.

• Pentru o imagine perfectă, imagine profesională!
• Câți angajați sunt interesați de fitness? Când a fost ultima oară 

verificat xeroxul? S-au spălat toaletele la fiecare oră? Serviciile 
cum ar fi curățenia, securitatea, mentenanța au loc zi de zi.

• Documentarea acestor operațiuni e aproape mereu obligatorie 
sau pur și simplu este avantajos să ai o evidență la vedere. 

• Duraframe  Note este o soluție simplă și genială pentru a oferi in-
formații, a ține evidența serviciilor sau a face liste de participanți.

• Schimbare ușoară și rapidă tabelelor prin partea magnetică. Poate 
cuprinde până la 5 foi.

• Pentru scriere directă pe hârtie A4, portret sau landscape.
• Suport pentru pix cu clip de prindere.
• Spate autoadeziv pentru fixare pe suprafațe solide, netede.

• Stabilizat UV, folie fără reflexie.
• Rezistent la căldură de până la 70° C.
• Se scoate fără a lăsa urme.
• Prin fixarea la interior, pe vitrină, este protejat de furturi și se 

vede din exterior.
• Schimbare ușoară și rapidă a afișelor prin partea magnetică.
• Se poate folosi atât în poziție potret cât și landscape.
• Informația se poate vedea din ambele părți.
• Rama se vede din ambele părți la fel.
• Rămâne fixat pe toate suprafețele netede și se poate și reloca pe 

altă suprafață solidă, inclusiv pe sticlă.

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB499201 70 x 100 cm negru 1 buc/set

DB499223 70 x 100 cm argintiu 1 buc/set

DB499501  A2 negru 1 buc/set

DB499523  A2 argintiu 1 buc/set

DB499601  50 x 70 cm negru 1 buc/set

DB499623  50 x 70 cm argintiu 1 buc/set

DB499701  A1 negru 1 buc/set

DB499723  A1 argintiu 1 buc/set

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB499323 A4 argintiu 1 buc/set

DB499301 A4 negru 1 buc/set

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB500523 50 x 70 cm argintiu 1 buc/set

DB500501 50 x 70 cm negru 1 buc/set

DB500701 70 x 100 cm negru 1 buc/set

DB500623 A1 argintiu 1 buc/set

DB500601 A1 negru 1 buc/set

DB500423 A2 argintiu 1 buc/set

DB500401 A2 negru 1 buc/set

2 versiuni 
disponibile

DURAFRAME®

POSTER
Ramă autoadezivă realizată special pentru utilizarea  
pe pereții interiori sau suprafețe de sticlă neexpuse  
direct razelor solare.

DURAFRAME®

POSTER SUN
Ramă autoadezivă realizată special pentru utilizarea 
în vitrinele magazinelor expuse direct razelor solare.

50 × 70 cm A2 A3 A4A1

DURAFRAME® PERSONALIZAT
Formate

Comandă o mostră A4 gratuită 
pentru a îl încerca!

Opțiuni de personalizare:

Culoarea ramei se poate 
alege în orice nuanță  

(de preferat din culorile 
RAL sau Pantone).

Pe ambele fețe ale 
ramei este vizibilă 

culoarea.

Lățimea ramei este 
flexibilă în zona 

siglei.

Sigla se poate 
imprima mono 

sau bicolor.

Sigla se poate poziționa 
oriunde pe ramă.

Sigla se poate imprima 
pe ambele fețe ale 

ramei.

DURAFRAME®

PERSONALIZAT

Display prezentare. |
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PRODUSE CU ADEVĂRAT
INOVATOARE ŞI AVANSATE

Proiectoarele noastre utilizează multe dintre cele mai avansate tehnici şi tehnologii din lume pentru a ne asigura că 
produsele furnizează o experienţă home cinema cu adevărat captivantă şi plină de satisfacţii.

CULORI 3D FOARTE LUMINOASE
O experienţă de vizualizare 3D mai bună şi mai luminoasă
Tehnologia de amplificare a luminozităţii permite conţinutului 3D să fie mult mai luminos 
decât în cazul multor proiectoare 3D home cinema Full HD. Aceasta deoarece toţi 
ochelarii 3D cu obturator activ tind să reducă luminozitatea, când „trec” de la un ochi la 
celălalt. Însă, prin dublarea vitezei acestei treceri, am redus în mod semnificativ pierderea 
de luminozitate, oferind o experienţă de vizionare 3D mai bună, mai luminoasă şi plină de 
satisfacţii.

INSTALARE FLEXIBILĂ
Imagini perfecte de fiecare dată
Proiectoarele Epson oferă o flexibilitate uimitoare de poziţionare. Datorită zoom-ului optic, 
deplasării lentilei pe verticală şi orizontală şi corecţiei trapezului, pot fi configurate rapid şi 
uşor, pentru a putea beneficia de o imagine perfect dreaptă. Indiferent de unghi şi de 
poziţionare, veţi observa că imaginea este reglată perfect în doar câteva secunde. De fapt, 
puteţi reda o imagine pe ecran lat de 100” de la numai 3 m depărtare. Funcţionează pe 
orice perete gol sau pe un ecran de proiecţie.

Fără Super-Resolution Cu Super-Resolution

SUPER-RESOLUTION

Datorită tehnologiei Epson Super-Resolution veţi beneficia de imagini clare, indiferent de 
conţinutul vizionat. Fiind proiectat pentru a reduce neclarităţile cauzate de zoom şi de 
mărirea imaginii, proiectorul utilizează tehnici sofisticate pentru a accentua claritatea 
fiecărui cadru din film, dând viaţă conţinutului cu definiţie standard şi celui de pe DVD-uri.

Imagini precise şi clare de fiecare dată
CONTRAST DINAMIC SUPERB

Proiector cu raport de 
contrast mai scăzut

SERIA EH-TW6600 

Claritate totală indiferent de lumină
Atunci când condiţiile de iluminare din camera în care vizionaţi un film se modifică, 
nivelurile de contrast pot fi afectate. Caracteristica auto-iris compensează acest lucru 
reglând automat apertura pentru a oferi un contrast şi o luminozitate optime pentru 
fiecare scenă, indiferent dacă în încăpere este lumină sau întuneric.

Videoproiector	EB-U32

Videoproiector	EB-X27

Videoproiector	EB-570

• Indiferent dacă realizaţi prezentări clare, bine definite sau vizion-
aţi filme şi fotografii de familie pe un ecran mare, elegantul model 
EB-U32 este ideal atât pentru acasă, cât şi pentru birou. Pentru 
că poate fi mutat cu uşurinţă şi se configurează rapid, utilizatorii 
pot începe imediat să vizioneze conţinut la calitate excepţională. 
Imagini Full HD luminoase: Tehnologie 3LCD şi luminozitate pe 
alb şi pe culoare la acelaşi nivel înalt;

• Raport de contrast de 15000:1: Nuanţe profunde şi bogate de 
negru şi umbre dense;

• Conectivitate wireless: Wi-Fi integrat;Cost total de exploatare 
scăzut: Durata de viaţă a lămpii şi filtrului de 10.000 ore;

• Control versatil şi flexibil: Proiectaţi de pe surse diferite prin inter-
mediul conectivităţii mobile2 şi celor 2 intrări HDMI.

Caracteristici esenţiale:
•  Portabil: Suficient de mic şi de uşor pentru a fi mutat dintr-o 

încăpere în alta
• Imagini luminoase, de calitate superioară: Tehnologie 3LCD şi lu-

minozitate pe alb şi pe culoare la acelaşi nivel înalt, 2.700 lumeni;
• Conectivitate îmbunătăţită şi funcţii de reţea: Intrare HDMI; 

RJ-45 Ethernet; Wi-Fi opţional; iProjection prin cod QR;Instalare 
flexibilă: Corecţie trapez pe verticală şi pe orizontală şi zoom 
optic, pentru amplasare flexibilă;

• Cost total de exploatare (TCO) redus: Lampă cu durată lungă 
de viaţă; funcţia de oprire A/V întrerupe prezentarea şi îm-
bunătăţeşte economia de energie cu 70 %.

Caracteristici esenţiale:
•  Imagine de calitate: Tehnologia Epson 3LCD asigură imagini de 

calitate superioară.
• Fiabil: Proiectaţi o perioadă de timp mai îndelungată, datorită 

duratei de viaţă a lămpii de până la 10.000 ore;
• Economisiţi timp: Conectaţi-l la sursa de alimentare şi porniţi-l – 

nu este nevoie de timp de încălzire;
• Mai mult control şi colaborare: Partajaţi simultan conţinut;
• Capacitate wireless opţională: Afişaţi cu uşurinţă conţinut de la o 

gamă largă de dispozitive inteligente.

Videoproiectoare. |
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| Ecrane de proiecție.

Ecran	de	proiecție Ecran	de	proiecție	Nobo	cu	trepied,	16:10

Ecran	de	proiecție	Nobo	cu	trepied,	4:3Ecran	de	proiecție	cu	trepied	inclus

Ecran de proiecție manuală pe perete sau tavan BASIC. Suprafața 
ecranului albă mată. Casetă rezistentă, din oțel, de culoare albă (RAL 
9016), protejează perfect suprafața ecranului împotriva mizeriei și 
deteriorării în timpul transportului. Casetă cu mecanism cu arc din oțel 
ce blochează suprafața la fiecare 13 cm. Fixarea pe perete sau tavan 
prin intermediul unor clame și conectori adecvați.  Suprafața albă 
mată - suprafață universală pentru proiecții, din sticlă, albă, mată tip D, 
permite  utilizarea ecranului în condiții diferite deluminozitate. Supra-
fața din sticlă face parte din categoria de materiale de izolare termică 
și izolare electrică și are o fiabilitate ridicată și rezistență la străpun-
gere. Suprafața ecranului are în partea din spate un plastic negru 
opac. Suprafața albă mată asigură o reflexie și un unghi de vizionare 
adecvate.   Scară de  luminozitate - în conformitate cu standardul DIN 
19045 tip D (uniform în toate direcțiile).  Gradul de reflexie al luminii 
prin material - 1.1. Unghiul de vizionare - 150˚.   Grosimea materialului 
- 0,35 mm.  Greutatea materialului - aprox. 0,600 g / m2.   Rezistența 
la foc - în conformitate cu standardul DIN 4102 Partea 1 - B2

O gamă de ecrane de proiecție cu trepied de înaltă calitate, flexibile. 
Suprafața albă mată, cu margine neagră, oferă o imagine clară și detal-
iată, care poate fi văzută cu ușurință de oricine din audiență. Ecranul 
poate fi ușor retras în carcasă pentru a fi protejat de deteriorare. 

O gamă de ecrane de proiecție cu trepied de înaltă calitate, flexibile. 
Suprafața albă mată, cu margine neagră, oferă o imagine clară și detal-
iată, care poate fi văzută cu ușurință de oricine din audiență. Ecranul 
poate fi ușor retras în carcasă pentru a fi protejat de deteriorare. 

Ecran de proiecție pe trepied BASIC. Suprafața ecranului albă mată. 
Casetă telescopică, rezistentă, din oțel, de culoare neagră (RAL 9005), 
protejează perfect suprafața ecranului împotriva mizeriei și deteriorării 
în timpul transportului. Ramă prevăzută cu mâner pentru ajustarea 
înălțimii ecranului. Ecranul este ideal atât pentru prezentări în mediul 
de afaceri, cât și pentru cursuri în școli și universități. Suprafața albă 
mată - suprafață universală pentru proiecții, albă, mată tip D, permite 
utilizarea ecranului în condiții diferite de luminozitate. Suprafața 
ecranului este realizată din poliester, având pe spate un plastic negru 
opac. Suprafața albă mată asigură o reflexie și un unghi de vizionare 
adecvate. Scara de luminozitate - în conformitate cu standardul DIN 
19045 tip D (uniform în toate direcțiile). Gradul de reflexie al luminii 
prin material - 1.1   Unghiul de vizionare - 150˚ . În funcție de di-
mensiunea ecranului, secțiunea casetei din oțel este potrivită pentru 
dimensiunile: 150 x 150 cm, 180 x 180 cm - 5.5 cm și 200 x 200 cm, 
240 x 180 cm - 6.5 cm.                                             

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMEMSS1515 1500 x 1500 mm 1 buc

MMEMSS1818 1800 x 1800 mm 1 buc

MMEMSS2020 2000 x 2000 mm 1 buc

MMEMSS2424 2400 x 2400 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902395W 1500 x 1000 mm 1 buc

NB1902396W 1750 x 1150 mm 1 buc

NB1902397W 2000 x 1310 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902395 1500 x 1138 mm 1 buc

NB1902396 1750 x 1325 mm 1 buc

NB1902397 2000 x 1513 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMEMT1515 1500 x 1500 mm 1 buc

MMEMT1818 1800 x 1800 mm 1 buc

MMEMT2020 2000 x 2000 mm 1 buc

Ecrane de proiecție. |
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Ecran	de	proiecție	Nobo	pentru	perete,	16:10 Ecran	electric	Nobo	pentru	proiecție

Ecran	de	proiecție	Nobo	cu	trepied,	4:3

Suprafață excelentă albă mată a ecranului, oferă o imagine clară, 
detaliată, care poate fi vizualizată cu ușurință de oricine din audiență. 
Ecranul poate fi retractat ușor pentru depozitare și pentru a fi protejat, 
atunci când nu este folosit. Cu brațele de extensie opționale, ecranul 
poate fi montat pe o tablă sau înclinat spre public.

Perfect pentru crea un aspect profesional și pentru a simți prezentar-
ea. Ideal pentru a fi solosit ăn sălile de ședințe, sălile pentru board și 
sălile de conferințe. Folosește telecomanda pentru a coborî ecranul 
și ești gata de prezentare! . Design accesibil și ușor de instalat - îl 
conectezi simplu la priză, fără alte setări. Suprafața mată a ecranului 
oferă o imagine clară, care poate fi vizualizată de toți din încăpere.

O gamă de ecrane de proiecție cu trepied de înaltă calitate, flexibile. 
Suprafața albă mată, cu margine neagră, oferă o imagine clară și detal-
iată, care poate fi văzută cu ușurință de oricine din audiență. Ecranul 
poate fi ușor retras în carcasă pentru a fi protejat de deteriorare. 

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902391W  1500 x 1040 mm 1 buc

NB1902392W  1750 x 1090 mm 1 buc

NB1902393W  2000 x 1350 mm 1 buc

NB1902394W  2400 x 1600 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1901970 1440 x 1080 mm 1 buc

NB1901971 1600 x 1200 mm 1 buc

NB1901972 1920 x 1440 mm 1 buc

NB1901973 2400 x 1800 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902391 1500 x 1138 mm 1 buc

NB1902392 1750 x 1325 mm 1 buc

NB1902393 2000 x 1513 mm 1 buc

NB1902394 2400 x 1813 mm 1 buc

| Ecrane de proiecție. Ecrane de proiecție. |
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Tablă	interactivă	seria	Premium	-	Diagonală	83”	|	210	cm,	Multi-Touch	10	puncte Tablă	interactivă	seria	Premium	-	Diagonală	94”	|	238	cm,,	Multi-Touch	10	puncte
Calitatea activității pedagogice se bazează atât pe metodele educațion-
ale tradiționale, cât și pe  dispozitivele educaționale cele mai avansate. 
Gama de table interactive Premium mizează pe acest fapt, de aceea, 
special adaptate mediului educațional din România, funcțiile și uneltele 
acesteia reușesc să transforme experiența de utilizare într-o multitu-
dine de avantaje pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal 
sau universitar. 
• Poate fi utilizată atât cu degetul, cât și cu marker-ul;
• Tehnologie Multi-Touch 10 puncte ce permite până la 10 utilizatori 

simultan (6 în versiunea wireless);
• Suprafață anti-zgâriere, anti-reflexie și specială pentru proiecție;
• Software gratuit în limba română, multidisciplinar, ce sporește in-

teracțiunea didactică dintre profesor și elev;
• Viteză impresionantă de procesare a comenzilor și rulare a conținu-

turilor multimedia;
• Recunoaștere gesturi și a scrisului de mână;
• Bibliotecă încorporată care poate fi îmbogățită foarte ușor prin in-

serarea de imagini, flash, audio, video, modele 3D.
• Unelte de desen / scriere cu funcție de scriere și ștergere simultană;
• Funcție de calibrare automată, printr-un singur buton de acțiune;
• Funcție multi-color: detecție automată a numărului și culorilor 

markerelor  ridicate din Pen Tray;
• Funcții avansate de înregistrare, salvare și reaccesare a lecțiilor în-

tr-un număr mare de formate (word, pdf, jpeg, etc.);
• Funcție Text Speech care pronunță cuvintele tastate / scrise;
• Funcție de mărire / micșorare îmbunătățită;
• Versiune mobila a software-ului prin aplicația e-Note, cu editări în 

timp real.
• Configurare rapidă și completă în câțiva pați, fără cunoștințe teh-

nice;
• Zero costuri de intreținere;
• Suprafața ecranului are în partea din spate un plastic negru opac. 

Suprafața albă mată asigură o reflexie și un unghi de vizionare 
adecvate. Scară de luminozitate - în conformitate cu standardul 
DIN 19045 tip D (uniform în toate direcțiile).  Gradul de reflexie al 
luminii prin material - 1.1. Unghiul de vizionare - 150˚.   Grosimea 
materialului - 0,35 mm.  Greutatea materialului - aprox. 0,600 g / 
m2.   Rezistența la foc - în conformitate cu standardul DIN 4102 
Partea 1 - B2.  

• Dimensiuni: 169.20 x 128.40 cm.
• Diagonală: 83 inchi | 210 cm.
• Puncte de contact: 2 / 4 / 6 / 10 puncte independente - Deget / 

Marker Touch.
• Tehnologie: IR Cell Optical LED.
• Calibrare: 9 puncte.
• Rezoluție: 32768 x 32768.
• Precizie: 1 mm.
• Format: 4:3.
• Durata de viață a sistemului touch: Nelimitată.

Calitatea activității pedagogice se bazează atât pe metodele edu-
caționale tradiționale, cât și pe dispozitivele educaționale cele mai 
avansate. Gama de table interactive Premium mizează pe acest fapt, 
de aceea, special adaptate mediului educațional din România, funcțiile 
și uneltele acesteia reușesc să transforme experiența de utilizare într-o 
multitudine de avantaje pentru învățământul preșcolar, primar, gimna-
zial, liceal sau universitar.

• Poate fi utilizată atât cu degetul, cât și cu marker-ul;
• Tehnologie Multi-Touch 10 puncte ce permite până la 10 utiliza-

tori simultan (6 în versiunea wireless);
• Suprafață anti-zgâriere, anti-reflexie și specială pentru proiecție;
• Software gratuit în limba româna, multidisciplinar, ce sporește 

interacțiunea didactică dintre profesor și elev;
• Viteză impresionantă de procesare a comenzilor și rulare a 

conținuturilor multimedia;
• Recunoaștere gesturi și a scrisului de mână;
• Bibliotecă încorporată care poate fi îmbogățită foarte ușor prin 

inserarea de imagini, flash, audio, video, modele 3D.
• Unelte de desen / scriere cu funcție de scriere și ștergere si-

multană;
• Funcție de calibrare automată, printr-un singur buton de acțiune;
• Funcție multi-color: detecție automată a numărului și culorilor 

markerelor ridicate din Pen Tray;
• Funcții avansate de înregistrare, salvare și reaccesare a lecțiilor 

într-un număr mare de formate (word, pdf, jpeg, etc.);
• Funcție Text Speech care pronunță cuvintele tastate / scrise;
• Funcție de mărire / micșorare îmbunătățită;
• Versiune mobila a software-ului prin aplicația e-Note, cu editări în 

timp real.
• Configurare rapidă și completă în câțiva pași, fără cunoștințe 

tehnice;
• Zero costuri de întreținere;
• Dispune de o suită diversificată de accesorii și opțiuni. 
• Dimensiuni: 206.0 x 124.3 cm.
• Diagonală: 94 inchi | 238 cm.
• Puncte de contact: 2 / 4 / 6 / 10 puncte independente - Deget/

Marker Touch.
• Tehnologie: IR Cell Optical LED.
• Calibrare: 9 puncte.
• Rezolutie: 32768 x 3276.8
• Precizie: 1 mm.
• Format: 16:9.
• Durata de viață a sistemului touch: nelimitată.

| Table interactive. Table interactive. |
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Stegulețe	pentru	panouri	de	plută Magneți	pentru	whiteboard

Ace	pentru	panouri	de	plută Burete	magnetic	pentru	whiteboard	

Ace	pentru	panouri	de	plută Magneți

Pioneze	pentru	tabla	din	plută Marker	whiteboard	cu	burete	
și	magnet

• Stegulețe pentru panouri din plută. Au lungimea de 25 mm.
• 50 stegulețe asortate întro cutie din carton.

• Ace pentru panouri din plută cu diamentrul de 10 mm și  
lungimea de 11 mm.

• 50 ace colorate întro cutie din carton.

• Burete magnetic pentru tablele magnetice și cu ștergere uscată.

• Ace pentru panouri din plută cu diamentrul de 10 mm și  
lungimea de 11 mm.

• 50 ace colorate întro cutie din carton.
• Magneți pentru table magnetice.

• Ace de prindere pentru panou din plută sau panouri textile.

• Burete magnetic pentru tablele magnetice și cu ștergere uscată.

COD CULOARE AMBALARE
EK28232 asortate 50 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK24877 asortate 50 buc/cutie

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMGM1 108 x 51 x 20 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
MMMMG 123 x 10 mm 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
EK19749 asortate 100 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
MMMB12B14 asortate 14 buc/set

MMMB12B30 asortate 30 buc/set

COD CULOARE AMBALARE
EK22460 asortate 12 buc/set

EK22461 asortate 12 buc/set

COD CULOARE AMBALARE
MMMB20B6 asortate 12 buc/set

MMMB20B12 asortate 6 buc/set

| Accesorii panouri de plută. Accesorii panouri de plută. |
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Magneți	puternici	Nobo Bandă	Nobo	auto-adezivă	
pentru	liniere	table

Bandă	Metalică	cu	10	magneți

Afișează notițe la birou, anunțuri și mesaje, ușor și sigur. Magneții 
puternici au o forță foarte mare care permite atașarea până la 6 coli 
de hârtie pe orice suprafață magnetică cum ar fi tablele, cabinetele 
pentru dosare etc. 

Alternativa practică la magneții pentru table.   
Sunt incluși și 10 magneți rotunzi cu diamentrul de 30 mm.

Bandă auto-adezivă pentru a trasa linii semi-permanente pe table. 
10m x 3 mm. Negru.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1903854 130 x 48 x 48 mm 10 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
DB171702  5 m x 35 mm 1 set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1901122 10m x 3 mm 1 buc

Pointer	Nobo	P1	cu	laser

Pointer	Nobo	P2	cu	laserPointer	Nobo	P3	cu	laserPointer	NOBO	cu	laser	4	in	1

Rapid și eficient, subliniază informațiile cheie cu pointerul Nobo P1 cu 
laser. Compact și ușor de folosit, mărimea potrivită pentru buzunar, 
laser de culoare roșie ce poate opera de la 200 metri, potrivit pentru 
orice încăpere.

Ține prezentări profesionale fără a atinge PC-u tău, doar cu pointerul 
Nobo P2 cu laser. Subțire, stil pix, laser roșu, cu funcția de înainte și 
înapoi, rază de funcționare de 8 metri, datorită USB-ului detașabil. 
Doar întrodu USB-ul în calculatorul tău și poți începe prezentarea!
Magazine Online

Ține prezentări dinamice doar cu atingerea unui singur buton, cu 
pointerul Nobo P3 cu laser, și cu funcțiile unui mouse. Laserul este de 
culoare roșie, butone pentru înainte și înapoi, funcționalitatea deplină 
a unui mouse, așa căpoți deschide mai multe aplicații oriunde ai fi în 
cameră. Raza de acțiune: 15 metri.

Ideal pentru întâlniri și prezentări, pointerul cu laser 4-în-1, poate 
funcționa într-o rază de 100 metri. Poate fi utilizat ca touch pentru 
dispozitivele electronice, stilou cu pix sau lanternă cu LED-uri. Baterii 
incluse.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902388 30 x 10 x 85 mm 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
NB1902389 albastru 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902390 185 x 47 x 260 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
NB1902262 128 x 20 x 254 mm 1 buc

Pointer	telescopic	NOBO,	625mm
Ponterul Nobo telescopic este un pointer dual ce poate fi un pix 
standard, de culoare neagă cu cerneală albastră, dar și un pointer. 
Capacul se înșurubează și protejează pixul. Raza de acțiune: până la 
625 mm.

COD CULOARE AMBALARE
NB34431151 Argintiu 1 buc

| Accesorii table magnetice și din sticlă. Accesorii table magnetice și din sticlă. |
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Pix	Stylus	pentru	dispozitive	cu	
touchscreen

Pix	Leitz	Stylus	Pro	Presenter

Multifuncțional: control PC wireless, indicator laser pentru prezentări, 
pix reîncărcabil 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.

• Pix Leitz multifunțional cu control PC wireless, indicator laser 
pentru prezentări, vârf din silicon pentru ecran tactil, reîncărcabil.

• Sistem plug-and-play pentru Windows si Mac, nu necesita soft-
ware. 

• 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 (rezerva tip D1, 

lungime 67 mm). 
• Vârf interschimbabil pentru dispozitive cu ecran tactil. 
• Rază de acțiune până la 15 m.

COD GRAMAJ AMBALARE
LZ64150084 argintiu 1 buc

LZ64140001 alb 1 buc

LZ64140095 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
LZ64770001 alb 1 buc

LZ64770095 negru 1 buc

Spray	curățare	whiteboard Spray	de	curățare	etichete,	cu	perie
Spray de curățare pentru tablele magnetice și cu ștergere uscată. 
Curățarea regulată a tablelor Memoboards cu suprafață lăcuită și 
ceramică, se recomandă utilizarea dispozitivului de curățare Memo-
boards adecvat. Îndepărtează perfect murdăria, păstrează și protejează 
suprafața tablelor. Produs biodegradabil pentru un mediu mai curat.

Soluția perfectă pentru a îndepărta complet diversele etichete lipite 
pe produse, lăsându-le pe acestea curate, fără urme lipicioase. Perfect 
pentru orice birou.

COD GRAMAJ AMBALARE
MMPM250 250 ml 1 buc

MMPM500 500 ml 1 buc
COD GRAMAJ AMBALARE

DB586700 200 ml 1 buc

Șervețele	umede	curățat	whiteboardSpray	curățare	whiteboard	250	ml
Șervețele speciale pentru curățarea tablelor de prezentare de tip white-
board. Mod de folosire: îndepărtați capacul recipientului și extrageți 
șervețelul din mijloc prin locașul special prevăzut în capac. Montați ca-
pacul pe recipient. Pentru rezultate optime, extrageți șervețelul la un 
ușor unghi față de recipient. Compoziția: amfoteri, aromă naturală. Li-
chidul nu este inflamabil și nu conține butilglicol și metanol.

Produsul poate fi folosit atât la birou cât și la școală pentru curățarea ta-
blei de prezentare whiteboard. Mod de folosire: Pulverizați o cantitate 
mică de lichid după care ștergeți cu o lavetă uscată sau burete. Produsul 
nu conținene: butilglicol și metanol. Nu este inflamabil.Compoziția: am-
foteri, aromă naturală.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
HZ9478670  16 x 13 cm 100 buc/tub

COD GRAMAJ AMBALARE
HZ9478690 250 ml 1 buc
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Suport	ecuson	Durable	cu	bandă

Suport	pentru	2	carduri	fără	șnur Suport	dublu	pentru	card	de	acces

Suport ecuson Durable cu bandă de prindere pe braț ajută la identifi-
carea persoanelor care lucrează în medii active. 
Banda ajustabilă ajută la păstrarea în siguranță și la vedere a cardurilor 
și permiselor. Este o opțiune sigură pentru angajații care lucrează în 
apropierea mașinilor, ca alternativă la șnururile care se pot ușor agăța 
sau prinde în utilaje. 
Realizat din plastic robust cu închidere sigilată pentru a proteja cardul 
de umezeală și murdărire, ideal pentru utilizare în aer liber.

Suport card două locuri fără șnur 54 x 85 mm. 
Se poate utiliza în format landscape sau portrait. 

Suport card două locuri fără șnur 54 x 85 mm, cu spațiu pentru în-
locuire a cardurilor cu degetul.

COD GRAMAJ AMBALARE
DB841419 200 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
DB891919 200 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
DB892419 200 ml 1 buc

Ecuson	magnetic
Suprafața clară ca de cristal face informațiile ușor de citit și scanat. 
Designul oferă protecție pentru cardurile cu cip sau fâșii magnetice. 
Design curbat atractiv.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
DB81231925 40 x 75 mm 25 buc/cutie

DB81320125 17 x 67 mm 25 buc/cutie

Suport	card	Durable	cu	clip

Ecuson	cu	ac	și	clip	Durable,	54x90mm

Ecuson	Durable	cu	clip

Ecuson	cu	clip,	orizontal	60	X	90	mm

Suport card Durable cu clip 25buc/cutie diverse culori; design atractiv 
și flexibil, poate fi folosit atât vertical cât și orizontal, compatibil cu 
șnurul DB8104xx, designul deosebit nu permite deteriorarea benzii 
magnetice a cardurilor.

Ușor de utilizat. 
Cu mecanism pentru o schimbare ușoară a inserturilor. 
Se pot prinde prin diverse metode.

Ecuson Durable cu clip metalic 90x60mm. Clipsul odată închis, 
sigilează ecusonul și securizează conținutul acestuia. Ecusoanele vin 
echipate un carduri albe, neprintabile.

Ecuson Durable cu clip, orizontal transparent 60 X 90 mm 25buc/
cutie. Clipsul odată închis, sigilează ecusonul și securizează conținutul 
acestuia.

COD CULOARE AMBALARE
DB811801 negru 25 buc/cutie

DB811819 transparent 25 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
DB80021925 transparent 25 buc/cutie

DB814219 transparent 25 buc/cutie

DB814319 transparent 25 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
DB814519 transparent 50 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
DB800319 transparent 25 buc/cutie
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Suport	card	Durable	54	x	87mm

Suport	card	acces	Durable	54	x	85	mm

Suport	carduri	cu	cablu	54	x	85	mm

Ecuson	acril	,	54x85mm,	șnur	retractabil

• Suport acrylic pentru carduri de access și carduri; siguranța trece 
fără a deteriora banda magnetică a cardurilor; 

• Suportul este ergonomic, cardurile putând fi introduse și scoase 
cu usurință cu degetul. Este compatibil cu șnururile DB8104xx, 
DB8119xx, DB815219 

• Suprafața clară ca de cristal face informațiile usor de citit și 
scanat. Designul oferă protecție pentru cardurile cu cip sau fâșii 
magnetice. Design curbat atractiv.

• Suport card acces Durable, transparent cu șnur retractabil 54 x 
85 mm. Suportul este ergonomic, cardurile putând fi introduse și 
scoase cu ușurință. 

• Accesoriul este echipat cu un clip metalic, făcându-l ușor de pur-
tat pe articole vestimentare.

• Suprafața clară ca de cristal face informațiile ușor de citit și 
scanat. 

• Suportul este compatibil atât cu ecusoane verticale cât și cu 
ecusoane orizontale. 

• Accesoriul este echipat cu un clip metalic, făcându-l ușor de pur-
tat pe articole vestimentare. 

• Suport de card deschis potrivit pentru 1 sau 2 carduri. 
• Se poate utiliza în poziție portret sau peisaj.
• Se poate fixa cu un șnur textil, metalic sau retractabil.

• Suprafața clară ca de cristal face informațiile ușor de citit și 
scanat. 

• Designul oferă protecție pentru cardurile cu cip sau fâșii magnet-
ice. 

• Design curbat atractiv.

COD CULOARE AMBALARE
DB80051925 transparent 25 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
DB801219 transparent 25 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
DB80111910 transparent 10 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
DB82241910 transparent 10 buc/cutie

Buzunar	din	plastic	pentru	legitimații

Suport	din	polypropilenă	pentru	carduri

Suport	din	polypropilenă	pentru	
carduri

Suport	din	polypropilenă	pentru	
carduri

• Confecționat din plastic transparent PVC flexibil.
• Folosit pentru legitimații.

• Confecționat din plastic PP - transparent. 
• Cu sistem anti-alunecare.
• Se folosește pentru carduri.

• Confecționat din plastic PP - transparent. Cu sistem anti-alune-
care.

• Se folosește pentru carduri.

• Confecționat din plastic PP - transparent, orizontal.
• Se folosește pentru carduri.
• Cu sistem de agățare.

COD DIMENSIUNE 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-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

KJ-T-019V 91 x 128 mm, vertical  5 buc/set

COD DIMENSIUNE 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
COD DIMENSIUNE AMBALARE

KJ-T-150V 55 x 85 mm 10 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-T-026V 54 x 85 mm  5 buc/set

KJ-T-026H 85 x 54 mm  5 buc/set
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Suport	pentru	carduri

Suport	PS	pentru	carduriBuzunar	dublu	din	plastic	pentru	
legitimații

Suport	dublu	pentru	carduri
• Confecționat din PP-PVC rigid, transparent.

• Cu sistem anti-alunecare, ce nu permite cardului să alunece din 
suport.

• Poate fi folosit atât orizontal, cât și vertical.
• Confecționat din PVC flexibil, transparent, cu față dublă.
• Folosit pentru legitimații.

• Confecționat din material rigid, transparent, cu dublă față.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-T-300H-TR 85 x 54 mm, orizontal 5 buc/cutie

KJ-T-300V-TR 85 x 54 mm, vertical 5 buc/cutie

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-T-020 90 x 55 mm 5 buc/cutie

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-T-190H 90 x 55 mm, orizontal 5 buc/cutie

KJ-T-190V 90 x 55 mm, vertical 5 buc/cutie

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-T-017H 85 x 54 mm, orizontal 5 buc/cutie

KJ-T-017V 54 x 85 mm, vertical 5 buc/cutie

KJ-T-018H 105 x 74 mm, orizontal 5 buc/cutie

KJ-T-019H 128 x 91 mm, orizontal 5 buc/cutie

KJ-T-019V 91 x 128 mm, vertical 5 buc/cutie

Buzunar	din	plastic	pentru	legitimații

Buzunar	din	plastic	pentru	legitimații

Buzunar	din	plastic	pentru	legitimații

Buzunar	din	plastic	pentru	legitimații

• Confecționat din PVC flexibil, cristal, folosit pentru legitimații.

• Confecționat din PVC flexibil, transparent.
• Folosit pentru legitimații.

• Confecționat din PVC flexibil, transparent ,cu margine color.
• Folosit pentru legitimații.

• Confecționat din PVC flexibil, transparent mat, folosit pentru 
legitimații.

COD DIMENSIUNE 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 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 DIMENSIUNE MODEL AMBALARE
KJ-T-044V 55 x 85 mm, vertical simplu 10 buc/set

KJ-T-044H 85 x 55 mm, orizontal simplu 10 buc/set

KJ-T-045V 76 x 105 mm, vertical simplu 10 buc/set

KJ-T-045H 108 x 70 mm, orizontal simplu 10 buc/set

KJ-T-046V 91 x 128 mm,  vertical simplu 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

COD DIMENSIUNE 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

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-T-093H 85 x 55 mm, orizontal 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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Buzunar	dublu	din	plastic	pentru	
legitimații

Buzunar	vertical	pentru	ecusonEcuson	cu	ac	și	clip

Ecuson	magnetic	pentru	numeEcuson	pentru	nume

Suport	din	plastic	pentru	carduri

• Confecționat din PVC flexibil, cu față dublă.
• Folosit pentru legitimații.

• Din plastic flexibil pentru introducerea clipsului metalic sau 
lănțișorului.

• Ecuson din plastic transparent, cu ac și clip pentru nume.

• Ecuson din plastic transparent, pentru nume, cu magnet.• Ecuson din plastic pentru nume, cu ac și clip.

• Confecționat din plastic rigid PVC - transparent.
• Se folosește pentru ecusoane.

COD DIMENSIUNE 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 DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-T-745 70 x 42 mm  50 buc/cutie

KJ-T-748 90 x 63 mm  50 buc/cutie

KJ-T-749 110 x 72 mm  50 buc/cutie

KJ-T-747 90 x 54 mm  50 buc/cutie

OP-3176 90 x 55mm  50 buc/cutie

COD DIMENSIUNE MODEL AMBALARE
OP-3175 105 x 75 mm transparent mat  100 buc/set

COD DIMENSIUNE MODEL AMBALARE
KJ-T-055 65 x 32 mm dreptunghiular  10 buc/set

KJ-T-061 68 x 42 mm oval  10 buc/set

KJ-T-058 D 55 mm rotund (smiley)  10 buc/set

KJ-T-057 D 45 mm rotund (smiley)  10 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-T-524 60 x 25 mm  10 buc/set

KJ-T-525 70 x 35 mm  10 buc/set

COD DIMENSIUNE MODEL AMBALARE
KJ-T-031V 55 x 91 mm transparent  10 buc/set

KJ-T-031H 95 x 61 mm transparent  10 buc/set

R

• Suport rotativ pentru cărți de vizită. 
• Sistem rapid de detașare și reintroducere a buzunarelor. 
• Cărțile de vizită se introduc prin deschiderea laterală a buzunarelor. 
• Capacitate: 200 de buzunare pentru 400 de cărți de vizită, 25 de 

separatoare de la A la Z din polipropilenă. Dimensiuni: 215 x 120 
x 185 mm.

Suport	cărți	de	vizită	Visifix	Flip	Duo Suport	cărți	de	vizită	Visifix	Flip

• Suport rotativ cu index pentru cărți de vizită. 
• Prevăzut cu 300 de buzunare pentru 600 cărți de vizită format 104 

x 72 mm, 25 de separatoare de la A la Z din polipropilenă.
• Include 40 cartonașe tipărite pe ambele fețe pentru notarea dat-

elor de contact.

COD CULOARE AMBALARE
DB244323 argintiu 1 buc

DB244301 negru 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
DB241723 argintiu 1 buc

DB241701 negru 1 buc
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Șnur	textil	pentru	ecuson Clips	pentru	ecuson

Lanyard	PVC

Dispozitiv	cu	șnur	retractabil	
pentru	legitimații

Portetichetă	pentru	bagajeȘnur	textil	pentru	ecusonȘnur	textil	44cm	Durable	pentru	ecuson

• Se poate combina cu orice produs DURABLE. 
• Pentru diverse opțiuni de prindere.
• Gamă largă de culori.

• Clipsuri pentru ecusoane cu o singură perforație.

• Lanyard pentru legitimații și ecusoane.

• Prevăzut cu clips pentru prinderea ecusonului.

• Confecționată din plastic PVC flexibil transparent.
• Conține etichetă pretipărită.

• Șnur retractabil 80 cm pt ecuson, clip metalic, tambur gri/negru 
cutie 10 buc, compatibil cu toate ecusoanele cu orificiu pentru 
clip.

• O gamă largă de accesorii pentru a se combina cu suporturi pent-
ru carduri sau ecusoane. 

• Simplu și flexibil. 
• Potrivit indiferent de haine. 
• Confortabil de utilizat.

COD CULOARE AMBALARE
DB811910 gri 10 buc/cutie

DB811901 negru 10 buc/cutie

DB811903 roșu 10 buc/cutie

DB811907 albastru 10 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
DB813701 negru 10 buc/cutie

DB813703 roșu 10 buc/cutie

DB813704 galben 10 buc/cutie

DB813705 verde 10 buc/cutie

DB813707 albastru 10 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
DB815219 transparent 10 buc/cutie

Suport	ecuson	Durable	cu	bandă,	rezistent	UV
• O gamă largă de accesorii pentru a se combina cu suporturi pent-

ru carduri sau ecusoane. 
• Simplu și flexibil. 
• Potrivit indiferent de haine. 
• Confortabil de utilizat.

COD GRAMAJ AMBALARE
DB832901 200 ml 1 buc

Suport	ecuson	Durable	cu	bandă,	rezistent	UV
• O gamă largă de accesorii pentru a se combina cu suporturi pent-

ru carduri sau ecusoane. 
• Simplu și flexibil. 
• Potrivit indiferent de haine. 
• Confortabil de utilizat.

COD GRAMAJ AMBALARE
DB832901 200 ml 1 buc

COD DIMENSIUNE MODEL AMBALARE
KJ-T-031V 55 x 91 mm transparent  10 buc/set

KJ-T-031H 95 x 61 mm transparent  10 buc/set

COD CULOARE DIMENSIUNE AMBALARE
KJ-T-123 transparent 20 x 35 mm  10 buc/set

KJ-T-120 transparent 54 x 90 mm  10 buc/set

COD CULOARE MODEL 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

COD MODEL AMBALARE
KJ-T-425 sistem de agățare curea  1 buc/set

KJ-T-432 sistem de agățare curea și lanyard  1 buc/set

KJ-T-427 sistem de agățare curea și lanyard 1 buc/set
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R

Folie	pentru	plastifiere	
autolaminatoare	Seal	IT

Clip	magnetic	autoadeziv		DURAFIX Clip	magnetic	autoadeziv	RAIL	2

Buzunar	autoadeziv	
Durable	Pocketfix	

• Folii transparente autolaminatoare pentru protejarea documente-
lor de deteriorare sau pete. 

• Pentru laminarea rapidă și ușoară a documentelor. 
• Nu e necesar un laminator.

• Fâșiile magnetice DURAFIX® se prind cu latura autoadezivă de supraf-
ete netede, cum ar fi dulapuri, electrocasnice, uși, geamuri sau table. 
• Foile se prind apoi ușor între cei doi magneți, indiferent de format. 
• Se pot prinde din partea de sus sau pe lateral, după caz.
• Rapid și ușor de utilizat 
• Nu lasă urme în caz de relocare sau îndepărtare.

• Fâșiile magnetice DURAFIX® se prind cu latura autoadezivă de supraf-
ete netede, cum ar fi dulapuri, electrocasnice, uși, geamuri sau table. 
• Foile se prind apoi ușor între cei doi magneți, indiferent de format. 
• Se pot prinde din partea de sus sau pe lateral, după caz.
• Rapid și ușor de utilizat 
• Nu lasă urme în caz de relocare sau îndepărtare.

• Buzunar autoadeziv pentru documente diverse în formatele A4 și A5 
• Ideal pentru fișiere și dosare, bibliorafturi, anunțuri pentru avizier etc. 
• Se deschide în partea de sus.  

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB843519 A4 transparent 50 buc/set

DB843419 A6 transparent 50 buc/set

DB843319 A7 transparent 100 buc/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
DB470501 60 mm negru 5 buc/set

DB470507 60 mm albastru 5 buc/set

DB470523 60 mm argintiu 5 buc/set

COD DIMENSIUNE CULOARE AMBALARE
DB470601 210 mm argintiu 5 buc/set

DB470607 210 mm negru 5 buc/set

DB470623 210 mm albastru 5 buc/set

DB470701 297 mm argintiu 5 buc/set

DB470707 297 mm negru 5 buc/set

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB809600 A4 multicolor 25 buc/set

DB829419 A5 transparent 25 buc/set

DB809419 A5 transparent 5 buc/set

Șnur	textil
• Lanyard din material textil pentru legitimații și ecusoane.

COD CULOARE DIMENSIUNE 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

Lănțișor	metalic

• Metalic nichelat, pentru ecusoane cu perforație.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
OP-CHAIN90 90 cm  100 buc/set
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Ergonomie	și	Mobilier	de	birou

Ergonomie

Suporți pentru monitor.

Suporți pentru laptop. 

Suporți pentru picioare.  

Purificatoare de aer.

Scaune directoriale.

Scaune executiv. 

Scaune conferință. 

Scaune vizitator. 

Mobilier din lemn.

Dulapuri metalice.

Rafturi pentru depozitare.

Fâșii magnetice pentru dulapuri metalice.

* Loudhouse Research 2016, comandat de Fellowes

LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE 
• Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006
• Hotărîrea Guvernului nr. 1028 din 9 august 2006 privind 

cerințele minime de securitate și sănătate în muncă 
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de 
vizualizare.

• Codul muncii actualizat 2019 – Legea 53 din 2003 actualizată 
prin Legea 64 din 2018 și Legea 127 din 2018

OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI
Conform legii, angajatorul are obligația de a face o analiză 
a mediului de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate 
şi sănătate oferite lucrătorilor, în special în ceea ce priveşte 
eventualele riscuri pentru vedere și probleme fizice. Angajatorii 
trebuie să ia măsuri corespunzătoare pentru a remedia 
riscurile constatate pe baza analizei de mai sus, ţinând seama 
de efectele suplimentare şi/sau combinate ale riscurilor 
identificate. Angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare 
pentru ca spațiul de lucru să îndeplinească cerinţele minime 
prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 9 august 2006 
referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
Nerespectarea reglementărilor constituie contravenție și se 
sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 lei.

Analiza riscurilor, organizarea corectă și siguranța echipamentelor de lucru sunt obligația oricărui angajator, 
după cum prevăd următoarele norme:

Cu toate acestea, deși legile sunt clare, doar în cazul a 22% dintre 
funcționarii europeni s-a efectuat o evaluare de risc a stației de 
lucru în ultimele 6 luni, iar în cazul a 39% dintre ei nu s-a efectuat 
niciodată una.*

Faceți analiza gratuită online pe  
www.fellowesergotest.com

E PREVĂZUTĂ  
DE LEGE!
Analiza de risc a stației de lucru este obligatorie

DIRECTIVA CE 90/270/CEE ȘI LEGEA 319 DIN 2006



O postură corectă este esențială. Utilizați un 
suport pentru picioare și un suport lombar 
atunci când stați așezat, pentru a avea o 

poziție de lucru mai bună.

Preveniți tensionarea  
spatelui

Sprijiniți-vă încheieturile mâinilor și
antebrațele, țineți-le în poziție dreaptă și

asigurați-vă că aveți coatele la nivelul
biroului.

Evitați presiunea asupra 
încheieturilor mâinilor

Pentru o postură corectă și o bună
vizibilitate, ochii dvs. trebuie să fie în
dreptul părții superioare a ecranului.

Atenuați presiunea  
asupra gâtului

Încercați beneficiile unui spațiu de lucru
dinamic care vă încurajează să faceți mai 

multă mișcare.

Reduceți  
inactivitatea

Pregătiți-vă
pentru un spațiu de lucru mai sănătos

Vă prezentăm Abordarea în 4 ZoneTM Fellowes  
pentru a fi mai sănătoși la birou

Descoperă soluția completă pentru un mediu de lucru 
mai sănătos, împarțită în 4 zone de produse ergonomice
Stația de lucru ar trebui să se adapteze utilizatorului și nu invers.
Utilizarea de soluții adecvate pentru o stație de lucru sănătoasă 
este o modalitate proactivă de a reduce riscul de accidente de 
muncă.

Abordarea Fellowes cu cele 4 Zone te va ajuta să demonstrezi 
clienților cum pot fi adaptate spațiile de lucru pentru a se 
conforma nevoilor angajaților lor și stilului acestora de lucru. 
Rezultatul va fi măsurabil în termeni de sănătate, confort și
productivitate mai bune și de reducere a concediilor medicale. 
Promovarea unei soluții complete pentru stația de lucru 
înseamnă să oferi clienților tăi cele mai bune sfaturi pentru a 
avea o echipă sănătoasă, mulțumită, productivă și fidelă.
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Culoare structură argintiu mat - Pantone 10102C

Material blat de lucru Plăci aglomerate melaminate (MFC)

Material bază Levado Oțel vopsit cu pulbere

Caracteristici memorie 4 setări programabile

Interval reglare înălțime 640mm - 1257mm

Interval lățime birou 1220mm - 1829mm

Viteză reglare înălțime 36mm pe secundă

Greutate maximă 100kg

Garanție 
Structură - 15 ani
Mecanică - 7 ani

Blat de lucru - 10 ani

Levado™ Birou cu înălțime reglabilă

INTELIGENT
Biroul Levado are integrat 
panoul de control touch 
Feather-Lift™ cu câte 2 setări 
de memorie programabile 
pentru 2 utilizatori (în total 4 
înălțimi salvate) și un afișaj LED, 
pentru ca biroul să fie mereu la 
înălțimea perfectă.

SOFISTICAT
Biroul Levado™ dispune de 
un sistem de siguranță care 
identifică obstacolele pentru 
a preveni daune sau accidente 
în timpul utilizării. Dacă biroul 
dă peste un obiect, motorul 
întâlnește o rezistență mai mare 
și se oprește automat. Biroul 
este dotat și cu un sistem de 
management al cablurilor care 
se află sub blatul biroului, iar în 
blat există două orificii pentru 
trecerea cablurilor.

RAPID
Structura biroului Levado 
a fost proiectată pentru a 
fi montată foarte rapid, și, 
datorită designului SwiftLok™ 
(în așteptarea brevetului), 
economisiți timp și bani datorită 
picioarelor pliabile care se 
blochează în poziție fără să 
fie nevoie să folosiți unelte. 
Montare sigură și rapidă pentru 
o instalare eficientă.

FLEXIBIL
Blaturile de lucru din materiale 
din surse eco-sustenabile sunt 
disponibile în mai multe culori 
și dimensiuni, dar pe bază este 
posibilă montarea oricărui 
alt blat cu lățime între 122 și 
183 cm și grosime între 19 și 
31,7mm. Cu ajutorul clemelor 
Versatop se poate fixa în poziție 
orice blat fără să fie neapărat 
prins cu șuruburi (incluse).

REGLABIL
Picioarele cu 3 nivele pot fi 
reglate pe înălțime de la 640 
la 1260 mm, iar baza este 
reglabilă pe lățime pentru a 
permite montarea unui blat cu 
dimensiuni de la 1220 la 1829.

ZONA 4 – Reduceți inactivitateaBirou cu înălțime reglabilă

LEVADO
Lucrați așezat sau în picioare, fără efort

COD DIMENSIUNE BLAT CULOARE Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE
FE9870001 140 x 80 x 2.5 Alb 140 x 80 x 2.5 1 buc

FE9870101 160 x 80 x 2.5 Alb 160 x 80 x 2.5 1 buc

FE9870201 180 x 80 x 2.5 Alb 180 x 80 x 2.5 1 buc

FE9870301 140 x 80 x 2.5 Gri 140 x 80 x 2.5 1 buc

FE9870401 160 x 80 x 2.5 Gri 160 x 80 x 2.5 1 buc

FE9870501 180 x 80 x 2.5 Gri 180 x 80 x 2.5 1 buc

FE9870601 140 x 80 x 2.5 Arțar 140 x 80 x 2.5 1 buc

FE9870701 160 x 80 x 2.5 Arțar 160 x 80 x 2.5 1 buc

FE9870801 180 x 80 x 2.5 Arțar 180 x 80 x 2.5 1 buc

FE9870901 140 x 80 x 2.5 Stejar 140 x 80 x 2.5 1 buc

FE9871001 160 x 80 x 2.5 Stejar 160 x 80 x 2.5 1 buc

FE9871101 180 x 80 x 2.5 Stejar 180 x 80 x 2.5 1 buc

FE9871201 140 x 80 x 2.5 Nuc 140 x 80 x 2.5 1 buc

FE9871301 160 x 80 x 2.5 Nuc 160 x 80 x 2.5 1 buc

FE9871401 180 x 80 x 2.5 Nuc 180 x 80 x 2.5 1 buc



LOTUS™	RT
O stație de lucru dinamică la fel ca tine. Lotus RT garantează 
flexibilitate datorită sistemului TriMotion, brațul complet articulat 
care face extrem de ușoară colaborarea cu colegii. Un braț pentru 
monitor unic sau dublu este inclus.

Descoperiți cum Lotus vă poate schimba spațiul de lucru
Gama Lotus transformă fără efort spațiul de lucru sedentar într-unul dinamic și activ, unde beneficiați de 
caracteristici cum ar fi stația de încărcare wireless, protecția antibacteriană Microban și tehnologia Smooth 
Lift, care permite o mișcare fluidă și stabilă. Designul ergonomic tip cascadă este proiectat inteligent pentru 
a avea loc pentru toate accesoriile necesare, iar sistemul de management cabluri vă ajută să păstrați ordinea 
la stația de lucru.

Toate acestea se adaugă unui spațiu de lucru mai activ și mai productiv.

ZONA 4 – Reduceți inactivitatea

Stație	de	lucru	Sit-Stand	Lotus™	RT
• Transformați-vă biroul într-o stație de lucru dinamică cu Lotus RT
•  Lucrați și colaborați cu ușurință cu autorul Sistemului Tri-Motion al Lotus™
 RT’, pentru a vă bucura de maximă stabilitate și flexibilitate
•  Datorită Tehnologiei Smooth Lift™ trecerea de la poziția de lucru așezat la cea 

în picioare se face simplu și rapid
•  Spațioasă, cu design tip cascadă, cu canal pentru sprijinirea dispozitivelor
 electronice, pentru a avea totul la îndemână și a maximiza productivitatea
•  Suprafață rezistentă din lemn, disponibilă pe alb sau negru
•  Se montează pe marginea posterioară a oricărui birou sau suprafață de lucru cu 

ajutorul unei singure cleme
•  Stația Lotus RT este livrată deja asamblată, este suficient să fixați clema pe 

birou și să montați brațul pentru monitor din dotare.

Covorașe	Sit-Stand
•  Covorașele Sit-Stand vă permit să fiți activ și să utilizați stația Sit-Stand mai 

comod și un timp mai îndelungat
• Designul în trepte vă permite să faceți stretching și să vă mișcați pe întreaga 

durată a zilei (numai cu Active Fusion)
•  Diminuează oboseala încurajând mici mișcări și repartizând greutatea corpului
•  A se utiliza cu orice stație de lucru Sit-Stand sau birou Levado
•  Marginile înclinate evită riscul de împiedicare

COD DESCRIERE FORMAT MAX
MONITOR

GREUTATE MAX 
MONITOR CULOARE ROTAȚIE ÎNCLINARE Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE

FE8081501      Unic 27" 8kg Negru 180° 100° 22.23 x 90.17 x 60.33 16.23

FE8081701     Unic 27" 8kg Alb 180° 100° 22.23 x 90.17 x 60.33 16.23

FE8081601     Dublu 26" 11.8kg Negru 180° 100° 22.23 x 90.17 x 60.33 17.14

FE8081801    Doppio 26" 11.8kg Alb 180° 100° 22.23 x 90.17 x 60.33 17.14

COD DESCRIERE Î	X	L	X	A	(CM) GREUTATE(	KG) AMBALARE
FE8707101 Covoraș Sit-Stand ActiveFusion™ 8.89 x 89.85 x 59.69 2,09 1

FE8707001 Covoraș Sit-Stand Everyday 1.91 x 91.44 x 60.96 2,03 1

| Ergonomie. Ergonomie. |
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Vă prezentăm

Brațele pentru monitor de la Fellowes

CERTIFICATE
Stimulează colaborarea, productivitatea și munca în echipă datorită 
posibilității de a împărtăși informațiile de pe ecran ușor și rapid.

 
PRODUCTIVE
Brațele pentru monitor Fellowes vă lasă liber tot biroul, îmbunătățind 
organizarea muncii și mărind productivitatea și ordinea și datorită 
sistemului de management al cablurilor.

 
FLEXIBILE
Cu ajutorul brațelor pentru monitor de la Fellowes ecranele pot fi
rotite, înclinate, deplasate, așezate unul lângă altul pe verticală sau 
pe orizontală. Caracteristicile produselor noastre permit reglări 
ușoare și fără efort.

 
CONECTATE
La baza brațelor sunt integrate două porturi USB 3.0 pentru a
garanta productivitate maximă (numai pentru gama Platinum
series). Sistemul integrat de trecere a cablurilor garantează un
aspect minimalist și ordonat.

Ridicați privirea pentru a avea o perspectivă mai bună
Cu brațele pentru monitor de la Fellowes.

Brațele pentru monitor Fellowes vă ajută să lucrați într-o poziție mai comodă și să fiți mai productiv. După 
cum vă așteptați de la un specialist în soluții ergonomice ca Fellowes, toate produsele noastre sunt gândite 
avându-vă în centrul atenției pe dumneavoastră și modul în care lucrați.

ZONA 3 – Atenuați presiunea asupra gâtului
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Brațe	pentru	monitor	Professional	Series™
• Complet reglabile pentru o vizionare optimă
• Sistem intuitiv de management al cablurilor
• Conformitate VESA
 - 75 x 75 / 100 x 100
• Montarea pe bară permite alegerea și fixarea la înălțimea preferată
• Este disponibil un suport pentru laptop de utilizat cu braț pentru monitor dublu 
orizontal
 (cod. 8211901)

Brațe	pentru	monitor	seria	Platinum	Series™
•  Brațe pentru monitor complet reglabile cu tehnologie inovatoare cu pompă 

pneumatică pentru deplasare și reglare fără efort a monitorului.
•  Sistemul de management cabluri vă păstrează biroul în ordine, iar portul USB 

din bază permite conectarea a până la două dispozitive.
•  Montaj ușor cu clemă sau cu gaură și trecere pentru cabluri.
•  Sunt disponibile diferite configurații de ecrane.
•  Compatibilitate VESA 75 x 75 / 100 x 100
•  Pentru birouri cu grosimea cuprinsă între 19 și 120mm
•  Este disponibil un suport pentru laptop de utilizat cu braț pentru două sau  

trei monitoare (cod 8044101)

Unic Dublu Dublu orizontal cu suport independent
Dublu vertical cu suport 

independent

Tehnologie cu 
pompă pneumatică

Unic Dublu verticalDublu orizontal Triplu orizontal

Cod Platinum Series™
Greutate

max 
monitor

Format max
monitor Rotire Pivotare Înclianare Î x L x A (cm) Greutate (kg) Cod de bare (CPU)

FE8043301  Braț monitor unic 9Kg 30"
76.2cm 360° 180° +85/-15° 43.82 x 11.43 x 

47.15 2.69 043859727964

FE8042501 Braț monitor dublu 18Kg 27"
68.58cm 360° 180° +85/-15° 39.37 x 85.09 x 

15.24 5.10 043859716968

FE8043401  Braț monitor dublu vertical 20Kg 27"
68.58cm 360° 180° +85/-15° 69.06 x 89.85 x 

8.26 4.99 043859727971

FE8042601 Braț monitor triplu 27Kg 30"
76.2cm 360° 180° +85/-15° 88.90 x 134.62 x 

15.24 7.82 043859716975

FE8044101 Accesoriu port-laptop 24,5Kg 17"
43.18cm

27,94 x 44,29 x 
6,51 1,18 043859728015

Montaj	cu	clemă	sau	prin	orificiul	dedicat	de	pe	birou
• Fixare ușoară cu ajutorul unei cleme sau prin orificiul dedicat de pe birou (dacă 
există)
• Două opțiuni de montaj pentru birouri cu grosime mai mare sau mai mică de 
25,4mm 

Suport	de	birou
• Modelele cu suport de birou pot fi utilizate unde nu este posibilă fixarea cu clemă
• Baza este foarte stabilă și ocupă puțin spațiu

ZONA 3 – Atenuați presiunea asupra gâtuluiZONA 3 – Atenuați presiunea asupra gâtului

COD PROFESSIONAL	
SERIES™

FORMAT MAX 
MONITOR ROTIRE PIVOTARE ÎNCLINARE Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE

FE8041601 Unic 32”
81.28cm 360° 180° +/- 37° 53.34 x 11.11 x 60.96 1 buc

FE8041701 Dublu 26”
66.04cm 360° 180° +/- 37° 55.88 x 11.11 x 98.43 1 buc

FE8043701 Dublu orizontal cu 
suport independent

32”
81.28cm 360° 180° +/- 45° 49.53 x 88.90 x 27.94 1 buc

FE8044001 Dublu vertical cu 
suport independent

32”
81.28cm 360° 180° +/- 45° 90.17 x 38.89 x 27.94 1 buc

FE8211901 Accesoriu port-laptop 17”
43.18cm - - - 8.50 x 33 x 32 1 buc
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GAMĂ AMPLĂ
DE REGLAJE

ÎNĂLȚIME

5 NIVELE DE
ÎNĂLȚIME

6 REGLAJE
ÎNCLINAȚIE 

 I-Spire Series™

8212001

PORTABIL

COD DESCRIERE FORMAT MAX 
MONITOR ROTIRE PIVOTARE ÎNCLINARE Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE

FE8043601 Braț TV Full Motion 
de perete

23”- 55”
58.42 - 139.7cm +/- 5° +/- 90° +2° / -12° 45.40 x 41.28 x 50.17 1 buc

FE8043501 Braț monitor de 
perete

42”
106.68cm +/- 3° +/- 90° +5° / -15° 47.78 x 22.54 x 51.44 1 buc

COD Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE
FE9169401  16.82 x 33.65 x 34.29 1 buc

COD Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE
FE8031101  10.64 x 50.50 x 35.71 1 buc

COD Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE
FE8032001  16.51 x 38.26 x 26.67 1 buc

COD Î	X	L	X	A	(CM) CULOARE AMBALARE
FE8212001  4.20 x 32.00 x 28.60 negru 1 buc

FE8210101 4.20 x 32.00 x 28.60 alb 1 buc

COD DIMENSIUNE MONITOR AMBALARE
KNK52785WW  max. 21” 1 buc

KNK52786WW  max. 24” 1 buc

Braț	TV	Full	Motion	de	perete

Suport	pentru	monitor	mic	OfficeSuites™

Braț	pentru	monitor	de	perete Suport	Laptop	Office	Suites™Suport	Laptop	Office	Suites™

Stand	pentru	monitor	Kensington	SmartFit®

• Braț pentru TV/LCD/LED cu înclinație și nivel reglabile.
• Proiectat pentru a fi ușor de scos.
• Pentru ecrane de la 23 la 55” și până la 35kg.
• Sistem de management cabluri
• Compatibilitate VESA
 - 100 x 100 / 100 x 150 / 200 x 100 / 200 x 200 
   400 x 200 / 300 x 300 / 400 x 400 / 400 x 300 / 300 x 200

• Fabricat din plastic 100% reciclat
• Înălțime reglabilă pe 5 nivele
• Bază robustă din plastic cu rol de raft pentru diverse obiecte
• Dimensiuni:
 - Dimensiune max. monitor: 21” / 53.34cm
 - Greutate max. monitor: 36kg
 - Reglaje înălțime: 6.4 / 8.5 / 11.3 / 13.4 / 16.2cm 

• Reduce presiunea la nivelul spatelui, gâtului și ochilor, poziționând
 monitorul sau laptopul într-un unghi comod.Platforma superioară poate 
fi reglată pe înălțime și înclinată pentru a susține un laptop. Suportul 
pentru documente inclus permite poziționarea comodă a documente-
lor. Permite depozitarea laptopului sau suportului de documente pent-
ru a economisi spațiu.Include un sertar pentru păstrare obiecte.

• Braț reglabil cu tehnologie cu arc cu gaz care permite reglarea fără 
efort.
• Sistem de management cabluri inclus.
• Se montează pe perete și ocupă puțin spațiu.
• Suportă ecrane de până la 42” și 30 kg greutate cu ridicare până la 
28 cm.
• Compatibil VESA
 - 75 x 75 / 100 x 100 / 200 x 200 / 100 x 200

• Reglabil pe înălțime în 6 poziții pentru a ridica ecranul laptopului la 
nivelul optim. Margine anterioară stabilizatoare care împiedică alune-
carea laptopului. Înclinație reglabilă pentru o perspectivă optimă. Picio-
rușele de cauciuc anti-alunecare previn zgârierea suprafețelor
• Dimensiune max. laptop 17” / 43.18cm
• Greutate max. laptop: 5kg
• Reglaje înălțime: 11.2 -17.2cm
• Înclinație: 14 - 27.5°

• Reglabil pe înălțime în 6 poziții pentru a ridica ecranul laptopului la 
nivelul optim. Margine anterioară stabilizatoare care împiedică alune-
carea laptopului. Înclinație reglabilă pentru o perspectivă optimă. Picio-
rușele de cauciuc anti-alunecare previn zgârierea suprafețelor
• Dimensiune max. laptop 17” / 43.18cm
• Greutate max. laptop: 5kg
• Reglaje înălțime: 11.2 -17.2cm
• Înclinație: 14 - 27.5°

Cu mai mult de 20 de ani experiență în crearea soluțiilor ergonomice 
profesionale, Kensington a creat Standul Plus pentru monitor perfect 
pentru birou sau biroul de acasă. Sistemul patentat SmartFit ajută 
la poziționarea monitorului la înălțimea corectă, reduceîncordarea 
gâtului, a spatelui și a ochilor. Standul are 3 înălțimi reglabile  și se 
potrivește oricărui monitor de dimensiune mare, în timp ce în spațiul 
de sub platformă poți depozita diverse instrumente, pentru a maximiza 
spațiul de pe biroul tău.

| Suporți pentru monitor. Suporți pentru laptop. |
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• Mișcarea de balans îmbunătățește circulația și reduce oboseala.
• Reglarea înălțimii este simplă și intuitivă; înălțimea platformei,  
de 65 mm sau 95 mm, se poate modifica apăsând cu piciorul.
•Design cu caneluri pentru a evita alunecarea în timpul utilizării.

INSPIRAT DIN
REFLEXOLOGIA

PLANTARĂ

PLATFORMĂ 
CU

SUPRAFAȚĂ
ANTI

ALUNECARE

Suport	pentru	picioare	Smart	Suites™	Standard
• Platformă: 49 x 30.3cm
• Reglaje înălțime: 65/ 95cm
Suport	pentru	picioare	Smart	Suites™	Compact
• Platformă: 36 x 23.6cm
• Reglaje înălțime: 65 / 95cm 8023901

8024001

ZONA 1 – Preveniți tensionarea spatelui

Suport	pentru	picioare	Heavy	Duty	Professional	Series™	

Suport	pentru	picioare		Energizer™

Suport	pentru	picioare	Smart	Rocker	Smart	Suites™

• Ridică picioarele și tălpile pentru a atenua presiunea asupra spatelui
• Reglabil cu ușurință pe 3 nivele de înălțime
• Structură solidă din oțel
• Se înclină liber pentru a încuraja mișcarea și a îmbunătăți circulația
• Suprafață antialunecare
• Dimensiuni:
 - Platformă: 56 x 35cm
 - Reglaje înălțime: 10.5 / 12 / 13.5cm
 - Înclinație maximă: până la 25°

• Design exclusivist inspirat din studiile de reflexologie. Suporturile 
din cauciuc pentru tălpi oferă diverse tipuri de masaj și reduc presi-
unea asupra picioarelor. Se înclină liber pentru a îmbunătăți circulația 
și a reduce stresul. Se reglează pe înălțime cu sistem prin forfecare, 
pe 3 nivele, cu înclinație de până la 25-30 grade. Ridică picioarele 
și tălpile pentru a reduce presiunea asupra spatelui și favorizează o 
poziție corectă.
• Dimensiuni:
 - Platformă: 45.4 x 33.66cm
 - Reglaje înălțime: 10.5 / 13.5 / 16.5cm
 - Înclinație maximă: până la 30°

COD Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE
FE8064101  10.20 x 56.00 x 35.00 1 buc

COD Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE
FE8068001  13.02 x 45.40 x 33.66 1 buc

COD Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE
FE8023901  13.50 x 49.00 x 30.00 1 buc

| Suporți pentru picioare.

COD DESCRIERE CULOARE Î	X	L	X	A	(CM) GREUTATE	(KG) AMBALARE
FE9114120 Mousepad albastru 1.50 x 20.20 x 23.00 0.34 1

FE9112201 Mousepad negru 1.50 x 20.20 x 23.00 0.34  1

FE9113709 Suport încheieturăpentru tastatură albastru 1.59 x 5.87 x 47.15 0.31 1

FE9112201 Suport încheietură pentru tastatură negru 1.59 x 5.87 x 47.15 0.31 1

Mousepad	cu	Suport	încheietură	Crystals™	Gel

Mouse	Pad	Gel	cu	suport	negru	
pentru	încheietură	integrat

SmartFit®	Mouse	Pad	Kensington

• Comod și elegant, în culori care se potrivesc majorității amena-
jărilor birourilor.

• Suport confortabil pentru a atenua punctele de presiune.
• Fabricat din gel netoxic, ușor de curățat prin ștergere cu o lavetă 

umedă.
• Bază anti-alunecare ce se adaptează pe orice suprafață.

Mouse Pad Gel oferă extra suport pentru folosirea mouseului sau 
dacă scrii. Suportul cu gel se modelează după încheietura mâinii și 
minimizează presiunea mâinii și a încheieturii, astfel încât poți fi mai 
productiv pentru perioade mai lungi de timp, fără dureri și înțepătu-
ri. Baza antiderapantă asigură mouse pad-ul, astfel încât acesta nu 
alunecă atunci când navighezi.

Relaxează-ți încheietura mâinii pe o suprafață moale atunci când 
folosești mouse-ul. Mouse padul SmartFit® nu oferă doar suportul cu 
gel ci îți permite să-ți ajustezi înălșimea încheieturii la un unghi neutru. 
O suprafață anti-microbiană reține petele și mirosurile, iar baza an-
ti-aderentă oferă stabilitate.

ZONA 2 – Reduceți presiunea asupra încheieturilor mâinii

Mousepad cu suport încheietură

Suport încheietură pentru 
tastatură

GEL
MOALE

9112101

9114120

9112201

9113709

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KN62386 238 x 38 x 330 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KNK55793EU 210 x 25 x 290 mm 1 buc
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SoleSaver	Suport	ergonomic	pentru	
picioare	Kensington

SmartFit®	SoleMate	Plus	Suport	
ergonomic	pentru	picioare

Suport	ergonomic	SoleMassage	
pentru	picioare	Kensington

Stație	de	lucru	poziție
	șezut/	în	picioare

• Trei înclinări diferite pentru un confort personalizat. 10, 15 sau 20 
de grade.

• Suprafața texturată a panoului previne alunecarea.
• Platformă de dimensiuni generoase 450cm x 350cm (lxA
• Picioarele ridicate îmbunătățesc postura și circulația și reducea 

tensiunea din partea de jos a spatelui.
• Ajută la reducerea presiunii a părții de jos a spatelui și elimină 

disconfortul atunci când stai pe scaun.

Suportul pentru picioare menține picioarele ridicate pentru o postură 
îmbunătățită și o circulație mai bună atunci când lucrezi la birou și 
ajută la eliberarea presiunii lombare a spatelui. Ușor de ajustat pentru 
un extra confort, în același timp există o serie de specificații disponi-
bile pentru a satisface cerințele individuale.

• Mecanism de înclinare (0 la 30 grade). Mecanism ușor de mișcare 
ce permite exercițiul gleznelor atunci când stai așezat.Înălțime 
ajustabilă de la 3” la 5”.

• Răsfățați-vă picioarele obosite cu suprafața platformei suportului 
SoleMassage. Revigorează-ți gleznele și picioarele cu suportul 
SoleMassage, prin mișcarea picioarelor.

• Optimizează-ți confortul alegând una din cele 5 înălțimi ajustabile 
plus un unghi de înclinare de până la 30 de grade.

• Înălțime maximă 16cm.

Soluția inteligentă pentru a lucra din picioare. Stația de lucru de la 
Kensington pentru poziția șezut/în picioare permite flexibilitate. 
Această flexibilitate încurajează mișcarea mușchilor și bineînțeles 
susține starea de bine. Puternică și stabilă, la orice nivel, ridicarea 
pneumatică conferă ușurință la manevrare. Pe lângă toate aceste 
aspecte, scutești spațiu.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KN56152 457x 114 x 356 mm 1 buc

COD MODEL DIMENSIUNE AMBALARE
KNACCO56146 SmartFit 559 x 94 x 364 mm 1 buc

KNK50416EU SoleMate 340 x 48 x 450 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KN56155EU 462 x 100 x 362 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
KNK52804WW 900 x 160 x 700 mm 1 buc

ZONA 1 – Preveniți tensionarea spatelui

SISTEM DE
ANCORARE

TRI-
TENSIONING

Suport	pentru	spate	din	plasă	Office	Suites™

Suport	pentru	spate	Back	Angel™ Suport	lombar	Professional	Series™

Sistem de ancorare Tri-tensioning™ care menține suportul în poziție, 
eliminând nevoia de a face reglaje continue. Materialul tip plasă per-
mite circulația aerului pentru a face șederea confortabilă. Se adapt-
ează cu ușurință pe orice tip de scaun.

Oferă suport complet pentru spate pentru șezutul îndelungat pe 
scaun. Cele două aripi se mulează perfect pe spate și permit circulația 
aerului datorită materialului din care sunt făcute, ce permite pielii să 
respire. Înălțimea este reglabilă pe 7 nivele diferite pentru un maxim 
de confort (de la 14 cm nivelul cel mai de jos până la 23 cm nivelul cel 
mai de sus). Ușor de aplicat datorită benzilor elastice care se adapt-
ează pe majoritatea scaunelor. Designul modern se integrează perfect 
în orice tip de mediu de lucru.

Sistemul inovator de fixare Tri-Tachment™ asigură stabilitatea fără să 
fie nevoie de reglaje continue.Protecția Microban combate proliferar-
ea bacteriilor pe întreaga durată de viață a produsului. Suport lombar 
cu 3 secțiuni care se lărgește și se strânge adaptându-se curburii 
naturale a corpului. Suport toracic cu margini din spumă cu densitate 
scăzută pentru a asigura o postură corectă. Designul reglabil permite 
utilizarea pe majoritatea scaunelor de birou. Instalare ușoară: puneți-l 
scaun, așezați-vă, și fixați curelele!

COD Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE
FE9191301  51.28 x 43.97 x 14.13 1 buc

COD DESCRIERE Î	X	L	X	A	(CM) AMBALARE
FE8067001 Suport pentru picioare  Ultimate Professional Series™ 10.48 x 45.09 x 33.66 1 buc

FE8026401 Suport pentru spate Back Angel™ 38.00 x 44.00 x 14.00

FE8041801 Suport lombarProfessional Series™ 36.50 x 37.50 x 5.50 1 buc
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 £9,750

24,6 
MILIOANE DE

ZILE PIERDUTE

PRODUCTIVITATE

 € 1300 

COSTUL MEDIU ANUAL AL
ABSENȚELOR	PER

FUNCȚIONAR	ESTE	DE
CIRCA	1300	EURO

 £9,750

24,6 
MILIOANE DE

ZILE PIERDUTE

PRODUCTIVITATE

 € 1300 

Conform datelor INPS, în Italia s-au pierdut din cauza
concediilor de boală peste 100	milioane de zile de
lucru, cu pierderea aferentă a productivității

SĂ	RESPIRĂM	DEVINE	MAI	SIMPLU
99,97% din germenii, alergenii și particulele
periculoase sunt eliminate din aer*

Pe baza unei estimări, sindromul clădirii bolnave 
(SBS) este răspunzător pentru pierderea a 24,6	
milioanede	zile	de	lucru	pierdute	pe	an.

CREȘTE	PRODUCTIVITATEA
Calitatea mai bună a aerului sporește
randamentul, concentrarea și efortul mental și
poate reduce absențele pe caz de boală.

Pentru o societate cu 10 angajați, este	de	13.000	
euro.

Aerul de proastă calitate are impact asupra ultimului rând din bilanț

Beneficiile aerului curat

UN	CLIMAT	MAI	BUN	ÎN	COMPANIE
Aerul curat, fără substanțe contaminante și 
mirosuri, demonstrează atenția și grija pentru 
bunăstarea clienilor și angajaților. 
*cu dimensiune de până la 0,3 microni

BACTERII	/	VIRUSURI VAPORI	CHIMICI
(Compuși chimici volatili, fum de

țigară, smog)

ALERGENI
(Polen, mucegai, spori, mătreață de

animale, acarieni de praf)

MIROSURI

Ce se găsește în aer?

Aer curat și 
protecție maximă
Purificatoare de aer

Afecțiunile respiratorii (răceli, gripă, alergii și astm) 
sunt principalul motiv de vizite la medic. 

Aproximativ 1 milion de persoane 
în fiecare sezon rece în România.

Virusul gripei se poate propaga până la 2 metri în aer, în 
principal prin picăturile eliminate când tușim, strănutăm 
sau pur și simplu vorbim și poate supraviețui mai multe 
ore. Transmiterea virusului, care poate avea loc prin 
deplasare autonomă până la 5 metri, poate fi accelerată 
sau amplificată de sistemul de încălzire și condiționare a 
aerului din clădire.

Ne petrecem 90% din timp în spații închise, iar timp de
nouă ore pe zi folosim spații în comun cu alte persoane. 
De obicei nu stăm să ne gândim prea mult la calitatea aerului din interior, dar ar trebui s-o facem. Aerul pe care îl respirăm în spații 
închise este DE	PÂNĂ	LA	5	ORI	MAI	POLUAT	DECÂT	CEL	DIN	EXTERIOR. Spațiile publice, cum ar fi birourile, unitățile sanitare 
și școlile sunt un teren fertil pentru bacterii, virusuri, praf, alergeni și substanțe chimice iritante și mirosuri. Cu toții recunoaștem 
importanța spălatului pe mâini și păstrarea suprafețelor curate, cum ar fi ușile, birourile, băile etc., dar nu este suficient.	ȘI	AERUL	
TREBUIE	SĂ	FIE	CURAT. De ce?

Purificatoare de aer |
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Aer curat, casă sănătoasă
Pentru întreaga familie.

Aerul din casa ta este plin de particule potențial dăunătoare: 
poluanți, praf, germeni, mucegai, polen etc. Sunt invizibile cu 
ochiul liber, dar pot cauza și agrava alergii, pot răspândi virusuri 
și crea mirosuri neplăcute. Purificatoarele de aer AERAMAX® 
elimină 99,97% din particulele nocive din aer, lăsând aerul
curat și o casă mai sănătoasă.

Model AeraMax® DX5 AeraMax® DX55 AeraMax® DX95
Recomandat pentru spații de 8 - 18m² 18 - 36m² 28 - 45m²

Cod produs 9392801 9393501 9393801

Dimensiuni (ÎxLxA) 700 x 180 x 214 mm 521 x 330 x 169 mm 640 x 400 x 207 mm

Greutate (filtre incluse) 4,6 kg 4,7 kg 6,4 kg

Număr de viteze 3 4 4

Debit de aer în funcție de viteză (m3/h) 32, 59, 93 42, 82, 121, 221 75, 141, 197, 335

Zgomot în funcție de viteza de funcționare (dB) <40, <50, <60 <40, <50, <60, <70 <40, <50, <60, <70

Consum energie în funcție de viteză (W) 49, 53, 68 6, 9, 16, 62 6, 11, 20, 86

Panou de control Touch Touch Touch

Compoziție carcasă ABS stabilizat UV ABS stabilizat UV ABS stabilizat UV

Garanție 3 ani 3 ani 3 ani

Filtre AeraMax DX5 AeraMax DX55 AeraMax DX95

Filtru cărbune activ (pachet de 4) FE9324001 FE9324101 FE9324201

Filtru HEPA FE9287001 E9287101 FE9287201

Pentru a garanta o utilizare optimă, filtrele de cărbune AeraMax DX trebuie înlocuite
la fiecare 3 luni, iar filtrul HEPA în medie o dată pe an.

Perfectă pentru încăperi mici sau birouri individuale în care 
instalarea unui purificator AeraMax Professional este dificilă, 
gama AeraMax® DX oferă produse gata de utilizare care includ 
sistemul de filtrare automat, dotat cu filtrare cu cărbune activ, 
filtrul HEPA tratat cu agenți antimicrobieni și tehnologia de 
ionizare PlasmaTrue™.

Gama Aeramax® DX

Purificatoare de aer |
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.uăt lujasem icia enuP 

Aeramax PRO AMIII PureView™ Aeramax PRO AMIv PureView™

Purifică până la 65 m2 Purifică până la 130 m2

Cod produs: FE9573801 FE957390

Greutate sistem (filtre incluse) 20.2 lbs. (9.16 kg) 33.3 lbs. (15.1 kg)

Aer emis la cele 5 viteze m3/h 38, 41, 48, 52, 67 153, 186, 224, 280, 440

Niveluri de zgomot la diversele viteze (dB) 76, 93, 112, 140, 220 42, 44, 51, 53, 68

Tensiune și frecvență: 120v, 60Hz, 2A 120v, 60Hz, 2A

Consum energie pentru fiecare viteză (W): 5, 8, 11, 21, 100 8, 12, 18, 35, 166

Certificare siguranță electrică UL UL

Motor Motor unic: motor DC încapsulat, protecție termică și la 
supracurent, proiectat pentru silențiozitate și utilizare continuă pe 
termen lung, cu număr mare de rotații pe minut

Motor dublu: motor DC încapsulat, protecție termică și la
supracurent, proiectat pentru silențiozitate și utilizare 
continuă  pe termen lung, cu număr mare de rotații pe minut

Intrare / Ieșire aer Jos / Sus Jos / Sus

Panou de control Display de control cu 2 butoane cu ecran TFT LCD Display de control cu 2 butoane cu ecran TFT LCD

Material carcasă ABS stabilizat UV ABS stabilizat UV

Temperatură de funcționare / Nivel umiditate De la 41 la 104F (de la 5 la 40°C) / Până la 60% De la 41 la 104F (de la 5 la 40°C) / Până la 60%

Garanție Limitată 5 ani Limitată 5 ani

FEREASTRA 1
Calitatea aerului 
Măsurare și maximizare

FEREASTRA 2
Calitatea aerului
Două module, zero așteptare

FEREASTRA 3
Informații filtre 
Informații despre filtrare

FEREASTRA 4
Luminozitate 
Vizibil de unde vreți, cum vreți

Cu noua versiune a tehnologiei noastre avansate EnviroSmart 2.0, senzorul dublu cu laser pentru auto-reglare și auto-purificare 
măsoară continuu calitatea aerului, măsurând particulele și setând purificatorul astfel încât eficiența să fie maximă. Unitățile au 
un display care vă arată în orice moment ce se întâmplă. Puteți vedea câte particule intră în PureView și câte ies.

Cu noua gamă AeraMax® Professional PureView™, invizibilul devine vizibil

| Purificatoare de aer.
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Scaun	directorial		7600	Shiny Scaun	directorial		8700	BIX

Scaun	directorial	5600	SettScaun	directorial		7650	Shiny

Biroul este expresia identității companiei. Mediul din birou și design-ul 
influențează atât comportamentul cât și nivelul de creativitate al 
fiecărui angajat sau vizitator. Piesele de mobilier, materialele folosite, 
culorile și design-ul îl pot motiva și îi pot crește productivitatea. Fotoliu 
directorial, spătar înalt, poliuretan injectat, brațe din aluminiu șlefuit, 
mecanism multibloc, piston cu gaz cromat, role gumate adecvate pent-
ru toate tipurile de pardoselă, bază cu 5 brațe din aluminiu șlefuit, greu-
tate portantă 120 kg.

O caracteristică esențială a scaunului directorial Bix o reprezintă modul 
inteligent în care sunt combinate materiale. Forma și construcția 
scaunului este clară și fluidă. Profilele din oțel cromat conferă scaunului 
eleganță, seriozitate și stabilitate. Bix se adaptează corpului în mod nat-
ural și oferă confort deosebit.  
Scaun directorial rotativ, mecanism multibloc cu antișoc, interior din 
lemn stratificat (monoscoică), se poate tapița cu piele naturală sau eco 
piele. Baza și brațele scaunului sunt din oțel cromat.

Dotări și funcționalități:
- mecanism multibloc cu antișoc
- brațe tapițate parțial
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role gumate
- spătar curbat ergonomic
- șezut și spătar generos
- bază oțel cromat

Familia scaunelor Sett oferă prestanță și eleganță oricărui spațiu de bir-
ou. Acesta se va transforma în scurt timp în piesa de mobilier preferată 
și va produce efectul maxim dacă este însoțit și de varianta Sett vizita-
tor.
Scaun directorial rotativ, mecanism multibloc, interior din lemn stratifi-
cat (monoscoică), se poate tapița cu piele naturală, eco piele sau mate-
rial textil. Brațele scaunului din oțel cromat sunt tapițate parțial. Baza 
stea cu cinci brațe este din aluminiu șlefuit.

Dotări și funcționalități:
- mecanism multibloc cu antișoc
- brațe tapițate parțial
- pernă șezut și spătar poliuretan densitate mare
- role gumate
- spătar curbat ergonomic
- șezut și spătar generos
- bază aluminiu șlefuit

Confortul acestui scaun va contribui la desăvârșirea unei ambianțe de 
interior și la o productivitate ridicată în orice birou. Shiny este dotat cu 
un mecanism multibloc cu antișoc reglabil în cinci poziții. Aceste dotări 
asigură o postură ergonomică corectă în timpul muncii, vă permite să 
stați confortabil cu picioarele pe podea și genunchii îndoiți la 90 de 
grade. Spătarul curbat ergonomic asigură o susținere activă a spatelui 
și sprijină curba naturală a coloanei vertebrale. Acest scaun directorial 
dispune de un spătar înalt. Șezutul și spătarul este realizat din poliure-
tan injectat (nedeformabil în timp). Rolele din nylon cu diametru mare 
de 65 mm reduc rezistența la rulare și redefinesc conceptul muncii di-
namice la birou. 
Dotări standard: mecanism sincron cu 2 manete, șezut poliuretan in-
jectat, bază stea din polipropilenă piramidală, role nylon (dia. 65 mm). 
Scaunul se poate tapița cu material textil de culoare negru sau gri. 
Greutate portantă: 120 kg. 

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
7600 Shiny Executive 129 -136 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
8700 Bix 126-136 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
5600 114-124 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
7650 Shiny Executive 96 -103 cm 1 buc

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

| Scaune directoriale. Scaune directoriale. |
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Scaun	executiv	Tesla	Mesh	PDH

Scaun	executiv	1850	Omnia

Scaun	executiv	Ergohuman	PDH Scaun	executiv	Next	PDH Scaun	executiv	1970	Marilyn

Scaun	executiv	1340

TESLA este scaunul dedicat persoanelor care apreciază funcționalita-
tea, identitatea și originalitatea. Accesorizat cu un mecanism de cal-
itate, ușor de ajustat, TESLA devine un scaun extrem de versatil și 
emotiv, oferind confort impresionant pe parcursul întregii zile la birou. 
TESLA este scaunul ergonomic care te înțelege și se adaptează după 
nevoile tale.
Greutate portantă: 120 kg.

Scaunul de birou Ergohuman este o fuziune perfectă a artei și științei, 
cu zone flexibile care asigură o susținere constantă a brațelor, spatelui 
și zonei lombare. Alege scaunul Ergohuman PDH cu tetieră reglabilă 2D 
pentru a te relaxa confortabil atunci când alegi să balansezi spătarul pe 
spate.

Next este rezultatul combinat al abilităților de inginerie, design și ex-
periență. Next nu va înceta niciodată să vă impresioneze și să vă îm-
bunătățească productivitatea la locul de muncă. Din contră, este scaunul 
care va menține productivitatea și confortul pentru timp îndelungat. 
Scaun ergonomic, rotativ, destinat pentru birouri, săli de conferință.
Greutate portantă: 120 kg.

Lucrăm ore în șir într-un birou? Deseori simțim dureri în zona coloanei? 
Achiziționarea unui scaun 1970 Marilyn se va transforma curând într-o 
invesțitie. Dotări standard: burete șezut injectat, mecanism sincron cu 
2 manete, spătar înalt plasă elastică ERGOFLEX™, bază piramidală ALU 
lucios, role gumate autofrânante d.65. Scaunul se poate tapița cu di-
verse materiale textile, piele ecologică sau piele naturală. 
Greutate portantă: 120 kg.

Modelul 1340 este destinat mai ales generației tinere. Scaunul este 
ergonomic, ceea ce ajută la menținerea sănătății coloanei vertebrale. 
Opțional, se pot schimba câteva elemente, astfel ridicând durabilitatea 
produsului.
Inovativ, practic, durabil, eficient pentru orice moment al zilei…la ser-
viciu sau acasă. 
Greutate portantă: 90 kg.

 Acest scaun ergonomic dispune de o tetieră reglabilă în plan vertical și 
orizontal foarte utilă în momentele de relaxare sau când vorbiți la tele-
fon. Șezutul este realizat din poliuretan injectat (nedeformabil în timp) 
și oferă posibilitatea reglării în adâncime (translație pe orizontală pentru 
suportul confortabil al feselor și șoldului dumneavoastră). Rolele din ny-
lon cu diametru mare de 65 mm reduc rezistența la rulare și redefinesc 
conceptul muncii dinamice la birou. 
Dotări standard: mecanism sincron cu 2 manete, șezut poliuretan in-
jectat, bază stea din polipropilenă piramidală, role nylon (dia. 65 mm). 
Scaunul se poate tapița cu diverse materiale textile, piele ecologică sau 
piele naturală. 
Greutate portantă: 120 kg. 

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Tesla PDH  106-128 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Ergohuman PDH PDH 123.5-143.5 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Next 120-131 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
1970 Marilyn 126-133 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
1340 asyn 104-116 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
1850 Omnia 106-116 cm 1 buc

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială. Alte culori disponibile 

la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

| Scaune executiv. Scaune executiv. |
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Scaun	7650	Shiny	Conference Scaun	2040	Gri

Scaun	5650/S	Sett

FotoliU	vizitator	5550/S	

Scaun	Belen	Wood

Scaun	Belen	Visitor

Biroul este expresia identității companiei. Mediul din birou și design-ul 
influențează atât comportamentul cât și nivelul de creativitate al fiecărui 
angajat sau vizitator. Piesele de mobilier, materialele folosite, culorile și 
design-ul îl pot motiva și îi pot crește productivitatea. Dotări stand-
ard: mecanism sincron cu 2 manete, șezut poliuretan injectat, bază stea 
din polipropilenă piramidală, role nylon (dia. 65 mm). Scaunul se poate 
tapița cu material textil de culoare negru sau gri. 
Greutate portantă: 120 kg.

Scaun vizitator cu brațe din polipropilenă (negre), suprapozabil, cadru 
rezistent din oțel (vopsit gri în câmp electrostatic), poliuretan densitate 
mare, șezut și spătar tapițat, acoperitor șezut și spătar negru.

Statul jos poate să devină o plăcere? Bineînțeles că da, cu scaunul 
5650/S Sett. Pe lângă aspectul plăcut, acesta se diferențiază de major-
itatea produselor prin gradul său de confort. Datorită talpei de sanie, 
siguranța devine mai ridicată. Fotoliu vizitator, interior din lemn stratifi-
cat tip monoscoică, brațe cromate tapițate, talpă sanie cromată.

Fotoliul vizitator 5550/S asigură o durabilitate îndelungată. Are o struc-
tură rezistentă, iar design-ul său este clasic. Brațele au fost fabricate 
din PP. Talpa sanie metalică este vopsită și este disponibilă în culoarea 
neagră. Scaun de conferință recomandat în general pentru birouri cu 
design clasic.

Doriți să vă impresionați vizitatorii? Sigur vor rămâne foarte mulțumiți, 
dacă secretara îi va întâmpină politicos să ocupe loc pe scaunele de 
vizitator Belen! Fotoliul este tapițat, iar cadrul este construit din oțel 
cromat. Fotoliu tapițat, burete injectat, cadru cromat cu 4 picioare. 
Scaun fix cu brațe, scoica din poliuretan injectat , cadru din teavă de 
oțel cromat cu patru picioare. Scoica este tapițabilă cu diverse mate-
riale. Dacă nu este chiar rezultatul perfecțiunii, este cu siguranță per-
fectibil. 
Greutate portantă: 120 kg.

Doriți să vă impresionați vizitatorii? Sigur vor rămâne foarte mulțumiți, 
dacă secretara îi va întâmpină politicos să ocupe loc pe scaunele de 
vizitator Belen! Fotoliul este tapițat, iar cadrul este construit din oțel 
cromat. Fotoliu tapițat, burete injectat, cadru cromat cu 4 picioare. 
Scaun fix cu brațe, scoica din poliuretan injectat , cadru din teavă de 
oțel cromat cu patru picioare. Scoica este tapițabilă cu diverse materi-
ale. Dacă nu este chiar rezultatul perfecțiunii, este cu siguranță perfect-
ibil.  Greutate portantă: 120 kg.

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
7650 Conference 99 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
2040/G 77 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
5650/S 97 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
5550/S 95 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Belen Wood 77 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Belen Visitor 77 cm 1 buc

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

| Scaune conferință. Scaune vizitator.  |
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Scaun	Isy	2 Scaun	Taurus	Plastic

Scaun	Taurus	Lemn

Scaun	Felicia

Scaun	Taurus	TC	MAXI

Scaun	Taurus/CR	Rete

Isy 2 – simplicitate, eleganță, funcționalitate. Scaunul italian este su-
prapozabil, putând economisi spațiu, oricând dorim. Pentru un plus de 
personalitate, la cerere, vă putem oferi posibilitatea imprimării numelui 
sau a siglei dvs. pe acoperitorul de spătar. Alegeți confortul și design-ul 
unic!

Disponibilitate: comandă min. 300 buc

Într-o sală de conferință, avem nevoie nu numai de o masă largă, ci și de 
scaune. Este foarte important ca locurile de șezut să fie confortabile, în 
caz contrar, cei prezenți pot pierde interesul repede. Taurus Plastic este 
perfect pentru discuții și negocieri îndelungate.

Scaun vizitator - conferință suprapozabil, cadru rezistent din țeavă de 
oțel vopsit în câmp electrostatic, șezut și spătar din lemn stratificat 
lăcuit. Opțional: brațe fixe din polipropilenă cu inserție metalică, brațe 
+ măsuță rabatabilă, braț dreapta + măsuță rabatabilă din polipropilenă, 
conexiuni scaune pp.

Modelul Felicia este un scaun perfect pentru săli de conferințe, dar și 
pentru diferite festivități. Produsul este suprapozabil, deci depozitarea 
a mai multor scaune Felicia, devine un lucru simplu. 

Într-o sală de conferință, avem nevoie nu numai de o masă largă, ci și 
de scaune. Este foarte important ca locurile de șezut să fie confortabile, 
în caz contrar, cei prezenți își pot pierde interesul repede. Taurus TC 
MAXI este perfect pentru discuții și așteptări îndelungate. Modelul este 
suprapozabil, dispune de un cadru elegant cromat, iar acoperitoarele 
șezutului și spătarului sunt fabricate din PP. Nivelul comodității a fost 
ridicat cu ajutorul brațelor cromate.

Disponibilitate: comandă minimă 350 buc

Scaun de conferință recomandat în general pentru birouri cu design 
classic.

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
ISY2  81 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Taurus/CR P 85 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Taurus/N L 85 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Felicia 84 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Taurus Maxi/CR 87 cm 1 buc

COD ÎNĂLȚIME	SCAUN AMBALARE
Taurus/CR Rete 87 cm 1 buc

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

Alte culori disponibile 
la comandă specială.

| Scaune vizitator. Scaune vizitator.  |
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Birouri

Masă	de	conferinţă Dulăpior	mobil

Caracteristici:

• Blat: 18 mm, din melamină (lavabilă, rezistentă la zgârieturi, nereflec-
torizantă), margini de protecţie ABS drept 2 mm, antişoc.
• Panouri picioare: 18 mm, din melamină (lavabilă, rezistentă la zgârie-
turi, nereflectorizantă), margini ABS drept 2 mm, antişoc.
• Pazie: din melamină (lavabilă, rezistentă la zgârieturi, nereflectori-
zantă).
• Dimensiunile sunt exprimate în centimetri şi reprezintă lungime x 
lăţime x înălţime.
• Garanția acordată produselor este de 3 ani, pentru utilizarea în 
condiții optime.

• Pazie din melamină. • Închidere centralizată, trei sertare.

COD CULOARE DIMENSIUNE
OF1006 stejar/negru 120 x 60 x 75  cm

OF1206 stejar/negru 120 x 80 x 75 cm

OF1406 stejar/negru 140 x 80 x 75 cm

OF1606 stejar/negru 160 x 80 x 75 cm

OF1806 stejar/negru 180 x 80 x 75 cm

COD CULOARE DIMENSIUNE
OF1996 stejar/negru 200 x 80 x 75 cm

OF1997 negru 200 x 80 x 75 cm

COD CULOARE DIMENSIUNE
OF3006 stejar/negru 43 x 52 x 67 cm

OF3007 negru 43 x 52 x 67 cm

COD CULOARE DIMENSIUNE
OF3086 stejar/negru 80 x 36 x 78 cm

COD CULOARE DIMENSIUNE
OF3286 stejar/negru 80 x 36 x 115 cm

Opţiuni culori OFFICE LINE

7 - negru / negru6- stejar

Nu include yală.  
Se poate adău-
ga opţional.

Nu include yală.  
Se poate adău-
ga opţional.

Nu include yală.  
Se poate adău-
ga opţional.

COD CULOARE AMBALARE
OF3896 stejar/negru 80 x 36 x 185 cm

OF3897 negru 80 x 36 x 185 cm

COD CULOARE DIMENSIUNE
OF3886 stejar/negru 80 x 36 x 185 cm

OF3887 negru 80 x 36 x 185 cm

Dulap	cu	o	poliţă Dulap	cu	două	poliţe

Etajeră	cu	patru	poliţeDulap	cu	patru	poliţe

• O poliţă fixă şi una variabilă pe înălţime.• O poliţă fixă.

• O poliţă fixă şi trei variabile pe înălţime. • O poliţă fixă şi trei variabile pe înălţime.

| Mobilier din lemn. Mobilier din lemn. |
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Dulapuri	metalice	cu	uşi	culisante

Dulapuri	metalice	cu	uşi	batante

Dulap	metalic	cu	seif
Dulap fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Capacitate de 
încărcare pe poliţă: 60 kg. Posibilitate ajustare poliţă pe înălţime: 21 
mm. Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la coroziune. 
Culoare: gri.

Dulap fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Capacitate de 
încărcare pe poliţă.
• Dulap fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm.
• Uşi ranforsate cu amortizoare pentru zgomot.
• Capacitate de încărcare pe poliţă: 45 kg.
• Posibilitate ajustare poliţă pe înălţime: 36 mm.
• Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la coroziune. Cu-

loare: gri.: 60 kg. Posibilitate ajustare poliţă pe înălţime: 21 mm. 
Vopsit în câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la coroziune. 
Culoare: gri.

Dulap fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Uşi ranforsate, pre-
văzute cu amortizor pentru zgomot. Vopsit în câmp electrostatic, cu 
vopsea rezistentă la coroziune. Culoare: gri.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CHD120 1200 x 420 x 1200 mm 1 buc

CHD195 1200 x 420 x 1950 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CHK100 1200 x 420 x 1000 mm 1 buc

CHK195 1200 x 420 x 1950 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CH110010 840 x 620 x 1020 mm 1 buc

CH110011 840 x 620 x 1330 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CHB195 920 x 420 x 1945 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CHM195 920 x 500 x 1950 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
TH308 1830 x 800 x 440 mm 1 buc

CHD195
CHD120

CH075

CH120
CH308

include seif
cu încuietoare

Dulap	metalic	pentru	haine Dulap	metalic	cu	uşi	pliabile

Dulap	metalic	cu	uşi	batanteClasificator	metalic	dublu

Dulap fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Uşi ce se 
pot deschide către interior la 180°, prevăzut cu amortizor pent-
ru zgomot. Două yale pe dulap, câte una pe fiecare uşă, cu chei in-
dividuale. Capacitate de încărcare pe poliţă: 60 kg. Posibilitate 
ajustare poliţă pe înălţime: 36 mm. Vopsit în câmp electrostatic,  
cu vopsea rezistentă la coroziune.
Culoare: gri.

Dulap fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Uşi ranforsate, pre-
văzute cu amortizor pentru zgomot. Vopsit în câmp electrostatic, cu 
vopsea rezistentă la coroziune. Culoare: gri.

Fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Capacitate de încărcare 
sertar: 100 dosare. Sistem de amortizare a  zgomotului. Vopsit în câmp 
electrostatic, cu vopsea rezistentă la coroziune. Rezistenţă crescută la 
uzură. Culoare: gri.

Fabricat din tablă de oțel, culoare gri RAL 7038. Capacitatea de încăr-
care pe poliţă  este de 35 kg, uniform distribuite. Două uși batante cu 
cheie, patru polițe reglabile pe înălțime, patru accesorii din plastic pen-
tru picioare.

capacitate: 100 dosare /
sertar

sistem* anti-tilt

SUPER
CALITATE

* nu permite deschiderea simultană a două sau mai multor sertare, astfel încât se evită 
răsturnarea clasificatorului

| Dulapuri metalice. Dulapuri metalice. |
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Clasificator	metalic

Vestiare	metalice

Caracteristici:

Fabricat din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Capacitate de încărcare 
pe sertar: 45-50 dosare. Sistem de amortizare a zgomotului. Vopsit în 
câmp electrostatic, cu vopsea rezistentă la coroziune. Culoare: gri.

Fabricate din tablă sudată, de grosime 0.7 mm. Vopsite în câmp electro-
static, cu vopsea rezistentă la coroziune. Yală individuală pentru fiecare 
uşă. Rezistenţă crescută la uzură. Culoare: gri.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CH306 463 x 620 x 1022 mm 1 buc

CH305 463 x 620 x 1328 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CH304 590 x 500 x 1800 mm 1 buc

CH310 870 x 500 x 1800 mm 1 buc

CH311 1185 x 500 x 1945 mm 1 buc

SUPER
CALITATE

* nu permite deschiderea simultană a două sau mai multor sertare, astfel încât se evită 
răsturnarea clasificatorului

sistem* anti-tilt

SUPER
CALITATE

CH310
CH311

CH304

COD DIMENSIUNE AMBALARE
TH041 1000 x 400 x 1900 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
TH8011 1000 x 400 x 1800 mm 1 buc

COD DIMENSIUNE AMBALARE
CHT801 800 x 365 mm 1 buc

CHT802 800 x 930 mm 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
LP906 negru 1 buc

LP911 cromat 1 buc

Coloană	rotativă	pentru	bibliorafturi Raft	pentru	depozitare

Cuier	PomRaft	pentru	arhivă

Structură metalică. Vopsit în câmp electrostatic, culoare Gri RAL 7038. 
Asigură posibilitatea utilizării spaţiului în mod raţional. Solid, practic şi 
funcţional. Poliţe reglabile.

Posibilitate de adăugare de nivele suplimentare. Structură din oţel, cu 
plăci realizate din PFL laminat, cu margini de protecţie de PVC. 
Capacitatea maximă a unei etajere este de 24 bibliorafturi.

Structură metalică solidă. Vopsit în câmp electrostatic, culoare Gri RAL 
7038. 5 poliţe reglabile.  Montaj cu cleme.

Înălţime: 178 cm. Corp metalic. 8 agăţători, suport pentru umbrele.

SUPER
CALITATE

CHT801

CHT802 70 kg

70 kg

LP906

LP911

| Dulapuri metalice. Rafturi pentru depozitare. |
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Fâșii	magnetice	pentru	dulapuri	metalice

Fâșii	autoadezive	pentru	scanare	SCANFIX®

• Fâșii magnetice pentru dulapuri metalice.
• Potrivite pentru etichetare, cum ar fi fâșiile cu informații de preț din 
magazine și depozite.
• Fâșiile se deschid lateral și în partea de sus și se pot tăia la anumite 
dimensiuni. 
• Etichete de raft cu inserturi printabile.

• Fâșii autoadezive pentru scanare SCANFIX®.
• Potrivite pentru etichetare, cum ar fi fâșiile cu informații de preț din 
magazine și depozite. 
• Fâșiile se deschid lateral și în partea de sus și se pot tăia la anumite 
dimensiuni.
 • Etichete de raft cu inserturi printabile.

COD DIMENSIUNE AMBALARE
DB171058 20 mm 5 buc/set

DB171158 30 mm 5 buc/set

DB171258 40 mm 5 buc/set

COD DIMENSIUNE AMBALARE
DB802619 1000 x 20 mm 25 buc/set

DB802719 1000 x 30 mm 25 buc/set

DB803919 1000 x 40 mm 25 buc/set

Atrage atenția la informațiile importante. 
Rama auto-adezivă cu închidere 

magnetică a displayului este perfectă 
pentru a expune și a schimba mesajele 

rapid și ușor.

DURAFRAME® SECURITY
este la fel de lejer ca o bandă adezivă, dar 

cu impactul unui semn de avertizare.

DURAFRAME® 

Pune aici mesajul tău.

Pentru informare Pentru atenție.

Fâșii magnetice pentru dulapuri metalice. |
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Duraframe Magnetic este o ramă destinată afișării informațiilor pe su-
prafețe metalice, cum ar fi tablele de prezentare, displayere, dulapuri
sau mașini de producție. Datorită părții magnetice, nu numai informațiile 
se schimbă ușor, ci și poziția ramei, fără a lăsa urme inestetice. Atât în 
poziție portret, cât și landscape. Prezentare clară pe tablă. Schimbarea 
informației rapid și facil, datorită ramei magnetice. Se lipește de su-
prafețe metalice, cum ar fi tablele de prezentare, displayere, dulapuri 
sau mașini de producție. Poate fi folosit atât în poziție portret, cât și 
landscape, pentru informații cu diferite formate, de la A6 la A3.

Schimbare ușoară și rapidă a informației prin partea magnetică. Se 
poate foloi atât în poziție potret, cât și landscape. Informația se poate 
vedea din ambele părți. Rama se vede din ambele părți la fel. Rămâne 
fixat pe toate suprafețele netede și se poate și reloca pe altă suprafață 
solidă, inclusiv pe sticlă. Disponibilă în 4 dimensiuni și 8 culori.

Conform cu ISO 3864-4 privind culorile de siguranță. Schimbare ușoară 
și rapidă a informației prin partea magnetică. Se poate folosi atât în 
poziție potret cât și landscape. Rămâne fixat pe toate suprafețele net-
ede și se poate și reloca pe altă suprafață solidă, metalică sau pe sticlă.

Rama magnetică bicoloră DURAFRAME® MAGNETIC SECURITY este 
special creată pentru avertismente privind diverse pericole, pe su-
prafețe metalice. Rama este bicoloră, conform ISO 3864-4, adică e per-
fectă pentru a marca surse de curent, căi de evacuare sau alte anunțuri 
de securitate. Se poate folosi atât în poziție portret cât și landscape. 
Schimbare ușoară și rapidă a informației prin partea magnetică. Rămâne 
fixat pe toate suprafețele netede și se poate și reloca pe altă suprafață 
metalică sau magnetică. 

DURAFRAME® MAGNETIC Ramă	magnetică	autoadezivă

Ramă	magnetică	autoadezivă,	bicolorăRamă	magnetică	bicoloră

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB486907 A4 albastru închis 5 buc/set

DB486923 A4 argintiu 5 buc/set

DB486901 A4 negru 5 buc/set

DB486903 A4 roșu 5 buc/set

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB487323 A3 argintiu 2 buc/set

DB487301 A3 negru 2 buc/set

DB487207 A4 albastru 2 buc/set

DB487223 A4 argintiu 2 buc/set

DB487230 A4 auriu 2 buc/set

DB487201 A4 negru 2 buc/set

DB487209 A4 portocaliu 2 buc/set

DB487203 A4 rosu 2 buc/set

DB487205 A4 verde 2 buc/set

DB487123 A5 argintiu 2 buc/set

DB487101 A5 negru 2 buc/set

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB4944130 A4 galben/negru 2 buc/set

DB4944132 A4 alb/roșu 2 buc/set

DB4944131 A4 alb/verde 2 buc/set

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
DB4945132 A4 alb/roșu 5 buc/set

DB4945131 A4 alb/verde 5 buc/set

DB4945130 A4 galben/negru 5 buc/set

| Fâșii magnetice pentru dulapuri metalice. Fâșii magnetice pentru dulapuri metalice. |
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Ambalare	și	marcare 	Bandă	adezivă	pentru	uz	manual

	Bandă	adezivă	pentru	uz	automat

	Bandă	din	hârtie

	Bandă	dublu	adezivă

• Lățime bandă adezivă uz manual: 25 mm, 48 mm, 75 mm;
• Lungime: 60 m;
• Adeziv: acrilic, hot-melt , solvent;
• Culoare: transparent, maro;
• Banda adezivă se poate personaliza cu datele companiei dumneav-

oastră sau cu orice alte  informații doriți.

• Lățime bandă adezivă uz automat: 50 mm, 75 mm;
• Lungime: 660 m sau 990 m;
• Adeziv: acrilic, hot-melt , solvent;
• Culoare: transparent, maro;
• Banda adezivă se poate personaliza cu datele companiei dumneav-

oastră sau cu orice alte  informații doriți.

Bandă adezivă de mascare pe suport din hârtie utilizată la vopsiri auto 
pentru mascarea zonelor ce trebuie protejate. Rezistă la temperaturi de 
până la 80°C.

Caracteristici:
• lățime: 50 mm;
• lungime: 10 m / 25 m;

Benzi adezive. |

Benzi adezive

Hârtie pentru ambalat

Pungi cu fermoar

Folie stretch

Cutii din carton

Benzi speciale

Folie expandată

Echipamente de protecția muncii
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Bandă	adezivă	personalizată

Aparat	pentru	sigilat	pungi

Bandă	adezivă	pentru	marcare

Banda	pentru	sigilat	pungi,	9x66	mm

Lățime: 25 mm, 48 mm, 75 mm;
Lungime: 66 m;
Adeziv: acrilic, hot-melt , solvent;
Culoare: transparent, maro;
Banda adezivă se poate personaliza cu datele companiei dumneavoas-
tră sau cu orice alte  informații doriți în 1, 2 sau 3 culori.

Aparatul este utilizat pentru sigilarea pungilor la ambalarea produselor 
livrate în vrac; Aparatul are corpul metalic, are dispozitiv de tăiere pent-
ru benzi adezive de tip scotch; Folosește role de scotch cu dimensiunea 
de 9 x 66 mm; Acest tip nou de sigilare permite desfacerea ambalaju-
lui fără a fi forțat; Aparatul pentru sigilat pungi este foarte rezistent la 
uzură fiind în același timp și foarte practic.

Benzi adezive din PVC pentru marcarea obstacolelor și locurilor peric-
uloase:
- de marcare şi semnalizare a zonelor cu risc şi a căilor - de circulaţie / 
pardoselilor.
- de marcare perimetrale/muchii/contur-zone cu risc ale echipament-
elor/utilajelor.
este rezistentă la condens, apă şi la un trafic moderat
- Lungime: 30 m;
- Lățime: 5 cm;
- Grosime: 0.17 mm;
- Culoare: negru/galben, alb/roșu.

Fabricată din folie PVC cu adeziv.
Dimeniunile reprezintă LĂȚIME x LUNGIME rolă.
Destinată pentru ambalarea industrială, manuală și semiautomată.
Rezistență bună la rupere.
Poate fi utilizată pentru diferite suprafețe:
polietilenă, hârtie, carton.

| Distrugătoare documente. 

Hârtie	Kraft Pungi	cu	fermoar

Hârtie	mătase	albită	cu	PEHârtie	pentru	ambalat

Pungi din polietilenă, cu sistem de închidere de siguranță pentru împa-
chetarea obiectelor. Transparente.

Hârtie tip kraft din celuloză cu gramajul cuprins între 35 g/mp - 110 
g/mp. Format: dimensiuni standard coli 70 cm x 100 cm sau în role cu 
lățimea cuprinsă între 20 cm și 210 cm, diametrul exterior al rolei de 
100 cm. Hârtie tip kraft din fibră reciclată cu gramajul cuprins între 50 
g/mp - 90 g/mp. Format: dimensiuni standard coli 70 cm x 100 cm.

Asigură o ambalare și o protecție eficientă a produselor.  
Dimensiuni: 61x86 cm.

Hârtie cu polietilenă imprimată 1-4 culori, hârtie în coli, format: 37.5 X 
50 / 25 X 37.5 / 70 X 100 cm, care pot fi ambalate in cutii de 10, 15, 20, 
25 kg. Hârtie cu polietilenă imprimată 1-4 culori, bobină 10-100 cm.
Feţe de masă și serveţele de unică folosinţă din hârtie cu polietilenă, 
gofrată.
Industria alimentară:
- ambalaje pentru mezeluri, carne, brânzeturi tăiată la formate (70×100 
/ 37×50 / 37×25 cm).
- ambalaje pentru produsele de cofetărie și patiserie tăiată la formate 
(70×100 / 37×50 / 37×25 cm).
- ambalaje pentru unt, tăiată role de 22-25 cm, plicuri pentru zahăr, 
condimente tăiate role de 10-25 cm.
Industria medicală și farmaceutică:
-ambalaje pentru tablete, plicuri pentru prafuri, tăiate role de 11-16 cm.

Distrugătoare documente. |
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Folie	Stretch	Standard

Folie	Stretch	Power Dispenser	manual	pentru	folie	stretch

Folie	Stretch	Preîntinsă
Grosime:	12-30	microni

Grosime:	12-23	microni

Grosime:	6-10	microni Disponibile	în	culori	diverse	cu	posibilitatea	de	personalizare.

Folia stretch permite depozitarea, fixarea stabilă şi asigurarea integ-
rităţii unui volum mare de piese aflate pe paleți, prin învelirea multiplă a 
acestora. Cererea pentru folia stretch este condiţionată de proprietăţile 
ei deosibite: rezistenţă sporită, rezistenţă la găurire şi rupere, la lovituri 
şi presiune. În afară de aceasta, folia stretch este comodă în utilizare, 
asigură o protecţie bună contra umezelii şi prafului, precum şi permite 
efectuarea rapidă a controlului vizual privind starea produsului.

Folia stretch POWER este o folie folosită la paletizarea mărfii pe un 
palet, pentru a menține integritatea mărfii și pentru a o proteja.
Folia stretch POWER are o grosime mult mai mică decât folia standard 
și totuși oferă o rezistență mai bună, cu un consum redus de material, 
oferind astfel substanțiale economii rezultate dintr-un cost mai mic pe 
ambalare.

Dispenserul pentru folia stretch se folosește la paletizarea mărfurilor 
împreună cu produsul folie stretch manual.

Folia stretch preîntinsă este folosită pentru asigurarea și protecția pro-
duselor pe paleți. Film cu margini duble; Rezistență mare la perforare și 
la rupere atât pe lungime cât și pe lățime; Adeziv puternic; Rezistență 
puternică după aplicare pentru un transport sigur; Lipsa adezivului pe 
stratul exterior împiedică lipirea paleților între ei la transport; Transpar-
ență excelentă; Grosime redusă; Lungime sporită pe rolă pentru a re-
duce spațiul de depozitare; Efort redus la aplicare; Eco friendly 100%.

| Distrugătoare documente. 

Bandă	PET

Folie	expandată

Cutii	din	carton

Banda PET este o bandă rezistentă, cu o alungire specifică redusă, fiind 
ideală pentru aplicațiile cu grad mediu sau  înalt de solicitare. Caracter-
isticile ei îmbină avantajele benzii PP și a benzii metalice fiind o alterna-
tivă la aplicațiile care utilizează banda metalică.  Benzile PET se pot fo-
losi atât ca uz  automat cât și manual. În cazul ambalării manuale legarea 
benzii se face prin sertizarea cu capse metalice folosind cleștele specific 
sau prin lipire cu ajutorul aparatului de legat cu banda PP și PET.

Produsele de polietilenă expandată, în funcție de dimensiunile lor, pot fi 
utilizate atât în lucrările din interior cât și la lucrările de exterior.
• folia cu dimensiunile cuprinse între 0,5 mm și 5 mm este utilizată sub 
parchet – fiind un bun izolator fonic și atenuator zgomot, la umplerea 
rosturilor de dilatație, sub covor din PVC.

• folia cu dimensiunile cuprinse între 5 mm și 20 mm este utilizată: 
sub postamentul utilajelor- strat amortizare vibrații, izolare termică și 
fonică a planșeelor dintre niveluri, izolare termică a conductelor mari, 
protecție lucrări subterane.

• folia cu dimensiunile cuprinse între 20 mm și 60 mm este utilizată ca: 
izolator termic sub instalațiile de încălzire în pardoseală, izolator termic/
fonic sub pardoseală de scândură, izolator termic la pereți 
interiori/exteriori (tip sandwich).

Confecționate pe o structură stabilă, protejează perfect produsele care 
pot fi astfel manipulate și transportate pe distante lungi. În funcție de 
cantitatea, durabilitatea și necesarul de protecție de care are nevoie 
produsul respectiv, aceste ambalaje din carton pot varia în dimensiune 
sau grosime. Deoarece cartonul ondulat are proprietăți excepționale, 
fiind foarte rezistent, cutiile rămân intacte chiar și în condiții dificile, 
protejând conținutul pe timp  îndelungat. Cu ajutorul acestor cutii din 
carton, pot fi manipulate și  transportate chiar și produse fragile, din 
sticlă, sau articole electrice și electrocasnice. În cazul transportului 
pe distanțe mai lungi al alimentelor, un astfel de ambalaj le ajută să se 
păstreze proaspete până la destinație.
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Detergenți suprafețe. 

Detergenți pardoseli.

Detergenți sanitari. 

Detergenți bucătărie.

Detergenți textile / tapițerii.

Detergenți speciali.

Neutralizator miros.

Produse	pentru	curățenie Detergent	suprafețe		
CLEAN GLASS CONCENTRATE

Detergent universal pentru curățarea suprafețelor vitrate, geamuri, 
oglinzi,  monitoare, suprafețelor cromate sau din plastic. Conține alcool. 
Nu lasă urme după uscare și este economic în uz. Pentru rezultate op-
time nu se recomandă utilizarea produsului în lumina directă a soarelui.

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-130600 600 ml 1 buc

GS-130100 1 l 1 buc

GS-130101 5 l 1 buc

Detergenți suprafețe.  |

Detergent	universal	PROGRESS-FDetergent	universal	PROGRESS
Detergent universal cu spumare redusă pentru curățarea de întreținere 
a suprafețelor, ce beneficiază de un parfum discret de măr verde. Poate 
fi utilizat pentru orice suprafață ce suportă contactul cu apă. 
PROGRESS este recomandat a se folosi pentru spălarea manuală cu 
mopul cât și cu mașini pentru curățat pardoseli. 

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-211500 1 l 1 buc

GS-211501 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-211400 1 l 1 buc

GS-211401 5 l 1 buc

1. Curățarea zilnică: concentratul este diluat 
într-un raport de 1:200 sau 1:100 în funcție de 
gradul de murdărie. ( 5-10ml/1L apă.)
2. Curățare generală: concentratul este diluat 
într-un raport de 1: 150 sau 1:50  (15-50ml/1L 
apă).

1. Curățarea zilnică: concentratul este diluat 
într-un raport de 1:150 sau 1:50 în funcție de 
gradul de murdărie. ( 5-20ml/1L apă).
2. Curățare generală: concentratul este diluat 
într-un raport de 1: 35 sau 1:15  (30-60ml/1L 
apă) .

>>

Detergent universal, concentrat, cu spumare, pentru curățarea de în-
treținere a suprafețelor, ce beneficiază de un parfum discret. Poate fi uti-
lizat pentru orice suprafață ce suportă contactul cu apă. PROGRESS-F 
este recomandat a se folosi pentru spălarea manuală cu mopul cât și cu 
mașini pentru curățat pardoseli. 

>>

Detergent	multi-suprafețe	Neutral

Diluție: 5-15 gr. / 1L >>

Detergent PROFESIONAL concentrat, slab spumant, pentru curățar-
ea suprafețelor. Datorită efectului neutru este recomandat pentru su-
prafețele sensibile la soluțiile alcaline sau acide precum cele acoper-
ite polimeric, laminate, plastic, lemn natural, marmură, granit, metale 
neferoase, mobilierului din piele etc. NEUTRAL este un produs indis-
pensabil în curățarea suprafețelor sensibile indiferent de metoda de 
aplicare sau echipamentul folosit. 

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-211300 1 l 1 buc
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| Detergenți suprafețe. 

Detergent	pentru	mobilă	TORUS

Detergent	LEATHER	CLEANER	 Detergent	acid	CEMENT	CLEANER

Detergent	UNIVERSAL	CLEANER

1. Pulverizați uniform pe suprafață. 
2. Se freacă cu o cârpă uscată și curată 
sau cu laveta din microfibră.

<<

1. Aplicați produsul pe suprafață cu un 
burete sau o cârpă moale, ideal lavete din 
microfibră.
2. Lăsați timp de 5 minute, ștergeți, 
îndepărtați murdăria și resturile de 
detergent.

<<

Amestecați o cantitate de 200-300 ml la 2 litru 
de apă. Pulverizați soluția pe suprafață, așteptați 
aproximativ 2-3 minute după care interveniți cu 
burete, pad, perie, spălați și clătiți cu apă. Repetați 
operațiunea dacă este necesar.

<<

1. Aplicați produsul pe suprafață și lăsați să acționeze câteva 
secunde.
2. Ștergeți suprafața cu un burete sau o laveta de microfibră. 
Pentru petele persistente se freacă suprafața cu o perie.

<<

Emulsie profesională plăcut parfumată cu ulei vegetal de avocado 
pentru efect lucios și fără amprente a suprafețelor din lemn. Formula 
sa specială curată și protejează lemnul și pielea de razele ultraviolete 
solare care produc învechire. Produs antistatic. Elimină efectiv praful, 
murdăria, amprentele, grăsimea, uleiul, petele de apă. Lasă un strat pro-
tector invizibil care facilitează curățarea ulterioară a suprafeței. 

Acest balsam cremă curată pielea naturală și artificială, de orice nu-
anță de culoare. Pătrunde în pori și curată ușor suprafața. Da strălucire 
și restabilește structura și protejează împotriva efectului de uscare și 
crăpare. Protejează suprafața tratată împotiva radiațiilor ultraviolete și 
lmbătrânirea prematură. Are un parfum plăcut. Absorbit rapid fără a lăsa 
urme și pete. Recondiționează produsele din piele naturală și artificială.

Agent profesional, acid, destinat curățării plăcilor, sticlei, granitului, 
marmurei, polimerului și a altor tipuri de pardoseli. lndepărtează res-
turile de ciment, beton, pete de rugină, depuneri de calcar, diferite ame-
stecuri de tipuri de murdărie, rămase după procesul de construcție. 

Elimină în totalitate murdăria de pe suprafețele rezistente la apă, cum 
ar fi: linoleum, plăci ceramice, suprafețe laminate, parchet, lemn, oțel 
inoxidabil și suprafețe din sticlă, precum și din țesături sau piele, fără a 
deteriora fibrele țesăturii. Nu lasă urme și elimină mirosurile neplăcute. 

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-219600 600 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-112600 600 ml 1 buc

GS-112100 1 l 1 buc

GS-125197 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-131600 600 ml 1 buc

GS-131100 1 l 1 buc

GS-131101 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-217100 1 l 1 buc

GS-217101 5 l 1 buc

Detergenți pardoseli |

Detergent	pardoseli	FLOORWASHDetergent	pardoseli
FLOOR	WASH	STRONG

1. Curățarea zilnică: concentratul 
este diluat într-un raport de 1: 200 - 
1: 100 sau 5-10 ml / l.
2. Curățare generală: concentratul 
este diluat într-un raport de 1:40 - 
1:20 sau 25-50 ml / l.

>> 1. Curățarea zilnică: concentratul este 
diluat într-un raport de 1: 200 - 1: 100 sau 
5-10 ml / l.
2. Curățare generală: concentratul este 
diluat într-un raport de 1:40 - 1:20 sau 
25-50 ml / l.

>>

Detergent profesional, concentrat, cu pH neutru. Detergent concen-
trate, cu acțiune neutral, pentru curățarea suprafețelor impermeabile, 
inclusiv cele sensibile la soluții alcaline. Potrivit pentru suprafețe natu-
rale și sintetice precum lemn, parchet laminat, plastic, linoleum, asfalt, 
beton, plăci decorative, sticla, granit și marmură. 

Detergent profesional, concentrat, cu pH alcalin, recomandat pentru 
murdăria grea, persistentă de pe pardoselile cu trafic intens sau unde 
există murdărie de tipul grăsimilor organice sau anorganice. Poate și 
utilizat în spălarea cu mașini de curățat pardoseli sau în curățarea man-
uală cu mopul. 

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-250110 1 l 1 buc

GS-125195 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-250100 1 l 1 buc

GS-125193 5 l 1 buc

Detergent	pardoseli	cu	polish	Arena

Se diluează detergentul concentrat în 
proporție de 0.5 - 1% ( 5-10ml / litru apă ). 
Nu necesită clătire !

>>

Detergent professional cu luciu, concentrat, pentru pardoseli și su-
prafețe. Acest detergent este foarte potrivit pentru suprafețele sintet-
ice, vinil și acoperiri polimerice, linoleum, dale, asfalt, plăci decorative 
etc. Îndepărtează murdăria adunată zilnic pe pardoseală, inclusiv urme-
le de uleiuri organice și anorganice. Se usucă rapid fără a lăsa urme, 
produce un luciu plăcut după utilizare. 

Ceară emulsifiantă pentru pardoseli cu efect metalic. Polimer profe-
sional pentru aplicații la temperaturi scăzute. Recomandat pentru lino-
leum, cauciuc, acoperiri diverse. Protejează suprafață, este durabilă și 
rezistență la abraziune, oferă strălucire metalică, se usucă repede, are 
un  parfum plăcut. 

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-218005 1 l 1 buc

GS-218001 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-251100 1 l 1 buc

GS-251101 5 l 1 buc

Ceară	metalizată	pentru	pardoseli	
METAL	FLOOR	WAX

Diluție : compoziția este gata de utilizare.
Trebuie să eliminați vechea acoperire protectoare folosind 
decerant Dewax, dacă au fost utilizate anterior.
Aplicați ceară numai pe o suprafață uscată și curată, folosind 
un aparat de polizat cu un singur disc.

>>
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Decerant	pardoseli	DEWAX

Detergent	anti-calcar	GLOSS Detergent	anti-calcar	GLOSS-GEL

Detergent	acid	WC-GEL

Detergent	vase	VIVA	LEMON

Soluție	de	desfundat	țevi	DIGGER	GEL

Detergent	automat	COLORIT

Detergent	înălbitor	DOS	GEL
Soluție universală pentru îndepărtarea soluțiilor de protecție a par-
doselilor. Poate îndepărta orice suprafeță protectoare de pe pardo-
seală. lndepărtează luciul de ceară și acoperirile de polimeri. De aseme-
nea, pot fi utilizate pentru curățarea generală a podelelor. Este folosit 
în procesul de curățare pentru podea cu mașini de cu ratat sau manual. 

Detergent universal bazat pe acid citric pentru baie și bucătărie. Potrivit 
pentru curățarea băilor, dușuri, toalete, faianță, plăci ceramice, obiecte 
sanitare, urme de calcar, pete de rugină, depuneri de săpun etc. Deli-
cat dar în același timp complex, detergentul GLOSS îndepărtează ușor 
murdăria persistență. Pe suprafețe ce sunt sensibile la acizi, nu lăsați să 
acționeze mai mult de 30 de secunde! 

Detergent universal, cu vâscozitate ridicat, bazat pe acid citric pentru 
baie și bucătărie. Potrivit pentru curățarea băilor, dușuri, toalete, fa-
ianță, plăci ceramice, obiecte sanitare, urme de calcar, pete de rugină, 
depuneri de săpun etc. Recomandat inclusiv pentru băile acrilice. Da-
torită spumării aderă foarte bine pe suprafețele verticale. 

Detergent tablete pentru utilizarea în mașina de spălat vase. Produsul 
deține 5 caracteristici puternice:
1) Nu necesită niciun agent de clătire sau sare.
2) Protejează vasele de argint de zgârieturi, adăugă strălucire obiectelor 
de sticlă și oțel.
3) Conține aditivi speciali pentru dedurizarea apei și previne formarea 
de piatră.
4) Conține oxigen activ.
5) Conține enzime pentru a 
dizolva petele de grăsime, 
amidon și proteina.

Detergent universal pentru spălarea manuală a veselei, echipamentele 
din bucătărie, mese și birouri, precum și pentru curățare tacâmuri din 
sticlă, plastic, metale dure. Este sigur pentru spălarea după orice fel de 
mâncare ce a luat contact cu farfuriile sau suprafețelor ce urmează a fi 
curățate.Detergentul pentru vase Viva este eficient și în apă cu duritate 
crescută.

Detergent profesional 3 în 1 cu clor activ, pentru igienizare, dezinfecție 
și cu efect de albire a suprafețelor. Gel universal de curățare pentru ig-
ienizare, dezinfecție și albire. Ideal pentru curățarea toaletelor, a băilor, 
a chiuvetelor, a scurgerilor, a pardoselilor și a suprafețelor de lucru. Are 
proprietăți de dezinfectare, îndepărtează mucegaiul și ciupercile. 

Substanță foarte eficientă pentru deblocarea tuburilor și îndepărtarea
dopurilor din canalizare, în țevile de evacuare, sifoanele de pardose-
li, chiuvetele de bucătărie etc. DIGGER-GEL nu afectează integritatea 
țevilor, inclusiv a celor din plastic. Dizolvă repede grăsimile și depozitele 
de proteine, îndepărtează părul, și este activă de-a lungul timpului pe
întreaga lungime a țevii.

Gel universal de curățare pentru igienizare, dezinfecție și albire. Ideal 
pentru curățarea toaletelor, a băilor, a chiuvetelor, a scurgerilor, a par-
doselilor și a suprafeţelor de lucru. Are proprietăți de dezinfectare,
îndepărtează mucegaiul și ciupercile. Formula gel, cu viscozitate ridi-
cată permite detergentului să rămână mai mult timp pe suprafața con-
tinuând să acționeze mult timp după aplicare. 

| Detergenți pardoseli. Detergenți sanitari.  Detergenți sanitari. Detergenți bucătărie.  |  

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-252100 1 l 1 buc

GS-252101 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-219275 750 ml 1 buc

GS-219200 1 l 1 buc

GS-125240 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-125181 750 ml 1 buc

GS-125205 1 l 1 buc

GS-125240 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-219101 20 g 16 buc x 20 g

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-219175 750 ml 1 buc

GS-219100 1 l 1 buc

GS-219101 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-340100 1 l 1 buc

GS-345000 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-221600 600 ml 1 buc

GS-125322 1 l 1 buc

GS-125323 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-221500 500 ml 1 buc

Compoziția este gata de utilizare.<<

1. Aplicați compoziția pe suprafața ce trebuie curățată, lăsați 
timp de câteva minute.
2. Se freacă cu o perie sau burete, se clătește cu apă. Dacă este 
necesar, tratamentul se repetă.
Pe suprafețe ce sunt sensibile la acizi, nu lăsați să acționeze 
mai mult de 30 de secunde!

<<
1. Aplicați compoziția pe suprafața ce trebuie curățată, lăsați 
timp de câteva minute.
2. Se freacă cu o perie sau burete, se clătește cu apă. Dacă este 
necesar, tratamentul se repetă.
Pe suprafețe ce sunt sensibile la acizi, nu lăsați să acționeze 
mai mult de 30 de secunde!

<<

1. Concentrat: aplicați gelul pe suprafață 
și lăsați pentru a câteva minute, utilizați 
o perie, clătiți cu apă.
2. Diluat: suprafețele de podea și de 
lucru - diluați concentratul în raport de 
1:80 sau 60 ml până la 5 litri de apă. 
Inalbitor (spălarea manuală) - diluați un 
concentrat la raport de 1: 350 sau 15 ml 
până la 5 litri de apă. 

<<

1. Agitați bine înainte de utilizare.
2. Turnați 300-500 ml de produs și asteptați 
2-3 ore.
3. Clătiți cu multă apă fierbinte.
4. Pentru murdăria grea, repetați 
tratamentul. Pentru prevenirea depunerilor 
aplicati metoda  utilizării regulate.

>>

Mod de aplicare: scoateți o tabletă din 
ambalajul său de protecție și introduceți-o 
în compartimentul principal de detergent 
pentru mașina de spălat vase (cu excepția 
modulului de argint). Porniți mașina de 
spălat vase.

>>

Mod de aplicare: aplicați o cantitate mică pe 
burete, spumați, spălați și clătiți cu apă. 

>>

1. Aplicați detergentul pe suprafața care 
necesita a fi curățată, lăsați timp de 1-2 
minute.
2. Se freacă cu o perie sau burete, se spală 
cu apă.
Dacă este necesar, repetați tratamentul.
Nu lasați pe suprafețele cromate mai mult 
de 30 de secunde!

>>



PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE 497496

Detergent	clătire	vase	
CONDITIONER DISH

Detergent	degresant	AZELIT	GEL

Detergent	automat	vase	
DISHWASHER

Detergent	degresant	AZELIT

| Detergenți bucătărie.  

Detergent	metale	STEEL	POLISHDetergent	cremă	SIDELIT

Detergenți bucătărie. Detergenți textile / tapițerii.  |  

Detergent	mochete	și	tapițerii	
CARPET	FOAM	CLEANER

Detergent	mochete	și	tapițerii	
CARPET	CLEANER

Detergent concentrate, cu spumare, pentru  curățarea padoselilor aco-
perite cu mochetă sau a mobilierului tapițat textil. Acționare eficientă 
pentru îndepărtarea murdăriei, a petelor de vin, sânge, sucuri, grăsimi 
etc.

Detergent concentrat pentru curățarea padoselilor acoperite cu mo-
chetă sau a mobilierului tapițat textil, velur cât și cu piele artificială. 
Acționare eficientă pentru îndepărtarea murdăriei, a petelor de vin, 
sânge, sucuri, grăsimi etc. 

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-215110 1 l 1 buc

GS-215111 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-215100 1 l 1 buc

GS-215101 5 l 1 buc

Diluție : 50 - 150 g / 1L apă >>
Diluție : 50 - 150 g / 1L apă >>

Detergent profesional, alcalin, pentru spălarea și igienizarea vaselor în 
mașina de spălat vase. Datorită formulei sale speciale detergentul are 
o putere mare de dizolvare a grăsimilor, poate elimina până și petele de
grăsime uscată. Utilizarea produsului este simplă, economică a și efi-
ciența, detergentul fiind potrivit pentru toate tipurile de veselă.

Este o cremă abrazivă creată pentru curățarea suprafețelor țări din do-
meniile sanitar și al industriei alimentare. Pe lângă faptul că sporește 
gradul de siguranță a muncii - prin comparațiecu produsele actuale este 
mai puțin agresivă pentru mâini - cremă reușește să îndepărteze mur-
dăria și depunerile persistente fără a zgâria suprafețele. Produs foarte 
economic în uz.

Detergent extrem de eficient ce elimină grăsimile, arsurile, funinginea și 
murdăria din bucătării, friteuze, grătare, cuptoare, plite, cuptoare cu mi-
crounde, camere de afumat, etc. Conține agenți de curățare activi care 
dizolvă grăsimile și orice tip de murdărie rezistentă, ceea ce garantează 
rezultate rapide fără efort.

Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și ig-
ienizarea veselei în mașină profesională. Datorită sistemului automat 
de dozare, soluția ajunge în mașină și ajută la neutralizarea reziduurilor 
de detergent din spălare, asigură o uscare rapidă astfel că veselă poate
fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. 

Detergent pentru curățarea suprafețelor cromate, din oțel inoxidabil, 
cupru, alamă, nichelate și alte suprafețe dure care necesită o curățare 
atentă.Elimină eficient grăsimea, uleiul, petele de apă și murdărie, praful 
și amprentele. Lasă o peliculă protectoare 
invizibilă care facilitează curățarea
ulterioară a suprafeței.

Detergentul concentrat cu vâscozitate ridicată, ce elimină efectiv 
grăsimile, arsurile, funinginea și murdăria din bucătării, friteuze, grătare, 
cuptoare, plite, cuptoare cu microunde, camere de afumat, etc.
Conține agenți de curățare activi care dizolvă grăsimile și orice tip de 
murdărie rezistentă, ceea ce garantează rezultate rapide fără efort.

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-216110 1 l 1 buc

GS-216111 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-218600 600 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-216100 1 l 1 buc

GS-216101 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-218555 600 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-218601 600 ml 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-218555 500 ml 1 buc

GS-218100 1 l 1 buc

GS-218101 5 l 1 buc

Domeniu de utilizare: Industria alimentară şi 
agroalimentară, bucătării profesionale, sistemul 
Ho.Re.Ca, industria hotelieră, firme de catering, 
măcelării, patiserii, cantine, restaurante, fast - food, 
spitale, şcoli etc. 

<<

Mod de aplicare:
1. Aplicați produsul pe suprafața ce trebuie curățată, 
lăsați să acționeze câteva secunde.
2. Se freacă suprafața cu o perie sau burete, 
se clătește cu apă. Dacă este necesar, repetați 
aplicarea.

<< Mod de aplicare:
1. Folosiți concentratul ca atare sau diluați cu apă la o 
concentrație de 50-100 g / L apă.
2. Aplicați pe suprafața murdară din recipient sau cu ajutorul 
unui burete, lăsați să acționeze timp de 1-5 minute.
3. Se freacă suprafața cu o perie sau burete, clătiți cu apă. 

<<

Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară 
zilnică a veselei. Solutia de clatire, ajută la eliminarea 
mirosurilor neplăcute din maşina de spălăt vase.

<<

Doză în funcție de aplicație și gradul de murdărire, aplicați de 
câteva ori pe suprafața murdară sau aplicați pe o cârpă sau 
un burete moale umed și frecați suprafața. Nu folosiți bureți 
duri de curățare. 

>> Mod de aplicare: agitați înainte de utilizare, 
aplicați o cantitate mică pe suprafața murdară, 
apoi lustruiți cu o laveta de microfibră.

>>



PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE 499498

| Detergenți speciali.

Soluție	toalete	ecologice	BIOGEL

Super	degresant	industrial	BIOS-K

Detergent	cu	solvent
 ANTIGRAFFITI

Super	degresant	industrial	BIOS-B

Neutralizator	miros	SMELL	
BLOCK

Soluție	hidroizolatoare	HYDRO	BLOCK

Detergenți speciali. Neutralizator miros. |

DETERGENTI PROFESIONALI LA CALITATE FARA COMPROMIS 

CEARA METALIZATA 
PENTRU PARDOSELI 

GS-251100-lL / 251101-SL 

METAL FLOOR WAX 
Ceara emulsifianta pentru pardoseli cu 
efect metalic. Polimer profesional pentru 
aplicatii la temperaturi scazute. Recomandat 
pentru linoleum, cauciuc, acoperiri diverse. 
Protejeaza suprafata, este durabila si 
rezistenta la abraziune, ofera stralucire 
metalica, se usuca repede, are un 
parfum placut. 

DETERGENT PENTRU PIELE 

LEATHER CLEANER 
Acest balsam crema curata pielea naturala 
si artificiala, de orice nuanta de culoare. 
Patrunde in pori si curata usor suprafata. 
Da stralucire si restabileste structura si 
protejeaza impotriva efectului de uscare 
si crapare. Protejeaza suprafata tratata 
impotiva radiatiilor ultraviolete si 
lmbatranirea prematura. Are un parfum 
placut. Absorbit rapid fara a lasa urme 
si pete. Reconditioneaza produsele din 
piele naturala si artificiala. 

GS-131600 -600ml / 
131100-lL / 131101-SL 

DETERGENT ACID GS-217100-lL / 217101 - SL 

CEMENT CLEANER 
Agent profesional, acid, destinat curatarii 
placilor, sticlei, granitului, marmurei, 
polimerului si a altor tipuri de pardoseli. 
lndeparteaza resturile de ciment, beton, 
pete de rugina, depuneri de calcar, diferite 
amestecuri de tipuri de murdarie, ramase 
dupa procesul de constructie. 

SUPER DEGRESANT INDUSTRIAL 

B10S-B 
Detergent industrial, concentrat, puternic 
alcalin pentru curatarea podelelor, peretilor 
si a diverselor echipamente. Actioneaza 
foarte eficient asupra grasimilor organice 
si anorganice, depunerilor de gudron etc. 
Se foloseste in fabricile de prelucrare a 
alimentelor cat si in sectoarele unde este 
necesara o curata re temeinica. Spalarea 
poate fi facuta atat manual cat si automat. 

NEUTRALIZATOR MIROS 

SMELL BLOCK 
Solutie foarte eficienta ce blocheaza mirosul 
de putrefactie al resturilor menajere, mirosul 
de tutun precum si cel al animalelor. Pentru 
eficienta trebuie sa fie pulverizat pe suprafata 
afectata sau sursa mirosului. SMELL BLOCK 
are miros placut si natural. 

GS-260110-lL 
/ 125201-SL 

GS-802004-600ml 
/ 123100-lL 

© GRASS I www.grass-romania.ro

DECERANT PARDOSELI GS-252100-lL / 252101-SL 

DEWAX 
Solutie universala pentru indepartarea 
solutiilor de protectie a pardoselilor. Poate 
indeparta orice suprafeta protectoare de pe 
pardoseala. lndeparteaza luciul de ceara si 
acoperirile de polimeri. De asemenea, pot fi 
utilizate pentru curatarea generala a 
podelelor. Este folosit in procesul de 
curatare pentru podea cu masini de cu ratat 
sau manual. 

DETERGENT CU SOLVENT GS-117107 - 600ml / 140101-SL 

ANTIGRAFFITI 
Detergent degresant cu solventi pentru 
suprafete diverse, curata urmele de adeziv de 
la benzile de scotch, guma de mestecat, 
cauciuc, uleiuri, graffiti si marker permanent, 
vopsea lavabila etc., de pe diferite suprafete. 
Se bazează pe solventi eficienti cu volatilitate 
scazuta de purificare avansata, fara a 
avea miros puternic specific. 

SOLUTIE TOALETE ECOLOGICE 

BIOGEL 
Agent special pentru igienizarea si 
curatarea toaletelor ecologice. Neutralizeaza 
mirosul, are un efect de dezinfectare, 
facilitează dizolvarea deseurilor dure si 
asigura o drenare usoara a rezervorului. 
Spalarea ulterioara a rezervorului va fi mult 
mai usoara datorita utilizarii detergentului 
BIOGEL, fiind si economic în uz. Ofera o 
culoare albastra intensa continutului 
rezervorului. 

SUPER DEGRESANT INDUSTRIAL 

B10S-K 
Detergent industrial, concentrat, puternic 
alcalin pentru curata rea podelelor, peretilor 
si a diverselor echipamente din industria 
alimentara. Actioneaza foarte eficient asupra 
grasimilor organice si anorganice, depunerilor 
de gudron etc. Se foloseste in fabricile de 
prelucrare a alimentelor cat si in sectoarele 
unde este necesara o curata re temeinica. 
Spalarea poate fi facuta atat manual cat si 
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GS-211100 

• 
GS-270100 -1L 

/ 125196 -SL 

automat. Temperatura recomandata a apei de 40-60 ° C .  

SOLUTIE HIDROIZOLATOARE 

HYDRO BLOCK 
Agent de impregnare profunda cu efect de 
respingere a apei pentru piatra, caramida, 
beton, tencuiala, var, beton poros, ceramica 
si alte suprafete cu compozitie minerala. 
Protejeaza suprafata de lichide, murdaria 
profunda, eflorescenta, dezvoltarea mucegaiului, 
ciuperci si microorganisme. Formeaza un strat 
care asigura o curatare simpla a suprafetei. 

GS-700300 

(!jGRASS 
GRASS - producator de re/erinta in productia detergentilor profesionali, 
o/era clientilor produse superioare calitativ si cu preturi /ara concurenta. 
Datorita tehnologiei moderne, a implicarii personalului, a datorilor de top 
si a materiei prime de cea mai buna calitate, produsele GRASS sunt 
preferate de catre utilizatori in peste 20 de tari, din cele mai diverse 
sectoare de activitate. 

DETERGENȚI PROFESIONALI LA CALITATE FĂRĂ COMPROMIS 

IGIENA MÂINILOR 

MILANA 
Săpun cremă hidratantă, cu o textură ușoară, 
creată din componente de înalta calitate ce oferă 
o îngrijire delicată pentru pielea dvs. Se folosește 
în igiena de zi cu zi. Are un efect bun de curățare. 
Îndepărtează cu ușurințăa murdăria, uleiurile, 
grăsimile, proteinele. Datorită efectului de 
hidratare inclus păstrează funcția de protecție a 
pielii fără a provoca uscaciunea și iritarea. 

• Milk and Honey 
Pearl 

• Blueberry Yogurt 
• Sweet Cherry 
• Green Tea 
• Aloe Vera 

DETERGENT PARDOSELI GS-250110-lL / 125195-SL 

FLOORWASH 
Detergent profesional, concentrat, cu pH 
neutru. Detergent concentrate, cu actiune 
neutral, pentru curatarea suprafetelor 
impermeabile, inclusiv cele sensibile la 
solutii alcaline. Potrivit pentru suprafete 
naturale si sintetice precum lemn, parchet 
laminat, plastic, linoleum, asfalt, beton, placi 
decorative, sticla, granit si marmura. 

DETERGENT PARDOSELI 
CU POLISH 

ARENA 

GS-218005-lL / 218001 - SL 

Detergent professional cu luciu, concentrat, 
pentru pardoseli si suprafete. Acest detergent 
este foarte potrivit pentru suprafetele 
sintetice, vinil si acoperiri polimerice, linoleum, 
dale, asfalt, placi decorative etc. ldeparteaza 
murdaria adunata zilnic pe pardoseala, 
inclusiv urmele de uleiuri organice si 
anorganice. Se usuca rapid fara a lasa urme, 
produce un luciu placut dupa utilizare. 

DETERGENT PARDOSELI GS-250100-lL / 125193-SL 

FLOOR WASH STRONG 
Detergent profesional, concentrat, cu pH 
alcalin. Acest detergent se recomanda 
indeparteaza murdaria grea, persistenta de 
pe pardoselile cu trafic intens sau unde 
exista murdarie de tipul grasimilor organice 
sau anorganice. Poate si utilizat in spalarea 
cu masini de curatat pardoseli sau in 
curatarea manuala cu mopul. 

DETERGENT 
MULTI-SUPRAFETE 

NEUTRAL 

GS-211300-lL / 211300-SL 

Detergent PROFESIONAL concentrat, slab 
spumant, pentru curatarea suprafetelor. 
Datorita efectului neutru este recomandat 
pentru suprafetele sensibile la solutiile 
alcaline sau acide precum cele acoperite 
polimeric, laminate, plastic, lemn natural, 
marmura, granit, metale neferoase, 
mobilierului din piele etc. NEUTRAL este un 
produs indispensabil in curatarea suprafetelor 
sensibile indiferent de metoda de aplicare sau 
echipamentul folosit. Dilutie: 5-15 gr. / 1 L © GRASS I www.grass-romania.ro

Detergent degresant cu solvenți pentru suprafețe diverse, curată ur-
mele de adeziv de la benzile de scotch, guma de mestecat, cauciuc, 
uleiuri, graffiti și marker permanent, vopsea lavabilă etc., de pe diferite 
suprafețe. Se bazează pe solvenți eficienți cu volatilitate scăzută de pu-
rificare avansată, fără a avea miros puternic specific.

Detergent industrial, concentrat, puternic alcalin pentru curățarea 
podelelor, pereților și a diverselor echipamente. Acționează foarte 
eficient asupra grăsimilor organice și anorganice, depunerilor de gud-
ron etc. Se folosește în fabricile de prelucrare a alimentelor cât și în 
sectoarele unde este necesară o curată re temeinică. Spălarea poate fi 
făcută atât manual cât și automat.

Agent de impregnare profundă cu efect de respingere a apei pentru 
piatră, cărămidă, beton, tencuială, var, beton poros, ceramica și alte 
suprafețe cu compoziție minerală. Protejează suprafața de lichide, 
murdăria profundă, eflorescență, dezvoltarea mucegaiului, ciuperci și 
microorganisme. Formează un strat care asigură o curățare simplă a su-
prafeței.

Agent special pentru igienizarea și curățarea toaletelor ecologice. Neu-
tralizează mirosul, are un efect de dezinfectare, facilitează dizolvarea 
deșeurilor dure și asigură o drenare ușoară a rezervorului.
Spălarea ulterioară a rezervorului va fi mult mai ușoară datorită utilizării 
detergentului BIOGEL, fiind și economic în uz. Oferă o culoare albastră 
intensă conținutului rezervorului.

Detergent industrial, concentrat, puternic alcalin pentru curățarea 
podelelor, pereților și a diverselor echipamente din industria alimenta-
ră. Acționează foarte eficient asupra grăsimilor organice și anorganice, 
depunerilor de gudron etc. Se folosește în fabricile de prelucrare a ali-
mentelor cât și în sectoarele unde este necesară o curățare temeinică.
Spălarea poate fi făcută atât manual cât și automat. Temperatura reco-
mandată a apei de 40-60 ° C .

Soluție foarte eficientă ce blochează mirosul de putrefacție al resturilor 
menajere, mirosul de tutun precum și cel al animalelor. Pentru eficiență 
trebuie să fie pulverizat pe suprafața afectată sau sursa mirosului. 
SMELL BLOCK are miros plăcut și natural.

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-117107 600 ml 1 buc

GS-140101 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-802004 600 ml 1 buc

GS-123100 1 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-260110 1 l 1 buc

GS-125201 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-270100 1 l 1 buc

GS-125196 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-211100 1 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
GS-700300 1 l 1 buc

Mod de aplicare:
1. Aplicați produsul pe suprafața ce trebuie curățată, 
lăsați să acționeze câteva secunde.
2. Se freacă suprafața cu o perie sau burete, 
se clătește cu apă. Dacă este necesar, repetați 
aplicarea.

<<

Mod de aplicare:
1. Se diluează concentratul cu apă în cantitate 
de 20-25 g / 1 litru apă. 
2. Se toarnă soluția în rezervorul toaletei în 
cantitate de 40 g / 1 litru de volum. 
Sau adăugați concentratul direct în rezervorul 
de colectare la diluție de 1g / 1 litru volum.

<<

Mod de aplicare:
1.  Metoda automată: Se dizolvă compoziția în proporție de 
30-50 g / l pentru generator de spumă.  Pentru lance de spumă, 
diluție cu apă la o rată de 1: 1 - 1: 3 în funcție de gradul de 
contaminare. Aplicați uniform soluția rezultată pe suprafață prin 
intermediul unui generator de spumă. Așteptați 1-2 minute, nu 
lăsați să se usuce, clătiți cu un jet de apă sub presiune înaltă.
2. Metoda manuală: Se diluează produsul în cantitate de 30-50 g 
/ l, se aplică uniform soluția rezultată la suprafață. Așteptați 1-2 
minute, evitați uscarea, clătiți cu apă.
Temperatura recomandată a apei de 40-60 ° C.

<<
Mod de aplicare:
1. Metoda automată: Se dizolvă compoziția în proporție de 30-50 g / 
l pentru generator de spumă.  Pentru lance de spumă, dilutie cu apă 
la o rată de 1: 1 - 1: 3 în funcție de gradul de contaminare. Aplicați 
uniform soluția rezultată pe suprafață prin intermediul unui generator 
de spumă. Așteptați 1-2 minute, nu lăsați să se usuce, clătiți cu un jet 
de apă sub presiune înaltă.
2. Metoda manuală: Se diluează produsul in cantitate de 30-50 g / l, 
se aplică uniform soluția rezultată la suprafață. Așteptați 1-2 minute, 
evitați uscarea, clătiți cu apă.
Temperatura recomandată a apei de 40-60 ° C

<<

Mod de aplicare: diluați produsul cu apă la o concentrație 
de 1:10 - 1:20 (35  - 70 g sau 50-100 ml pentru 1 L apă). 
Curățați și uscați suprafața. Aplicați cu perie, role,  spray, 
printr-o adâncime de înmuiere până la saturație. Nu se 
recomandă contactul cu sticlă, lemn, plastic.

>>
Mod de aplicare: 
1. Se diluează mijloacele cu apă într-un 
raport de 1:1. 
2. Pulverizați cu trăgaci pe suprafață cu 
mirosul.

>>



PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE 501500

Prosoape	hârtie	pliate	în	V	
Cellux	25,	2	straturi

Soluție	pardoseală	5	L	

Detergent	pentru	spălat	vase

Prosoape	hârtie	pliate	în	V	
Standard,	1	strat

Rolă	hârtie	industrială	Jolly	800,	2	
straturi,	albă

Hârtie	igienică

| Detergenți bucătărie.  Detergenți industriali.  |  

Rolă de hârtie industrială cu 2 straturi, fabricată din celuloză albă 100%, 
gofrată, porționată. Are proprietăți excelente de absorbție. Este ideală 
pentru utilizare în industrie și în spălătoriile auto. Dimensiune porție: 
25.4 x 26 cm. 

Hârtia igienică Perfex este o hârtie igienică din celuloză 100%, albă, 
neparfumată. Fiind o hârtie igienică gofrată, rezistență și catifelată, 
Perfex este ideală pentru spațiile sanitare de acasă sau cu trafic 
moderat. Hârtia igienică Perfex este ambalată în seturi de 10 role.

Prosoape hârtie pliate, gofrate, laminate, fabricate din celuloză pură 
albă. Utilizare recomandată: trafic moderat, office, medical, retail, etc.

Detergentul de pardoseli este un detergent lichid parfumat destinat 
spălării manuale a tuturor tipurilor de pardoseli rezistente la apă. Este 
soluția ideală pentru suprafețe mai puțin murdare.  
Îndepărtează cu efort minim murdăria de pe toate suprafețele re-
zistente la apă: ceramică, faianță, gresie, marmură, mozaic, granit, su-
prafețe lăcuite, pardoseli epoxidice și laminate. După aplicare lăsă în 
urmă un parfum plăcut și un film subțire ce va proteja suprafața.
Se adaugă două capacele la un litru de apă. Spălați suprafața cu ajutorul 
unui mop sau cu o lavetă. Nu necesită clătire. 
Diluție: 1-3%.

Detergentul lichid pentru spălat vase este un produs destinat spălării 
manuale, degresării și igienizării vaselor. Produsul nostru este ideal pen-
tru curățarea zilnică a obiectelor din bucătărie mai puțin murdare.
Datorită substanțelor active, detergentul formează o spumă intensă, ce 
lasă vasele perfect curate. Detergentul de vase Mamut are un puternic 
efect degresant și îndepărtează cu ușurință grăsimea. Datorită conținu-
tului de glicerină detergentul are acțiune 2 în 1, curată eficient și toto-
dată protejează mâinile. Diluție: se pun 2-3 picături pe buretele de vase. 
După spălare vasele se clătesc cu apă rece sau caldă.

Prosoape hârtie pliate, gofrate, fabricate din hârtie reciclată verde. 
Utilizare recomandată: trafic intens, industrial, retail, etc.

COD LUNGIME	ROLĂ AMBALARE
RE24 J8 210 m 2 buc/set

COD NUMĂR	STRATURI AMBALARE
hartie igienica 2 10 buc/set

hartie igienica 3 10 buc/set

COD DIMENSIUNI	PROSOP AMBALARE
PZ24 L16 25 x 23 cm 20 seturi/bax

COD GRAMAJ AMBALARE
MAMUTPODEA 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
MAMUTVASE 5 l 1 buc

COD DIMENSIUNI	PROSOP AMBALARE
PZ12 UK 25 x 23 cm 20 seturi/bax
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| Detergenți bucătărie.  Detergenți industriali.  |  

Detergent	Soluție	Geam	MAMUT	5L
Înălbitor	Hypo	MAMUT	5L

Soluție	detartrant	Mamut	5	LSăpun	lichid	Mamut	5	L

Soluția pentru curățat geamuri este o soluție pe bază de alcool pentru 
curățarea suprafețelor din sticlă, cristal, obiecte din material plastice, 
suprafețe ceramice.   Îndepărtează cu efort minim murdăria de pe toate 
suprafețele de sticlă sau suprafețe lucioase. Înlătură petele și nu lasă 
urme. Se usucă rapid, are miros plăcut. Nu conține solvenți periculoși 
pentru om și mediu. Se folosește cu sistemul clasic: se pulverizează 
după care se șterge cu o lavetă sau cu hârtie.

Hypo este un detergent pe bază de clor, destinat înălbirii și igienizării 
rufelor albe. Produsul poate fi folosit atât pentru spălarea manuală a 
rufelor, cât și cu mașina de spălat automată. În cazul spălării manuale 
diluați 100 ml clor în 10 l apă și lăsați rufele la albit aprox. 10 minute, 
după care clătiți. Pentru pete dificile sau persistente, diluați 60 ml clor 
în 1 l apă și lăsați rufele la albit timp de 30 minute, după care clătiți 
bine și spălați cu detergent. Pentru a obține cele mai bune rezultate, 
este recomandată spălarea rufelor în prealabil cu detergent. În cazul 
albirii cu mașina de spălat, alegeți cel mai scurt program de spălare și 
introduceți 100- 150 ml clor în compartimentul detergentului odată cu 
admisia de apă. După terminarea programului de albire, rufele se spală 
cu detergent. Produsul nu este destinat spălării rufelor colorate sau a 
țesăturilor din mătase, lână, piele. A nu se amesteca cu alți detergenți. A 
nu se turna produsul direct pe rufe.  Diluție: se pun 25-100ml detergent 
în mașina de spălat/ 5% la spălat pe jos.

Săpun lichid Mamut  este un săpun lichid de culoare albă, are un par-
fum fin și delicat. Săpunul lichid este un produs de o calitate deosebită, 
îmbunătățită cu glicerina, ce ajută hidratarea pielii. De asemenea, pro-
dusul nostru prezintă o spumare puternică și un puternic efect emolient 
asupra pielii. Săpunul lichid Mamut este destinat curățării igienice a 
mâinilor și a corpului. După spălarea mâinilor clătiți cu apă. Săpunul 
poate fi folosit și în dozatoare universale de săpun lichid.

Detartrantul este un detartrant forte pentru curățarea depunerilor de 
piatră și rugină. Parfumul acoperă mirosul dur al acizilor în timp ce de-
tergentul curată cu ușurință depunerile de pe suprafețe. Totodată poate 
fi folosit și la curățenia după constructor. Poate curăța urme de lavabil 
sau ciment de pe suprafețe.
Atenție: a nu se folosi pe metale și inox.
Suprafețe: depuneri de piatră și rugină, curățenie după constructor.
Diluție: se folosește ca atare, sau diluat 20%.

COD GRAMAJ AMBALARE
MAMUTGEAM 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
MAMUTSAPUN 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
MAMUTDETARTRANT 5 l 1 buc

COD GRAMAJ AMBALARE
MAMUTCLOR 5 l 1 buc
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