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Cuprins
a. organizare și arhivare
a1. arhivare
a2. organizarea biroului
a3. articole generale

b. prezentare
b1. mașini de birou

Știm că timpul este prețios și
de aceea ne asigurăm că poți
găsi rapid și ușor produsele
pe care le cauți. Fiecare
secțiune în parte este
reprezentată de o culoare și ai
la îndemână pictograme
pentru fiecare categorie.
Poți vedea dintr-o singură
privire care sunt produsele
economice, noutățile, precum
și alte specificații tehnice
importante pentru tine.

b2. afișare și conferinţe

c. creare documente
c1. hârtie și etichetare
c2. instrumente de scris
c3. computere și periferice

d. imagine și identitate
d. imagine și identitate

e. administrativ
e1. administrativ
e2. curăţenie

f. producţie
f1. protecţia muncii
f2. ambalare și marcare

Sistemul de Management Integrat implementat
ne permite îmbunătățirea continuă
a performanței întregii organizații
ISO 14001: 2005
Sistem de Management de Mediu
ISO 9001: 2008
Sistem de Management de Calitate
OHSAS 18001: 2007
Sistem de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale

SA 8000:2008
Sistem de Management al Responsabilității Sociale

Știm că, la fel ca în viață, și în afaceri lucrurile care contează cu adevărat au nevoie
de atenție deosebită și de resurse pe măsură.
Știm foarte bine că afacerile clienților noștri pot reuși atât timp cât aceștia se
concentrează pe ceea ce știu să facă și știm că necesarul de papetărie este numai
unul dintre lucrurile care îi sprijină în activitate.
De aceea efortul echipei noastre nu se limitează la oferirea unor produse, ci la un
set întreg de servicii profesioniste care contribuie semniﬁcativ la îmbunătățirea
productivității, permițând astfel clienților să se preocupe de ceea ce contează cu
adevărat pentru afacerea lor.
Practic, livrăm cu pasiune clienților încredere și stabilitate. Pentru că asigurarea
unui parteneriat eﬁcient și de cea mai bună calitate la cel mai bun preț a fost, este
și va rămâne cea mai importantă și curajoasă misiune a companiei noastre.
Cu Austral, întotdeauna știi pe ce te bazezi.
Emil Deliu

Legenda
Cum folosești catalogul Austral

Notă:
Fotograﬁile prezentate în catalog sunt orientative.
Nuanţele de culoare pot varia, iar designul și speciﬁcaţiile tehnice pot ﬁ modiﬁcate de către producător.

Pictograme
& simboluri
Distruge discuri

Capacitate tăiere & tăiere confetti

Capsare temporară

Alimentare cu baterii

Pentru uz intens/departamental

Capsare nailing

Volum coș

Pentru uz normal/birou

Capacitate și mărime capse

Mod hibernare

Pentru uz ocazional

Trei tipuri de capsare

Rotile transport

Capsare paralelă

Capacitate capsare

Nivel de securitate

Capsare Bypass

Capacitate prindere foi

Distrugere carduri

Capsare permanentă

Capacitate tăiere cuțit

Capacitate de tăiere & tăiere fâșii

Capsare „Flat clinch”

Capacitate perforare

Noutate

Garanţie

Ecologic

Economic

Perforator cu buton de blocare

Best deals

Format hârtie A4

Grosime de scris pixuri

Grosime scris markere

Alimentare 220V

Gramaj hârtie

2 buc.
SET
Mod ambalare

Împreună construim
afaceri de succes!
Alege din tabelul de pe pagina alăturată numerele de
contact ale reprezentanților Austral din orașul tău.

Viitorii clienți Austral ne găsesc la un e-mail distanță,
la sales@austral.ro. Pentru alte comunicări cu caracter
general îți stă la dispoziție și adresa oﬃce@austral.ro

Vino în showroom-ul din șoseaua Pipera-Tunari nr. 1 C
și cumpără pe loc produsele dorite.

Pe www.austral.ro poți comanda online pe pagina ta
personalizată cu prețurile speciﬁcate în contract.

Poți să ne transmiți comanda și prin fax, la
numărul de telefon din orașul tău.

www.austral.ro

ORAȘ
Alba-Iulia
Arad
Bacău
Baia Mare
Brașov
București
Chișinău
Cluj-Napoca
Constanța
Craiova
Deva
Galați
Iași
Oradea
Pitești
Sibiu
Târgu-Mureș
Timișoara

ARIE ACOPERITĂ
(JUDEȚE)
AB
AR
BC,NT,VN,VS
BN,MM,SM
BV,CV
B,GR,IF
CJ,SJ
CL,CT,IL,TL
DJ,GJ,MH,OT
HD
BZ,GL,BR
BT,IS,SV
BH
AG,DB,PH,VL,TR
SB
HR,MS
CS,TM

TELEFON

MOBIL

FAX

+40258 811 514
+40257 275 434
+40234 519 886
+40262 274 460
+40268 471 273
+4021 528 1818
+37322 234 767
+40264 591 918
+40241 550 820
+40251 540 037
+40254 224 711
+40236 416 317
+40232 271 901
+40259 428 635
+40248 210 255
+40269 217 254
+40265 250 436
+40256 295 349

+40727 300 983
+40746 219 839
+40720 555 782
+40727 300 978
+40727 300 970
+40722 222 599
+37369 109 042
+40740 305 031
+40740 305 045
+40722 645 050
+40740 182 337
+40742 109 271
+40724 567 571
+40742 090 079
+40722 554 191
+40727 300 976
+40727 300 979
+40740 305 038

+40258 811 514
+40257 275 434
+40234 519 886
+40262 274 460
+40268 510 419
+4021 528 1816
+37322 000 405
+40264 592 652
+40241 550 821
+40251 540 037
+40254 224 711
+40236 416 317
+40232 271 901
+40259 428 635
+40248 210 255
+40269 217 254
+40265 250 436
+40256 295 354

E-MAIL

vanzari@austral.md
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a1.
arhivare
17 - 51

Bibliorafturi
Suporturi pentru bibliorafturi
Caiete mecanice
Indexuri și intercalatoare
Indexuri autoadezive
Pagemarkere
Dosare din carton
Dosare plastic
Mape din carton
Mape din plastic
Serviete și mape pentru clasificare
Serviete și mape multifuncţionale
Dosare suspendate
Suporturi pentru dosare suspendate
Cutii de arhivare
Alonje
Mape și folii de protecție
Organizatoare cărți de vizită

a2.
organizarea biroului
53 – 86

18
20
21
22
23
24
26
31
33
34
37
40
42
43
44
44
46
49

a3.
articole generale
87 – 113

Seifuri
Cutii pentru valori
Cutii metalice pentru chei
Cutii prim-ajutor/accesorii pentru chei
Cutii pentru scrisori
Lacăte
Mobilier de birou
Game de birou CEP
Gama Varicolor Smart Office
Gama metalică Office
Suporturi pentru reviste
Tăvi pentru documente
Fișiere murale
Mape de birou
Suporturi mici de birou
Coșuri pentru hârtii
Lămpi de birou

55
57
58
59
60
60
61
66
71
72
73
76
79
80
81
83
85

Capsatoare
Capse
Perforatoare
Benzi adezive, dispensere
Foarfece
Cuttere
Lipici
Mici articole de birou
Calculatoare de birou

89
94
96
100
104
105
106
110
112
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b1.
mașini de birou
115 – 140

Distrugătoare de documente
Mașini de legat cu spire
Spire din plastic și metal
Coperți de legat cu spiră
Mașini de legat termic
Baghete și coperți de legat
Mașini de laminat
Folii de laminat și accesorii
Ghilotine cuțit
Ghilotine rolă

Alege din peste

5000

de articole,
produsele potrivite
biroului tău!
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afișare și conferinţe
141 – 172

116
130
132
132
133
133
134
135
136
138

Panouri de afișare
Whiteboard-uri
Accesorii de afișare
Sisteme de afișare pentru perete
Sisteme de afișare pentru birou
Rame magnetice sau autoadezive cu
închidere magnetică
Hărți
Videoproiectoare
Ecrane de proiecție
Flipcharturi și rezerve
Portecusoane și accesorii de conferință
Caiete mecanice de prezentare
Mape prezentare și clipboarduri
Buzunare autoadezive

143
144
149
152
155
157
161
162
164
165
167
170
171
172
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creare documente

c1.
hârtie și etichetare
175 – 212

Hârtie de copiator, imprimantă și fax
Caiete și blocnotesuri
Registre și repertoare
Caiete Quo Vadis
Plicuri
Etichete universale
Etichete autoadezive și autolaminante
Sistemul de etichetare Dymo
Alte articole de etichetare
Notesuri adezive și cuburi notițe

d.

c2.
instrumente de scris
213 – 252

177
183
190
191
192
196
199
200
204
205

imagine și
identitate

e.

d1.
imagine și identitate
283 – 315

Instrumente de scris Pelikan
Instrumente de scris Diplomat
Instrumente de scris Parker
Instrumente de scris Tombow
Parfumuri de interior Lothantique
Agende Quo Vadis
Caiete Quo Vadis
Gama Philippi
Ceasuri Vaerst
Serviete de piele
Personalizare Schneider Contacts
Ceasuri de perete
Cadouri promoționale
Articole funny office
Tipărituri personalizate
Ștampile

Stilouri
Rollere cu regulator de cerneală
Rollere cu tampon de cerneală
Linere
Pixuri cu gel
Pixuri cu pastă
Pixuri de ghișeu
Rezerve pentru pixuri
Markere de suprafețe lucioase
Markere permanente
Markere cu vopsea şi cretă
Markere de whiteboard şi flipchart
Textmarkere
Creioane mecanice și rezerve
Carioci, creioane, mine și ascuțitori
Corectare
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computere și periferice
253 – 281

214
217
218
219
221
226
232
234
238
240
242
244
246
247
248
250

Espressoare
Cafea espresso
Cafea măcinată
Cafea instant
Ceai
Electrocasnice
Baterii
Acumulatori
Lanterne
Becuri
Prelungitoare
Pistoale de capsat
Capse

f.

254
255
260
262
263
265
266
268
272
274
280

administrativ

e1.
administrativ
317 – 331

285
288
290
292
293
295
289
299
301
302
303
305
306
310
314
315

Laptopuri
Genți și accesorii laptopuri
Desktop PC & monitoare
Rețelistică
Tablete, telefoane mobile și accesorii
Software
Aparate foto-video şi accesorii
Mouse, tastaturi, alte periferice şi accesorii
Produse de stocare date
Imprimante, scanere și faxuri
Produse întreținere și curățare PC

e2.
curăţenie
333 – 361

318
319
319
321
322
324
326
326
328
329
330
331
331

Hârtie igienică și șervețele
Săpun lichid și solid
Odorizante și creme
Detergenți pentru vase
Detergenți pentru rufe
Produse de întreținere suprafețe diverse
Produse de întreținere toaletă
Accesorii de menaj
Accesorii auto

334
338
340
341
342
344
349
351
360

producţie

f1.
protecţia muncii
363 – 376

Încălțăminte de protecție
Îmbrăcăminte de protecție
Mănuși de protecție
Protecția capului
Articole protecție de unică folosință
PSI și truse medicale
Indicatoare de securitate și semnalizare
Vestiare

f2.
ambalare și marcare
377 – 381

364
366
368
369
371
372
374
376

Ambalare și marcare
Benzi speciale și adezivi

378
380

Index de la A-Z
A.
Ace cu gămălie
Acumulatori
Adaptoare
Adezivi
Agende
Agrafe de birou
Alcool tester
Alifie pentru numărat bani
Alonje
Antifoane
Aparat electric odorizant
Aparate bandă ambalaj
Aparate bandă corectoare
Aparate etichetare
Aparate foto-video și accesorii
Ascuțitori
Aspiratoare
B.
Baghete pentru legat documente
Baterii
Batiste
Becuri
Benzi adezive
Benzi cauciuc
Benzi corectoare
Benzi de semnalizare
Benzi Dymo
Benzi magnetice
Benzi pentru încopciat
Benzi textile
Bibliorafturi
Blocnotesuri
Boxe
Brelocuri
Brichete
Bureți pentru whiteboard
Bureți vase
Buretiere
Buzunare autoadezive

110
326
203, 330
380
295, 190
110
308
111
44
369
360, 340
101
250, 200
378
252
248
325
133
326
337
329
378, 102
111
250
372
200
150
45
168
18
188
270
306
306
151
355
111
172

C.
Cadre metalice pentru dosare suspendate 43
Cafea
319
Cafetiere
324
Caiet mecanic
170, 21
Caiet organizare
183, 165, 177
Caiete
184
Caiete Quo Vadis
298, 191
Camere video
266
Calculatoare
112
Căni
307
Cappuccino
321
Capsatoare
90

Capsatoare braț lung
Capse
Capse tacker
Carioci
Carton
Cash box
CD-uri
Ceai
Ceară parchet
Ceasuri
Cerneală
Clipboarduri
Clip-uri pentru documente
Clip-uri pentru ecusoane
Coadă
Containere suprapozabile
Coperți
Coș gunoi cu scrumieră inox
Coșuri hârtii
Creioane colorate
Creioane cu gumă
Creioane mecanice
Cremă de curățat
Cretă
Cuburi de hârtie cu suport
Cuburi de notițe adezive
Cuiere
Cuptoare cu microunde
Cutii arhivare
Cutii de prim ajutor
Cutii pentru chei
Cutii pentru scrisori
Cutii pentru ambalare
Cuttere

89
94
331
248
180
57
273
322
325
67
285
171
110
169
352
44
132
84
83, 72, 66
248
248
247
340
150
212
207
63
325
44
59
58
60
378
105

D.
Decapsatoare
Derulatoare
Desktop PC & Monitoare
Detergent automat
Detergent manual
Detergent pentru geamuri
Detergent pentru parchet
Detergent pentru pardoseli
Detergent pentru vase
Dezinfectant
Difuzor de parfum
Dispenser magnetic pentru agrafe
Dispensere manuale pentru folia stretch
Dispensere notes
Dispensere pentru săpun lichid
Dispensere plastic pentru hârtia igienică
Dispensere plastic pentru prosoape
Dispensere plastic pentru servețele

94
330
260
342
343
347
344
348
341
345
293
110
379
24
338
334
335
336

Distrugătoare documente
124
Dosar carton cu șină
29
Dosar carton plic
30
Dosar plastic cu benzi pentru îndosariere 32
Dosar plastic cu șină și găuri
32
Dosare carton de încopciat
27
Dosare de prezentare
32
Dosare de transfer
28
Dosare plastic cu șină
32
Dosare suspendate
42
Dulapuri antifoc documente
61, 56
DVD-uri
273
E.
Echipamente de protecție
364
Ecrane proiecție de perete
164
Ecusoane
167
Espressor
318
Etichete
196
Etichete autolaminante
199
Etichete biblioraft
19
Etui
287
Europubele
355
F.
Făraș
352
Fierbătoare
324
Fișet metalic
62
Fișiere murale
79
Flipchart-uri magnetice
165
Fluid corector
252
Foarfeci
104
Folie stretch pentru ambalare
379
Folii autolaminante
135
Folii de afișare
153
Folii de laminare
135
Folii de protecție
46
Funny office
311
Frigidere
325
G.
Găleți
351
Gel pentru desfundat țevi
350
Gel antibacterian
338
Genți foto
267
Genți laptop
255
Genți voiaj
259
Ghilotine
136
Gume de șters
252
H.
Haine protecție
Hard Disk extern
Hărți
Hârtie
Hârtie color
Hârtie igienică

367
272
161
177
178
334

Hârtie scris
I.
Imprimante
Încălțăminte de protecție
Indexuri
Indicatoare laser
Indigo
Intercalatoare
L.
Lacăte
Lame cutter
Lămpi pentru birou
Lanterne
Laptop-uri
Lavete
Lichid parbriz
Linere
Lipiciuri
M.
Magneți de birou
Mapă carton cu elastic
Mapă cu buton
Mapă cu fermoar
Mapă de birou
Mapă de protecție documente
Mapă documente piele
Mapă plastic
Mapă plastic cu arici
Mapă plastic cu arici și burduf
Mape cărți de vizită
Mape de prezentare
Markere cu cretă lichidă
Markere cu vopsea
Markere pentru whiteboard
Markere permanente
Mașini de laminat
Mașini de legat cu spire
Mașini de legat termic
Mănuși de menaj
Mături
Memoboarduri
Mine
Mopuri
Mouse pad-uri
Mouse-uri
Multifuncționale
N.
Notes-uri adezive
0.
Ochelari protecție
Odorizante
P.
PageMarkere

181
266
364
43, 22
163
181
22
375, 60
105
85
328
254
357
361
219
106
290, 310
33
34
36
80
46
40
39
36
36
49
39
242, 150
378, 242
245, 149
240
134
131
133
354
351
143
224, 215
352
271
268
274
166
370
340, 349, 360
24

Pahare creioane
Panouri
Patroane stilou
Perforatoare
Perii toaletă
Pinboard
Piuneze
Pix cu gel
Pixuri cu bilă
Pixuri de unică folosință
Plicuri
Portcarduri
Portecusoane
Portetichete
Prosoape de hârtie
Prelungitoare

82, 71
143
215
96
338
143
110
221
226
231
192
168
167
59
335
330

R.
Raclete geam
345
Rame magnetice
157
Rame magnetice autoadezive
157
Registre
190
Repertoare
190
Rețelistică
262
Rezervă aparat bandă corectoare
250
Rezervă burete magnetic whiteboard 151
Rezervă buzunar cărți vizită
49
Rezervă cub hârtie
212
Rezervă flipchart
166
Rezervă mop
352
Rezervă odorizant
340, 349, 360
Rezervă rolă prosop pentru dispenser
335
Rezervă roll notes
209
Rezerve agendă
296
Rezerve caiet A4, A5
189
Rezerve hârtie igienică pentru dispenser 334
Rigle
110
Role prețuri
204
Role scame
358
Rollere
215
Routere
262
Rucsaci laptop
255
S.
Saci menajeri
355
Săpun lichid
318
Scanere
276
Scaune
65
Seifuri
55
Serviete piele
40
Serviete plastic
37
Set menaj
350
Sfoară
111
Software
265
Soluție curățat și lustruit mobilă
344

Soluție dezinfectantă
341
Soluții curățare diverse suprafețe 344, 350
Soluții de curățare whiteboard
151
Spire metal
132
Spire plastic
131
Spray curățare multimedia
280
Stand monitor
271
Stingătoare
372
Stilouri
214
Stilouri corectoare
252
Suporturi afiș perete
155
Suporturi birou
85, 71, 69
Suporturi pentru cărți de vizită
81
Suporturi pentru laptop
257
Suporturi pentru picioare
271
Suporturi prezentare
159
Suporturi reviste
77, 72, 68
Suporturi rotativi pentru bibliorafturi
20
Suporturi tavan
163
Ș.
Șervețele de masă
Șervețele nazale
Șervețele umede
Șină magnetică pentru afișaj

337
337
337
159

T.
146
Tablă magnetică
Tablete, telefoane mobile și accesorii 264
331
Tacker
269
Tastaturi
77, 67
Tăvi documente
163
Telecomenzi
246
Textmarkere
307
Tricouri
314
Tipărituri
372
Truse medicale
215
Tuș ștampile
U.
Umbrele
307
Ulei distrugătoare
129
V.
376
Vestiare
162
Videoproiectoare
Vitrine afișaj
161
W.
144
Whiteboarduri
Z.
322
Zahăr

a1. arhivare

a1. arhivare
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Bibliorafturi
Biblioraft A4+ PVC Exacompta

a1. arhivare

• Copertă îmbrăcată în PVC lavabil (interior+exterior)
• Margini inferioare ranforsate cu şină metalică
• Inel de prindere metalic pe cotor pentru accesare facilă

• Portetichetă transparentă pe cotor, dotată cu etichetă reversibilă
• Mecanism din metal extrem de rezistent şi durabil (Prem’Touch), cu buton ergonomic
• Dimensiune extralată: 320 x 300 mm (documentele şi intercalatoarerle nu se observă din
biblioraft)

Extralung

Cod: BIB004

Cod: BIB007

80mm 10 buc.

50mm

10 buc.

CUTIE

CUTIE

Biblioraft A4 PVC Austral
• Copertă îmbrăcată în PVC lavabil (interior + exterior)
• Margini inferioare ranforsate cu şină metalică
• Inel de prindere metalic pe cotor pentru accesare facilă

• Portetichetă transparentă pe cotor dotată cu etichetă
• Mecanism metalic nichelat

Calitate
premium

Cod: BIB002

Cod: BIB003

75mm 20 buc.

50 mm

25 buc.
CUTIE

CUTIE

Biblioraft A4 PVC Ubers
• Coperta îmbrăcată în PVC lavabil (interior+exterior)
• Margini inferioare ranforsate cu şină metalică
• Inel de prindere metalic pe cotor pentru accesare facilă

Cod: BIB206

Cod: BIB201
75mm

20 buc.
CUTIE

18

• Portetichetă transparentă pe cotor dotată cu etichetă
• Mecanism metalic nichelat

400

50 mm

25 buc.
CUTIE

Biblioraft A4 PP Forster
• Copertă din carton acoperită pe exterior cu polipropilenă (PP)
• Margini inferioare ranforsate cu șină metalică
• Inel de prindere metalic pe cotor pentru accesare facilă

a1. arhivare

• Portetichetă transparentă pe cotor dotată cu etichetă reversibilă
• Index pe interiorul primei coperţi
• Mecanism metalic nichelat

Cod: BIB205
70 mm

Cod: BIB013
400

20 buc.

50 mm

CUTIE

25 buc.
CUTIE

Biblioraft carton Exacompta

Biblioraft A4 carton Austral

•
•
•
•

Carton gros bine finisat, cu aspect marmorat
Margini interioare ranforsate cu şină metalică
Inel de prindere metalic pe cotor pentru accesare facilă
Mecanism din metal extrem de rezistent şi durabil (Prem’Touch), cu buton
ergonomic (BIB006)
• Eticheta lipită pe cotor
• Dimensiune: A3: 320 x 480 mm ; A5: 230 x 215 mm

Carton rigid acoperit cu hârtie cu aspect marmorat
Margini inferioare ranforsate cu şină metalică
Inel metalic de prindere pe cotor pentru accesare facilă
Index pe interiorul primei coperţi
Mecanism metalic nichelat
Etichetă lipită pe cotor

Extralung

•
•
•
•
•
•

Cod: BIB008

Cod: BIB006
760

80mm

665

Biblioraft A4 carton Forster
•
•
•
•
•
•

600

70mm

CUTIE

70mm

Cod: BIB010
400

20 buc.
CUTIE

50mm

25 buc.
CUTIE

• Potrivite pentru bibliorafturile prevăzute
cu buzunar portetichetă
• Se pot utiliza pe ambele feţe

Cod: BIB005
20 buc.

75mm

600

Etichete biblioraft Austral

Carton acoperit cu hârtie cu aspect marmorat
Margini inferioare ranforsate cu şină metalică
Inel metalic de prindere pe cotor pentru accesare facilă
Index pe interiorul primei coperţi
Mecanism metalic nichelat
Etichetă lipită pe cotor

Cod: BIB001

Cod: BIB011

400

50mm

Cod: ETU058
25 buc.
CUTIE

170

75mm 100 buc.
SET

Cod: ETU059
170

50mm 100 buc.
SET
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Suporturi pentru bibliorafturi
Suport rotativ mobil Moll Multifile
Capacitate maximă 24 bibliorafturi pe nivel
Fiecare nivel se roteşte individual şi este prevăzut cu separatoare
Baza solidă, cu cinci braţe fixe prevăzute cu roţi blocabile
Înălţimea fiecărui nivel, dar şi înălţimea dintre nivele poate fi modificată în funcţie de formatul documentului
Corp pal melaminat, finisaje din aluminiu

a1. arhivare

•
•
•
•
•

Calitate germană

Cod: MBI002
80 cm

3
NIVELE

Suport rotativ mobil Moll Depotfile
•
•
•
•

Capacitate maximă 24 bibliorafturi pe nivel
Fiecare nivel se roteşte individual şi este prevăzut cu separatoare
Bază solidă cu 5 braţe prevăzute cu roţi blocabile
Corp pal melaminat, finisaje din aluminiu

Suport rotativ fix Moll Multifile
• Capacitate maximă 24 bibliorafturi pe nivel
• Fiecare nivel se roteşte individual şi este prevăzut cu separatoare
• Înălţimea fiecarui nivel, dar şi înălţimea dintre nivele poate
fi modificată în funcţie de formatul documentului
• Bază solidă cu cinci braţe
• Corp pal melaminat, finisaje din aluminiu

Calitate germană

Cod: MBI003
80 cm

3
NIVELE
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Cod: MBI001
80 cm

2
NIVELE

Caiete mecanice
Caiet mecanic A4 2 inele copertă moale Exacompta Crystal
Copertă din polipropilenă (PP) flexibilă şi rezistentă
2 inele rotunde cu diametrul de 15 mm
Coperţi translucide
Dimensiuni: 320 x 250 x 20 mm

Varietate de culori

a1. arhivare

•
•
•
•

Cod: CMC004
140

20 mm

Caiet mecanic A4, 2 inele, copertă moale
Exacompta
•
•
•
•

Copertă din polipropilenă (PP) flexibilă
2 inele rotunde cu diametrul de 15 mm
Coperţi opace
Dimensiuni: 320 x 250 x 20 mm

Caiet mecanic A4, 4 inele, copertă PVC
Austral
• Copertă îmbrăcată în PCV lavabil (interior+exterior)
• 4 inele cu diametrul 30 mm
• Dimensiuni: 320 x 255 x 40 mm

Ușor de transportat
Cod: CMC003
140

Cod: CMC007
250

20mm

Caiet mecanic A4, 2 inele, copertă PVC Austral
• Copertă îmbrăcată în PCV lavabil (interior+exterior)
• 2 inele cu diametrul 30 mm
• Dimensiuni: 320 x 255 x 40 mm

40mm

Caiet mecanic A5, 2 inele, copertă PVC
• Copertă îmbrăcată în PVC lavabil (interior + exterior)
• 2 inele rotunde cu diametrul 20 mm
• Dimensiuni: 148 x 210 mm

Rezistent în timp
Cod: CMC008
250

40mm

Cod: CMC006
30mm
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Indexuri şi intercalatoare

Index A4 carton Mylar numerotat

a1. arhivare

• Indici în culori vii ranforsaţi prin plastifiere
• 11 perforaţii standard plastifiate pentru încopciere universală

Carton
rezistent

Cod: IDX025
170

IDX022

1-31

170

separator

IDX023
1-12

A-Z

170

separator

separator

Index A4 plastic numerotat
• Indici din plastic de culoare gri
• 11 perforaţii standard pentru încopciere universală

Cod: IDX018
1-31
separator

120

microni

IDX017
1-12
separator

Index A4 plastic color
• Indici din plastic de diverse culori
• 11 perforaţii standard pentru încopciere universală
• Se poate scrie pe suprafaţa lor cu marker permanent cu vârf subţire

Cod: IDX015
10 buc.
SET
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120

microni

IDX001
120

microni

1-10
separator

IDX016
A-Z

120

microni

separator

120

microni

Index A4 carton color
• Indici din carton de diverse culori
• 11 perforaţii standard pentru încopciere universală
• Pot fi utilizate şi ca indexuri pentru identificarea uşoară a
documentelor cautate

Cod: IDX024
12 buc.
SET

175

IDX013
10 buc.
SET

IDX012
175

5 buc.
SET

175

Intercalator 105 X 240 mm Exacompta
• Separator din carton premium, reciclat
• Formă de trapez, cu două perforaţii
• Varietate de culori

Intercalator 105 X 240 mm

a1. arhivare

• Separatoare din carton, cu două perforaţii

Cod: IDX039

Cod: IDX019

100 buc.

100 buc.

180

160

SET

SET

Indexuri autoadezive

Index autoadeziv 62 mm 3L
•
•
•
•

Indici din plastic acoperiţi parţial cu hârtie, foarte rezistenţi
4 culori în fiecare set: albastru, roşu, verde, galben
Permite scrierea cu pix sau creion
Autoadezive şi repoziţionabile

Capacitate mare
de scriere notiţe

Cod: IDA003
16 buc. 62x40 mm
SET

Index autoadeziv 12 mm
•
•
•
•

Indici din plastic acoperiţi parţial cu hărtie, foarte rezistenţi
4 culori în fiecare set: albastru, roşu, verde, galben
Permit scrierea cu pix sau creion
Uşor de utilizat în clasificarea documentelor

Rezistent
Cod: IDA009
72 buc. 12 x 25 mm,
autoadezive
SET
permanente

Cod: IDA010
48 buc. 12 x 40 mm,
autoadezive
SET
permanente

Cod: IDA001

72 buc. 12x25mm,
autoadezive
SET
repoziţionabile

Cod: IDA002

48 buc. 12x40mm,
autoadezive
SET
repoziţionabile
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Pagemarkere
Dispenser Index Tridex Post-it®

a1. arhivare

• Conţine 3 modele diferite de indexuri din materiale plastice:
• 1 x Post-it® index clasic (25 x 43mm, galben, 50 file, cod IDA016),
• 2 x Post-it® index mini (12 x 43mm, rosu şi albastru sau galben
şi verde, 35 file/culoare, cod IDA011),
• 2 x Post-it® index sageată (12 x 43mm, roşu şi albastru sau galben
şi verde, 24 file/culoare, cod IDA015)

Cod: IDA012

Cod: IDA011

Index Clasic Post-it®
•
•
•
•

Indexuri din material plastic pe care se poate scrie
Adeziv repoziţionabil
Zona transparentă nu acoperă informaţii importante
Dimensiuni: 25 x 43 mm

Gamă mare
de culori

Cod: IDA016
50 file

1 set

SET

PACHET

Pagemarker plastic 25 x 43 mm Info Flags
•
•
•
•

Index repoziţionabil din material plastic
Transparente, cu un capăt colorat
Ambalate individual în dispenser transparent
Dimensiuni: 25 x 43 mm

Pagemarker plastic 12,5 x 43 mm Info Flags
•
•
•
•

Index repoziţionabil din material plastic
Transparente, cu un capăt colorat
Ambalate individual în dispenser transparent
Dimensiuni: 12,5 x 43 mm

Adeziv
ecologic
de
calitate

Cod: IDX026

24

Cod: IDA005

50 file

4 culori

36 file

SET

SET

CULOARE

Index săgeată Post-it®

Index Mini Post-it®
Indexuri din material plastic pe care se poate scrie
Adeziv repoziţionabil
Zona transparentă nu acoperă informaţii importante
Dimensiuni: 12 x 43 mm
Set cu 4 culori

•
•
•
•

Indexuri din material plastic în formă de sageată
Adeziv repoziţionabil
Zona transparentă nu acopera informaţii importante
Dimensiuni: 12 x 43 mm

a1. arhivare

•
•
•
•
•

Cod: IDA011
4 culori

35 file

SET

CULOARE

Cod: IDA015

Cod: IDA017

neon

4 culori

35 file

4 culori

24 file

SET

CULOARE

SET

CULOARE

Pagemarker plastic 12 x 44 mm cu riglă
Info PageMarker
• Un singur produs cu multe accesorii: 10 pagemarkere film index
12 x 44 mm (0-9 numere color),1 riglă plastic 17,5 x 6,5 cm cu 6
perforaţii de încopciere
• Un produs complet cu multiple întrebuinţări

Pagemarker plastic 12 x 45 mm Forster
• Index repoziţionabil din material plastic
• Dimensiuni: 12 x 45 mm

Adeziv
puternic
Funcţii multiple
Cod: IDA031

Cod: IDA030

Pagemarker plastic 25 x 45 mm sageată
Info PageMarker
• Index repoziţionabil din material plastic, în formă
de săgeată
• Dimensiuni: 25 x 45 mm

5 culori

25 file

SET

CULOARE

Pagemarker plastic 12 x 44 mm
Info PageMarker
• Index repoziţionabil din material plastic
• Dimensiuni: 12 x 44 mm

Adeziv ecologic
de calitate

Cod: IDX029

Cod: IDA006

5 culori

25 file

5 culori

25 file

SET

CULOARE

SET

CULOARE
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Pagemarker hârtie cerată 20 x 50 mm
Info PageMarker Sign Here

• Index repoziţionabil din hârtie colorată
• Dimensiuni: 20 x 50 mm
• Culori vii (briliant)

a1. arhivare

• Index repoziţionabil din hârtie cerată transparentă
• Dimensiuni: 20 x 50 mm, 40 file x 4 buc
• Transparente, cu marcaj ‘’Sign Here’’

Pagemarker hârtie 20x 50 mm briliant
Info PageMarker

Cod: IDA007

Cod: IDA025

160 file

4 culori

SET

SET

Pagemarker hârtie 20 x 50 mm fluorescent
Info PageMarker
• Index repoziţionabil din hârtie colorată
• Dimensiuni: 20 x 50 mm
• Culori fluorescente (neon)

40 file briliant (culori vii)
CULOARE

Pagemarker hârtie 20 x 50 mm fluorescent
Forster
• Index repoziţionabil din hârtie color
• Dimensiuni: 20 x 50 mm
• Culori fluorescente (neon)

Cod: IDA004

Cod: IDA029

4 culori

50 file

4 culori

100 file

SET

CULOARE

SET

CULOARE

Dosare din carton
Dosar din carton cu alonjă Jalema Secolor
•
•
•
•

Carton colorat în masă
Copertă intermediară pe mijloc ce ajută la clasificarea/separarea documentelor
Dotat cu alonjă de arhivare Jalema Clipex (albastră) prevazută cu mâner de transfer
Dimensiune: 310 x 245 x 30 mm

Un dosar = 2 soluţii de arhivare
Cod: DCA027
300
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270

buzunar cu
burduf 30 mm

•
•
•
•

Carton colorat în masă
Copertă preprintată pentru o identificare mai rapidă a documentelor
Mecanism cu arc din metal pentru inserarea uşoară a documentelor perforate
Dimensiune: 245 x 345 mm

Dosar din carton de încopciat color Exacompta
• Carton colorat în masă
• Asigură arhivarea documentelor în bibliorafturi sau
caiete mecanice fără a perfora documentele
• Index pe coperta din spate

Arhivarea
documentelor
fără
perforarea lor
Transfer rapid,
acces facil

Cod: DCA054
185

Cod: DCA012
50

285

a1. arhivare

Dosar din carton transfer Exacompta

250

Dosar din carton de încopciat 1/1 color Austral
• Carton colorat în masă Clairefontaine, culori intense
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a documentelor
• Recomandat pentru documentele A4 care trebuie scoase frecvent din bibliorafturi

Carton de
cea mai bună
calitate

Cod: DCA039
250

10 buc.
SET

Dosar din carton de încopciat 1/1 color cu capse Austral
• Carton colorat in masa Clairefontaine, culori intense
• Liniatura de pe coperta asigura identificarea rapida a documentelor
• Recomandat pentru documentele A4 care trebuie scoase frecvent din bibliorafturi

Carton de
cea mai bună
calitate

Cod: DCA005
250

10 buc.
SET
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Dosar din carton de încopciat 1/1 alb Austral

• Carton colorat în masă Clairefontaine, culori intense
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a 		
documentelor
• Recomandat pentru documentele A4 care trebuie scoase
frecvent din bibliorafturi

a1. arhivare

• Carton offset alb 250g
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea
rapidă a documentelor
• Recomandat pentru documentele A4 care
trebuie scoase frecvent din bibliorafturi

Dosar din carton de încopciat 1/2 color cu gheare

Carton de cea
mai bună calitate
Cod: DCA060
250

Dosar din carton de încopciat 1/2 alb Austral
• Carton offset alb 250 g
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă		
a documentelor
• Recomandat pentru documentele A4 care trebuie scoase
frecvent din bibliorafturi

Cod: DCA059
250

Dosar din carton de încopciat 1/2 color Forster
• Carton duplex cu exterior color si interior gri
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a 		
documentelor

Cod: DCA025
230
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Cod: DCA040
250

Dosar din carton de încopciat 1/1 color Forster
• Carton duplex cu exterior color şi interior gri
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a 		
documentelor

Cod: DCA024
230

Dosar din carton de încopciat 1/1 şi 1/2 alb
Forster
• Carton duplex exterior alb şi interior gri
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a 		
documentelor

Cod: DCA016
220

Cod: DCA018
220

Dosar din carton cu şină alb Forster

• Carton duplex cu exterior alb şi interior gri
• Liniatură pe copertă pentru buna organizare şi găsirea cu
uşurinţă a documentelor
• Recomandat pentru arhivare temporară

a1. arhivare

• Carton duplex cu exterior alb şi interior gri
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a documentelor

Dosar din carton simplu alb Forster

Cod: DCA014

Cod: DCA023

220

Dosar din carton cu şină color Austral
• Carton colorat în masă Clairefontaine, culori intense
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a 		
documentelor
• Recomandat pentru arhivare temporară

Cod: DCA006

220

Dosar din carton cu şină alb Austral
• Carton offset alb 250 g
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a 		
documentelor
• Recomandat pentru arhivare temporară

Cod: DCA057

250

250

Dosar din carton cu şină color Forster
• Carton duplex cu exterior color şi interior gri
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a documentelor

Cod: DCA022
230

Dosar din carton simplu color Austral
• Carton colorat în masă Clairefontaine, culori intense
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a 		
documentelor
• Recomandat pentru arhivare temporară

Cod: DCA007
250

10 buc.
SET
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Dosar din carton simplu alb Austral

• Carton duplex cu exterior color şi interior gri
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a		
documentelor

a1. arhivare

• Carton offset alb
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea		
rapidă a documentelor
• Recomandat pentru arhivare temporară

Dosar din carton simplu color Forster

Cod: DCA056
250

Dosar din carton plic color Austral
• Carton colorat in masa Clairefontaine, culori intense
• Liniatura de pe coperta asigura identificarea rapida a
documentelor
• Recomandat pentru pastrarea		
documentelor 			
neperforate

Cod: DCA009

Cod: DCA001
230

Dosar din carton plic alb Austral
• Carton offset alb 250 g
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a 		
documentelor
• Recomandat pentru păstrare documentelor neperforate

Cod: DCA058

250

250

Dosar din carton plic color Forster
• Fabricat din carton duplex cu exterior color si interior gri
• Liniatura de pe coperta asigura identificarea rapida a documentelor

Cod: DCA026
230
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Dosar din carton plic alb Forster
• Carton duplex cu exterior alb şi interior gri
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a documentelor

Cod: DCA004
230

Dosare din plastic
Dosar din plastic Durable Duraclip 30
Fabricat din PVC
Coperta din faţă transparentă, coperta din spate opacă
Clemă din oţel special, arcuit, se adaptează la numărul de file
Documentele nu necesită perfoare
Sistemul DURACLIP este foarte
simplu: trageţi clipul metalic,
introduceţi paginile şi împingeţi
înapoi clipul
• Practic, uşor de folosit, cu durată
mare de utilizare, excelent pentru
prezentare de oferte, documente
sau rapoarte, pentru conferinţe şi
seminarii

Dă valoare
documentelor

a1. arhivare

•
•
•
•
•

Cod: DPL009
30 25 buc.
SET

Dosar din plastic cu clemă Plus
•
•
•
•

Fabricat din plastic
Prevăzut cu clemă pivotantă din plastic rigid
Coperţi transparente
Deschidere 180° datorită decupării laterale

Cod: DPL001
25

Clemă plastic Plus

Dosar din plastic de prezentare cu folii
• Fabricat din plastic semirigid
• Recomandat pentru protejarea eficientă şi elegantă a materialelor de prezentare,
listelor de preţuri şi alte documente

Design elegant

Cod: DFO014
40

DFO015
20

DFO016
10
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Dosar din plastic cu şină multiperforat Ubers
Fabricat din PVC rigid
Copertă faţă transparentă, copertă spate color mat
Etichetă interschimbabilă pe copertă faţă
Perforat standard cu 11 găuri pe margine

a1. arhivare

•
•
•
•

Utilizare
îndelungată
Cod: DPL006
25 buc.
SET

Dosar din plastic cu şină
•
•
•
•

Fabricat din polipropilenă
Copertă faţă transparentă, copertă spate color mat
Eticheta interschimbabilă pe copertă faţă
Fără perforaţii

Varietate de
culori
Cod: DPL005
25 buc. model Plus
SET

Dosar din plastic cu şină şi perforaţii Ubers
•
•
•
•

Cod: DPL002
25 buc. model Eficient
SET

Dosar din plastic cu şină şi perforaţii

Fabricat din polipropilenă
Copertă faţă transparentă, copertă spate color mat
Etichetă interschimbabilă pe coperta faţă
2 perforaţii standard pentru arhivare

Material
rezistent
Cod: DPL019
25 buc. model Plus
SET
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Cod: DPL003
25 buc. model Eficient
SET

Mape din carton

Mapă din hărtie cerată pentru prezentare

a1. arhivare

• Este rezistentă la uzură, hârtie uşor cerată, impermeabilă
• Deschidere în L
• Se poate personaliza cu ajutorul unei imprimante laser

Personalizare
la îndemâna oricui

Cod: DFO005
90

Mapă din carton cu elastic Exacompta
• 3 clape pentru siguranţa documentelor
• Prevăzută cu etichetă
• Produs prietenos cu mediul

Mapă din carton cu elastic Exacompta
• 3 clape pentru siguranța documentelor
• Prevăzută cu etichetă pe cotor
• Produs prietenos cu mediul

Carton
rezistent,
capacitate
mare
Culori
atractive
Cod: MPA024

Cod: MCA001
0,5 mm

150

Mapă din carton cu elastic Austral
• Carton colorat în masă Clairefontaine 250 g, culori intense
• Liniatura pe copertă asigură identificarea rapidă a
documentelor
• Recomandat pentru păstrarea documentelor neperforate

Cod: MPA007
250

10 buc.
SET

0,7 mm

400

250

600

Mapă din carton cu elastic Austral
• Carton offset alb 250 g
• Liniatura de pe copertă asigură identificarea rapidă a
documentelor
• Recomandat pentru păstrare documentelor neperforate

Cod: DCA055
250

10 buc.
SET
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Mape din plastic
Mapă plastic cu elastic 20 mm

a1. arhivare

• Confecţionată din polipropilenă rezistentă
• Elastic pe colţuri pentru protejarea documentelor din interior

Culori
metalizate

Cod: MPA032
200

Mapă din plastic cu elastic 25 mm
• Confectionată din polipropilenă
• Elastic pe colţuri

• Confecţionată din polipropilenă
• Ideală pentru păstrarea documentelor în timpul transportului
• Elastic pe colţuri

Cod: MPA004

Cod: MPA005

150

250

Mapă din plastic cu buton, arici şi burduf

200

34

Mapă din plastic cu buton opacă
• Confecţionată din plastic opac
• Închidere cu clapă în “V” pe latura mare
• Buton tip capsă

• Confecţionată din polipropilenă bine finisată
• Prevăzută cu buton şi arici pentru închidere
• Burduf de 30 mm

Cod: MPA013

Mapă din plastic cu elastic 15 mm

Sistem
dublu de
închidere

Cod: MPA028
200

Dotată cu
buzunar pentru
cărţi de vizită

Mapă din plastic cu fermoar şi burduf

Mapă din plastic cu buton transparentă

• Confeciţonată din polipropilenă rezistentă
• Culori pale

a1. arhivare

• Confeciţonată din plastic transparent
• Închidere cu clapa în “V” pe latura mare
• Buton tip capsă

Cod: MPA027

Cod: MPA034

Burduf

180

200

Mapă din plastic cu fermoar
• Confecţionată din polipropilenă rezistentă
• Ideală pentru transportul documentelor
• Portetichetă pe cotor

Capacitate mare

Cod: MPA002

350 Dimensiuni:
330 x 232 x 30 mm

Mapă din plastic A4 cu fermoar
• Confecţionată din plastic transparent cu margine color
• Dotată cu buzunar pentru cărţi de vizită

Mapă din plastic DL cu fermoar
• Confecţionată din plastic transparent cu margine color
• Ideală pentru vouchere, bilete de avion, asigurare călătorie sau alte obiecte mici

Ideală pentru
călătorii

Cod: MPA010
100

Cod: MPA009
Dimensiuni: 105 x 235mm
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Mapă din plastic cu arici Tarifold
Confecţionată din polipropilenă reciclabilă, netedă şi lucioasă
Clapa cu închidere cu arici
Culori asortate
Ideală pentru documente, vouchere, cărţi de vizită, bilete de avion, alte obiecte mici

a1. arhivare

•
•
•
•

Polipropilenă
recilabilă
Cod: MPA016
70

12 buc.
SET

Mapă din plastic cu arici şi burduf
• Confecţionată din plastic transparent
• Sistem de închidere cu arici
• Burduf de 30 mm

Cod: MPA008
6 buc. 250 x 135 mm
SET

Mapă din plastic cu arici şi burduf
• Confecţionată din plastic transparent
• Sistem de închidere cu arici
• Burduf de 30 mm

Foarte
încăpătoare

Cod: MPA019
200 Deschidere pe latura mare
Dimensiuni: 235 x 335 mm

Mapă din plastic cu arici
•
•
•
•

Confecţionată din plastic rezistent care nu reflectă lumina
Sistem de închidere cu arici (3 mm grosime)
Deschidere pe latura mică
Dimensiuni: 230 x 325 mm

Cod: MPA018
150
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Cod: MPA017
200 Deschidere pe latura mică
Dimensiuni: 245 x 330 mm

Serviete şi mape pentru clasificarea documentelor
• Confecţionată din polipropilenă reciclată 80% cu grosime de 2 mm
• Ideală pentru transport laptop 13”- 15” şi documente A4
• Conţine 1 compartiment pentru laptop, 1 compartiment pentru documente şi alte accesorii (suport pentru
instrumentede scris şi pentru chei) şi 6 buzunare din plastic prevăzute cu index
• Mâner solid retractabil şi baretă detaşabilă cu întăritură pentru umăr
• Se poate ataşa la geamantan cu mâner telescopic
• Dimensiune: 260 x 380 mm

Multifuncţională

a1. arhivare

Servietă din plastic multifuncţională Exacompta Exatravel

Cod: SEC011

Servietă din plastic cu 13 compartimente
• Confecţionată din plastic cu buzunare tip burduf
• Utilă pentru transportul documentelor: contabile, bancare,
fişe de produs, fişe de clienţi, documentaţie tehnică etc
• Dimensiune: 330 x 245 x 40 mm

Servietă din plastic cu 13 compartimente
Exacompta Exacase
• Confecţionată din polipropilenă reciclată 80%
• Ideală pentru păstrarea şi transportul documentelor
• Indexuri cu etichete albe, dispuse astfel încât conţinutul buzunarelor
să poată fi identificat foarte uşor
• Mâner ergonomic ce poate fi aplatizat pentru a economisi spaţiu
• Dimensiuni: 330 x 260 mm

Elegantă

Material rezistent

Cod: SEC007

Cod: SEC004
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Servietă din plastic cu 2 compartimente Exacompta Exabag
Confecţionată din polipropilenă de 2 mm,
Conţine două compartimente
Mâner retractabil
Perfectă pentru documente şi dosare A4
Dimensiuni: 240 x 320 mm

a1. arhivare

•
•
•
•
•

Material
rezistent
Cod: SEC012

Mapă din plastic fişier cu 6 compartimente
Exacompta Exafolio
• Confecţionată din polipropilenă reciclată 80%
• Conţine 6 compartimente prevăzute cu indexuri cu etichete ce pot fi
personalizate
• Are două buzunare cu fermoar şi suport pentru pix
• Include blocnotes ce poate fi inlocuit inclusiv cu blocnotes cu spirală
• Ideală pentru păstrarea şi transportul documentelor perforate sau neperforate
• Dimensiune: 255 x 335 mm

Servietă din plastic cu 1 compartiment Tarifold
•
•
•
•
•

Confecţionată din plastic
Un singur compartiment
Închidere cu clapă şi mâner retractabil
Buzunar pentru două pixuri
Dimensiuni: 367 x 261 x 44 mm

Polipropilenă
reciclată
80%

Uşoară

Cod: MAP018
2,3 mm
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Cod: SEC006

Mapă din plastic pentru conferinţă Panta Plast

a1. arhivare

• Confecţionată din plastic
• Conţine blocnotes liniat, buzunar pentru documente
şi instrumente de scris

Cod: MAP012

Mapă din plastic pentru conferinţă Panta Plast
• Confecţionată din plastic
• Conţine blocnotes liniat, buzunar pentru documente
şi instrumente de scris

Cod: MAP011

Mapă din plastic pentru semnături Panta Plast
• Confecționată din vinil
• 10 compartimente

Facilitează
accesul
la documente

Cod: SEC010
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Serviete şi mape multifuncţionale
Servietă din piele ecologică cu fermoar şi maner Panta Plast

a1. arhivare

• Confecţionată din piele ecologică
• Compartimentată cu un buzunar cu burduf, unul cu fermoar, 3 buzunare cărţi de vizită, suport pentru pixuri, mecanism 4 inele pentru
introducerea colilor perforate, sistem clipboard pentru blocnotes
• Prevăzută cu mâner
• Poate fi echipată cu revervă CAI026

Cod: MAP002

CAI026

Mapă din plastic multifuncţională Panta Plast
•
•
•
•

Confecţionată din plastic
Conţine blocnotes, buzunare pentru documente, suport pentru instrumente de scris
Prevăzută cu buzunar cu burduf special pentru hărţi
Încape perfect în torpedoul maşinii

Ideală în călătorie
Cod: MAP013

Mapă din plastic cu clipboard Optimus Panta Plast
•
•
•
•

Confecţionată din plastic
Conţine 6 folii de protecţie, blocnotes, buzunar interior lateral, clipboard detaşabil şi suport pentru pix
Prevazută cu sistem de închidere cu clapă şi buton
Are 2 mecanisme (Bensons) cu 4 inele

Multifuncţională
Cod: MAP015
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a1. arhivare

Dosare suspendate
Dosar suspendat din plastic cu şină şi
perforaţii Durable

a1. arhivare

• 11 perforaţii standard ce permit arhivarea în bibliorafturi sau
caiete mecanice
• Dotat cu o şină metalică ce îl transformă în dosar suspendat
• Coperta din faţă este transparentă, iar coperta din spate este
colorată
• Prevăzut cu buzunar interior în formă de L de dimensiuni
67 x 310 mm

Dosar suspendat din carton cu burduf Jalema
•
•
•
•

Fabricat din carton kraft
Accesul la dosare/documente se face pe deasupra
Şină de susţinere metalică
Prevăzut în partea superioară cu portetichetă de 60 mm
din plastic transparent şi etichetă
• Dimensiune: 245 x 318 mm

Raport
excelent
calitate - preţ
Dublă
utilizare
ca dosar suspendat şi
ca dosar de încopciat în
biblioraft

Cod: DSU005
25 buc.

Cod: DSU010

230

SET

Dosar suspendat din carton cu şină Jalema
•
•
•
•

Fabricat din carton reciclat
Accesul la dosar se face pe dedesubt
Şină de susţinere metalică
Prevăzut cu portetichetă de 60 mm din plastic
transparent şi etichetă
• Dimensiune: 240 x 318 mm

Dosar plic cu index pentru dosar suspendat
Jalema
•
•
•
•

Fabricat din carton, neprintat
Poate fi folosit pentru dosarele suspendate
Cantitate minimă de comandă: 500 buc/model
Dimensiuni: 230 x 315 mm

Arhivare şi identificare uşoare
datorită indexurilor de pe dosare
Cod: DSU017

Cod: DSU004
25 buc.

180

230

SET

Dosar suspendat din carton cu şină, Jalema Euroflex
•
•
•
•
•
•

Fabricat din carton reciclat
Accesul la dosare/documente se face pe deasupra
Şină de susţinere metalică
Pretipărit pentru a facilita organizarea documentelor
Prevăzut cu porteticheta de 50 mm şi etichetă
Dimensiuni 240 x 318 mm

Varietate de culori

Cod: DSU001
25 buc.
SET
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230

index jos

DSU018

DSU019

index mijloc

index sus

Suporturi pentru dosare suspendate
Cărucior pentru 80 dosare suspendate Durable
Confecţionat din metal solid
Pentru dosare suspendate format A4
Are 4 roţi (2 blocabile)
Dimensiune: 592 x 655 x 368 mm

Uşor de
transportat

a1. arhivare

•
•
•
•

Cod: MSU002
80 buc.
Capacitate

Cadru metalic pentru 40 dosare suspendate
Durable
• Confecţionat din metal cromat
• Pentru dosare suspendate format A4
• Dimensiuni: 250 x 350 x 370 mm

Cod: SPR015
40 buc.

Cutie din plastic pentru dosare
suspendate Jalema Re-solution
• Confecţionată din polistiren solid rezistent la impact,
100% reciclat
• Ideală pentru păstrarea la îndemână a documentelor
de uz curent sau pentru arhivare
• Dimensiuni: 252 x 357 x 152 mm

Acces
vertical şi
lateral

Capacitate

Portetichete autoadezive
color 3L
• Confecţionate din poliester
durabil
• Permit tăierea la lungimea
dorită a oricărei etichete
• Setul conţine 5 etichete de
culori diferite
• Dimensiuni 10 x 150 mm

Cod: BUZ005

Uşor de
manevrat

Cod: MSU004
15 buc.
Capacitate

Portetichete dosare
suspendate Jalema
Euroflex
• Confecţionate din
plastic
• Asigură organizarea
documentelor, mapelor
sau dosarelor suspendate
• Setul conţine etichete din carton alb
• Dimensiuni: 13 x 50 mm

Cod: DSU008

Index pentru dosare suspendate
Post-it
• Asigură organizare eficientă pentru
documente, mape sau dosare suspendate
• Dimensiuni: 51 x 38 mm

Cod: DSU009

5 buc.

25 buc.

4 culori

6 file

SET

SET

SET

CULOARE
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Cutii de arhivare
Cutie arhivare 100 mm / 150 mm / 80 mm, Forster

a1. arhivare

• Carton alb ondulat tipărit, perforaţii pe cotor
• Pentru arhivarea documentelor din interior recomăndam alonjele de arhivare (cod ALO001, ALO004, ALO005)

Cod: ARH021
Dimensiuni: 350 x 250 x 100 mm
25 buc.
SET

Cod: ARH020
Dimensiuni: 350 x 250 x 150 mm
25 buc.
SET

Cod: ARH022
Dimensiuni: 350 x 250 x 80 mm
25 buc.
SET

Cutie arhivare suprapozabilă albă
•
•
•
•

Deschidere frontală pentru acces la documente
Prevăzut cu mânere
Se pot arhiva 6 cutii ARH022, 5 cutii ARH021 sau 3 cutii ARH020
Se livrează neasamblată

Cod: ARH006

Alonje
Alonjă pentru arhivare 100/set Jalema Clip
• Confecţionată din plastic rezistent
• Au dublă întrebuinţare: 1) alonjă de arhivare a documentelor în cutii de arhivare; 2) mâner de transfer al documentelor din dosare în bibliorafturi sau caiete mecanice

Rezistenţă la utilizare
îndelungată
Cod: ALO005
500 100 buc.
SET
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Alonjă arhivare cu inserţie metalică

• Confecţionată din plastic flexibil şi rezistent
• Extrem de utilă şi rezistentă pentru arhivarea documentelor

a1. arhivare

• Confecţionată din plastic, cu inserţie metalică, de mare capacitate
• Datorită inserţiei metalice din interior, arhivarea se poate face în câteva secunde
• Este rezistentă şi menţine documetele fixe

Alonjă pentru arhivare Ubers Dossy Fix

Dublă utilizare:
transfer + îndosariere

Robustă
Cod: ALO001

Cod: ALO007

700 25 buc.

350

SET

Alonjă pentru îndosariere 25/set
•
•
•
•

Confecţionată din polipropilenă
Prevăzută cu şină cu 4 perforaţii la distanţă 60 mm şi 80 mm
Culori diverse
Utilă pentru îndosarierea documentelor în bibliorafturi sau caiete mecanice

Paletă largă de culori
Cod: ALO006
25 buc.
SET

Bandă pentru încopciat A4 autoadezivă 3L
• Utilă pentru arhivarea în bibliorafturi sau caiete mecanice a cataloagelor, revistelor, planşelor, fără a le perfora
• Documentele se pot scoate sau înlocui uşor în bibliorafturi, respectiv caiete mecanice, fără închiderea/deschiderea mecanismului

Cod: ALO002

Arhivare fără perforare

100 buc.
SET
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Mape și folii de protecţie

Mapă de protecţie documente A4 Cristal

a1. arhivare

•
•
•
•

• Confecţiontă din plastic semirigid perfect transparent
• Deschisă sus şi lateral dreapta
• Utilizată pentru depozitarea şi protejarea 		
documentelor
• Tratată antistatic şi antireflexie

Confecţiontă din plastic semirigid perfect transparent
Deschisă sus şi lateral dreapta
Utilizată pentru depozitarea şi protejarea documentelor
Tratată antistatic şi antireflexie

Cod: MFD001

Cod: MFD004

Cristal color

Cristal clear

Mapă de protecţie documente A4 Standard
• Confecţionată din plastic semirigid: coperta din faţă
este transparentă, iar cea din spate este color opacă
• Deschisă sus şi lateral dreapta
• Utilă pentru depozitarea şi protejarea documentelor
• Tratată antistatic şi antireflexie

• Confecţionaţă din polipropilenă tip cristal
• Deschisă sus şi lateral dreapta
• Utilizată pentru depozitarea şi protejarea
documentelor
• Tratată antistatic şi antireflexie

Culori variate
Cod: MFD003

Cod: MFD002

Color

Clear

Folie protecţie documente A4 cu arici

Folie protecţie documente A4 cu arici Tarifold
• Confecţionată din polipropilenă reciclabilă, netedă
şi lucioasă
• Clapă cu închidere cu arici
• Datorită perforaţiilor poate fi
arhivată în bibliorafturi, caiete
mecanice
• Utilă pentru depozitarea şi
protejarea documentelor
• Culori asortate

•
•
•
•

Confecţionată din polipropilenă
Clapă cu închidere cu arici pe latura mare
Permite arhivarea unor documente împreună cu mici obiecte sau instrumente de scris
Datorită perforaţiilor poate fi arhivată în bibliorafturi, caiete mecanice

Material
rezistent
Cod: FPA016
60

12 buc.
SET

Cod: FPA028
5 buc.
SET

Folie de protecţie documente A3 cu
deschidere verticală
• Confecţionată din polipropilenă
tip clear
• 11 perforaţii standard pentru
îndosariere
• Tratate antistatic, antireflexie, permit
fotocopierea
• Ideale pentru păstrarea fotocopiilor
datorita lipsei reacţiei chimice a
documentului cu folia

• Confecţionată din polipropilenă
tip clear
• 11 perforaţii standard pentru
îndosariere
• Tratate antistatic, antireflexie, permit
fotocopierea
• Ideale pentru păstrarea fotocopiilor
datorita lipsei reacţiei chimice a
documentului cu folia

FPA052

Cod: FPA051

10 buc. Verticală, cu deschidere pe latura
mică şi încopciere pe latura mare
SET
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Folie de protecţie documente A3 cu
deschidere orizontală

10 buc. Orizontală, cu deschidere pe latura
mare şi încopciere pe latura mică
SET

•
•
•
•
•

Confecţionată din polipropilenă
Deschidere în partea superioară
Perforaţii multiple pentru îndosarierea documentelor fără perforare
Documentele se pot fotocopia fără a fi necesară scoaterea din folie
Perfect transparentă şi aspect impecabil chiar după o folosire intensă

Folosire
îndelungată

Cod: FPA017

Folie de protecţie documente A4 Premium
Crystal Austral
• Confecţionată din polipropilenă tip cristal rezistentă pentru o
folosire îndelungată
• Tratată antistatic şi antireflexie, permite fotocopierea fără a
fi necesară scoaterea
documentului din folie
• 11 perforaţii standard
• Ideală pentru arhivarea
documentelor fără
perforare

a1. arhivare

Folie de protecţie documente A4 Cristal Durable

Robustă,
calitate
premium

Cod: FPA032
25 buc. Premium
Cristal

10 buc.

SET

SET

Folie de protecţie documente A4 Strong Crystal
• Confecţionată din polipropilenă tip cristal
• Tratată antistatic şi antireflexie, permit fotocopierea fără
a fi necesară scoaterea documentului din folie
• 11 perforaţii standard
• Ideală pentru păstrarea şi organizarea documentelor

Folie de protecţie documente A4 Crystal Forster
• Confecţionată din polipropilenă tip cristal
• Tratată antistatic şi antireflexie, permit
fotocopierea fără a fi necesară scoaterea
documentului din folie
• 11 perforaţii standard
• Ideală pentru păstrarea fotocopiilor
datorită lipsei reacţiei chimice a
documentului cu folia

Raportul excelent
calitate - preţ
Cod: FPA013

Cod: FPA018

25 buc. Strong Cristal

100 buc. Cristal

SET

SET

• Confecţionată din polipropilenă
• Tratată antistatic şi antireflexie,
permit fotocopierea fără
a fi necesară scoaterea
documentului din folie
• 11 perforaţii standard
• Ideală pentru păstrarea
fotocopiilor datorită lipsei
reacţiei chimice a documentului
cu folia

Cod: FPA009
100 buc. Standard clear
Standard
SET
orange peel

Folie de protecţie documente A4 cu burduf
şi clapă
•
•
•
•

Confecţionată din plastic rezistent
Deschidere pe latura mică în partea de sus
Burduf de 20 mm
Ideală pentru documente voluminoase care
se pot îndoi, precum desenele tehnice

Folie de protecţie documente A4
deschidere dublă în L Heavy Duty
• Confecţionată din plasctic rezistent
• 11 perforaţii standard
• Deschidere în forma de L, sus
şi stânga pentru acces uşor la
documentul din interior
• Recomandată pentru folosire
intensă şi documente cu greutate
mare (diplome, poze etc.)

Robustă

Folie de protecţie documente A4
deschidere simplă

Cod: FPA040
10 buc. Dimensiuni:		
310 x 235 mm
SET

Folie de protecţie documente A5
• Confecţionată din polipropilenă
tratată antistatic, antireflexie, ce
permite fotocopierea
• Perforare cu 2 găuri
• Ideală pentru păstrarea fotocopiilor
datorită lipsei reacţiei chimice a
documentului cu folia

Capacitate
mare
Cod: FPA029
200

5 buc. Dimensiuni:		
310 x 235 mm
SET

Cod: FPA006
100 buc. Cristal
Dimensiuni:		
SET
215 x 153 mm
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Folie de protecţie A4 pentru 3 CD-uri/DVD-uri

Folie de protecţie documente A4 cu Clapă

• Material ce protejează suprafaţa CD-urilor
• 11 perforaţii standard pentru arhivare în bibliorafturi
sau caiete mecanice

Cod: FPA015

Cod: FPA034

a1. arhivare

• Confecţionată din polipropilenă transparentă
• 11 perforaţii standard pentru îndosariere
• Deschiderea cu clapă

10 buc.

10 buc.

SET

SET

Folie de protecţie documente A4 cu
arici şi burduf
•
•
•
•
•

Confecţionată din plastic rezistent
Burduf de 20 mm, 2 buzunare frontale pentru CD
Închidere cu arici pe latura mare
Prevazută cu 5 indexuri pentru organizare
Se poate arhiva în bibliorafturi sau caiete mecanice, păstrând la un loc CD-urile 		
şi documentele corespunzătoare

Folie de protecţie 1 CD cu clapă
•
•
•
•
•

Protejează CD-urile/DVD-urile
Prevăzut cu separator interior
Închidere cu clapă
Se poate folosi şi pentru stocarea cărţilor de vizită sau mini-broşurilor
Se poate arhiva în bibliorafturi sau caiete mecanice cu ajutorul celor 2 perforaţii

Arhivare
documente
şi CD-uri
Cod: FPA020

Cod: FPA022

200

25 buc.
SET

Folie de protecţie 2 CD-uri/DVD-uri cu clapă 3L
•
•
•
•
•

Protejează CD-urile/DVD-urile
Prevăzut cu separator interior
Închidere cu clapă
Se poate folosi şi pentru stocarea cărţilor de vizită sau mini-broşurilor
Se poate arhiva în bibliorafturi sau caiete mecanice cu ajutorul celor 2 perforaţii

Perforaţii pentru
arhivare
Cod: FPA021
25 buc.
SET
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Organizatoare cărţi de vizită
•
•
•
•
•
•
•

Prevăzut cu 300 de buzunare duble (104 x 72 mm)
Conţine 25 de separatoare de la A la Z
Conţine 40 de cartonaşe cu 2 feţe, tipărite pentru notarea manuală a datelor de contact
Design unic, materiale de înaltă calitate
Mânere rotative ergonomice pentru o utilizare simplă şi fără efort
Cărţile de vizită se introduc prin deschiderea laterală a buzunarelor
Se folosesc rezerve buzunare cod AGT023

Rezistent la utilizare
îndelungată

a1. arhivare

Suport rotativ Durable Visifix Duo

Cod: AGT030
600 buc. Dimensiuni:		
330 x 120 x 185 mm
SUPORT

Suport rotativ Durable Visifix

Suport liniar Durable Visifix
• Prevăzut cu 100 de buzunare (104 x 72 mm)
• Conţine 12 separatoare de la A la Z
• Designul buzunarelor permite introducerea şi scoaterea extrem
de uşoară a cărţilor de vizită
• Se folosesc rezerve buzunare cod AGT023

• Prevăzut cu 200 de buzunare duble (104 x 72 mm)
• Conţine 25 de separatoare de la A la Z
• Cărţile de vizită se introduc prin deschiderea laterală a
buzunarelor
• Un sistem rapid de detaşare şi reintoducere a buzunarelor
• Se folosesc rezerve buzunare cod AGT023

Design
inovativ

Cod: AGT029

400 buc. Dimensiuni:		
215 x 120 x 185 mm
SUPORT

Cod: AGT028

200 buc. Dimensiuni:		
131 x 67 x 245 mm
SUPORT

Set buzunare carti vizita Durable Visifix

Mapă cărti vizită cu inele Durable Visifix

• Rezerve (104 x 72 mm) pentru:
• Suport liniar Durable Visifix cod AGT028;
• Suport rotativ pentru 400 cărţi vizită Durable Visifix cod AGT029;
• Suport rotativ pentru 600 cărţi Durable Visifix Duo vizită cod AGT030
• Cărţile de vizită se introduc prin deschiderea laterală a buzunarului

•
•
•
•
•

Cod: AGT023

Cod: AGT025

40 buzunare
SET

Suportul poate
fi extins prin
adăugarea de
rezerve

Conţine 20 de folii A4 transparente din polipropilenă
Mecanism cu 4 inele
12 separatoare de la A la Z
Copertă cu suprafaţă mată şi linii decorative argintii
Capacitatea mapei se poate mări cu încă 200 cărţi vizită prin
adăugarea de rezerve (cod FPA039)

400 buc. Dimensiuni:
315 x 255 mm
SUPORT
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Mapă cărţi vizită cu inele Durable Visifix
Conţine 25 de folii transparente din polipropilenă
Mecanism cu 4 inele, 12 separatoare de la A la Z
Coperţi din PVC cu finisaj imitaţie piele
Capacitatea mapei se poate mări cu încă 80 cărţi
vizită prin adăugarea rezervei (cod FPA038)

a1. arhivare

•
•
•
•

Capacitate
mare

Cod: AGT026

400 buc. Dimensiuni: 255 x 145 mm
MAPĂ

Mapă cărţi vizită cu inele Exacompta Exacard
• Confecţionată din polipropilenă reciclată
• Conţine 20 folii transparente detaşabile prevăzute cu separatoare de la A la Z
• Banda de elastic asigură închiderea perfectă

Ecologică

Cod: AGT024
120 buc. Dimensiuni: 		
200 x 145 mm
MAPĂ

Set buzunare cărţi vizită Durable Visifix
• Folie din polipropilenă transparentă cu 10 buzunare
pentru 20 cărţi de vizită (90 x 54 mm)
• Potrivite pentru mapă Durable Visifix, cod AGT025

• Folie din polipropilenă transparentă cu 4 buzunare pentru 8 cărţi
de vizită (90 x 57 mm)
• Potrivite pentru mapa Durable Visifix, cod AGT026

Cod: FPA039

Cod: FPA038

10 folii 10 buzunare pentru
20 cărţi de vizită
SET
(90 x 54 mm)
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Set buzunare cărţi vizită Durable Visifix

10 folii 4 buzunare pentru
8 cărţi de vizită
SET
(90 x 57 mm)

Mapă cărţi vizită

Cel mai bun preţ

a1. arhivare

• Confecţiontă din polipropilenă, cu coperţi semirigide
• Buzunare transparente; folii fixe de culoare gri

Cod: AGT002
120 buc. Dimensiuni: 		
210 x 120 x 18 mm
MAPĂ

Mapă cărţi vizită cu inele
•
•
•
•
•

Confecţionată din PVC
Folii din plastic transparent
Indexuri de la A la Z
Mecanism metalic interior cu 4 inele
Rezerve FPA033

Cod: AGT016
200 buc. Dimensiuni:
265 x 160 mm
MAPĂ

Set buzunare cărţi vizită
• Folie cu 4 buzunare pentru 8 cărţi de vizită
• Recomandată pentru mapă de 200 cărţi de
vizită cu inele (cod AGT016)
• Prevăzută cu 4 perforaţii

Cod: FPA033
Dimensiuni:
90 x 58 mm

Mapă cărţi vizită cu inele
• Coperţi din PVC rigid
• Rezistentă la multiple întrebuinţări

Cod: AGT006

Cod: AGT005

96 cărţi Dimensiuni:
244 x 120 mm

60 cărţi Dimensiuni: 		
190 x 120 mm

MAPĂ

MAPĂ
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LACATE SI
ZAVOARE
Burg – Wächter este o firmă germană de familie, cu o tradiţie de peste 90 de ani
în domeniul produselor de siguranţă.
Burg-Wächter este unul din liderii mondiali ca producător şi furnizor de lacăte,
siguranţe pentru uşi sau ferestre, case de bani, seifuri, dulapuri de arme,
casete de valori şi cutii poştale. Dar adevăratul nostru “produs” este siguranţa.
Oamenii se încred în produsele noastre pentru că le oferă siguranţă.

INCUIETORI
ELECTRONICE

Milioane de clienţi din toată lumea asociază marca Burg-Wächter cu produse de
calitate “Made in Germany” iar rădăcinile acestei legături încep în secolul al
XIX-lea, în 1890, când producţia de lacăte sub marca Burg a fost piatra de
temelie.

SIGURANTE
PENTRU
USI SI FERESTRE

În România, Burg-Wächter este reprezentată de filiala SECURO TECH SRL, o
companie fondată în 1996 iniţial ca loc de producţie.
Începând de la o simplă linie de montat lacăte, astăzi SC SECURO TECH SRL
produce mai multe tipuri de lacăte, broaşte, casete de valori, casete pentru
chei, dulapuri pentru arme, dulapuri de valori şi case de bani în gradul I, II, III,
IV şi V de siguranţă la efracţie, fiind unul dintre furnizorii de referinţă din
România. Locul de producţie precum şi casele de bani sunt certificate de către
ECB S şi VdS ca fiind conforme SR EN 1143-1 şi/sau SR EN 1047-1. Producţia se
află sub supraveghere şi control strict, atât german cât şi român.
Produsele SC SECURO TECH SRL / Burg –Wächter sunt fabricate cu cea mai
mare atenţie, cu ajutorul materialelor de înaltă calitate şi folosindu-se
tehnologii moderne de fabricaţie, obţinându-se astfel produse sigure, de
calitate – “German Engineering”

TEHNICA DE
MASURARE

CASETE DE VALORI
SI DULAPIOARE
DE CHEI
CUTII
POSTALE

SEIFURI SI
CASE DE BANI

Seifuri
Seif antifoc de podea CL 40 E
Corp şi uşă cu pereţi dubli 75 mm, umpluţi cu material special rezistent la foc
Închidere electronică Secu Tronic (1.000.000 combinaţii posibile)
Material de fixare inclus în ambalaj
Ancorare în perete sau în podea
Dimensiuni exterioare: 560 x 495 x 445 mm
Dimensiuni interioare: 445 x 380 x 297 mm
3 baterii Mignon LR 6 AA incluse
Certificare grad S2 siguramţă conform SR EN 14450
Rezistenţă incendiu certficată LFS 30P conform EN 15659
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificare pentru
rezistenţă la incendiu
Cod: SEI016
50
litri

77
kg

Seif de mobilă Favor S7E
• Seif de mobilier, corp format din
perete unic, tablă oțel
• Grosime perete 2 mm și grosime
ușă 4 mm
• Închidere electronică cu combinații
de cifre
• Material de fixare inclus în ambalaj
• Dimensiuni exterioare:                        
415 x 310 x 350 mm
• Dimensiuni interioare:                         
412 x 307 x 305 mm
• 3 baterii Mignon LR 6 AA incluse

Seif de mobilă Favor S5E
•
•
•
•
•
•
•

Cod: SEI014
45
litri

Cod: SEI013
22

17
kg

litri

Seif de mobilă Favor S3E
•
•
•
•
•
•
•

Seif de mobilier cu corp format din perete unic, tablă oţel,
Grosime perete 2 mm şi grosime uşă 4 mm
Închidere electronică cu combinaţii de cifre
Material de fixare inclus în ambalaj
Dimensiuni exterioare: 200 x 310 x 200 mm
Dimensiuni interioare: 198 x 308 x 156 mm
4 baterii Mignon LR 6 AAA incluse

Cod: SEI012
12.5
litri

5

kg

Seif de mobilier, corp format din perete unic, tablă oțel
Grosime perete 2 mm și grosime ușă 4 mm
Închidere electronică cu combinații de cifre
Material de fixare inclus în ambalaj
Dimensiuni exterioare: 250 x 350 x 250 mm
Dimensiuni interioare: 248 x 348 x 206 mm
4 baterii Mignon LR  6 AAA incluse

7

kg

Seif de mobilă Favor S5K
•
•
•
•
•
•
•

Seif de mobilier cu corp format din perete unic, tablă oţel
Grosime perete 2 mm şi grosime uşă 4 mm
Închidere mecanică cu cheie
Material de fixare inclus în ambalaj
Dimensiuni exterioare: 250 x 350 x 250 mm
Dimensiuni interioare: 248 x 348 x 216 mm
4 baterii Mignon LR 6 AAA incluse

Cod: SEI011
22
litri

7

kg
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Seif de perete POINT SAFE PW3S
•
•
•
•
•
•

Seif de perete cu corp format din perete unic, tablă oţel
Grosime perete 3 mm şi grosime uşă 7 mm
Închidere mecanică cu cheie
Material de fixare inclus în ambalaj
Dimensiuni exterioare: 260 x 390 x 195 mm
Dimensiuni interioare: 213 x 345 x 140 mm

Dulap de securitate Office Line 114 E
• Corp cu grosime 3 mm şi uşa cu pereţi dubli 75 mm
• Blindaj special şi închidere în 4 direcţii prin bolturi rotunde
de 28 mm
• Închidere electronică prin sistem de înaltă siguranţă cu modul
biometric încorporat
• Posibilitate de a monta şi seifuri interioare
• Muchii îndoite contra propagării focului la interior
• Sistem dublu de blocare ireversibilă la tentativele de efracţie
• Dimensiuni exterioare: 1096 x 641 x 554 mm
• Dimensiuni interioare: 946 x 498 x 370 mm
• 2 baterii Mignon LR 6 AA incluse
• Certificare pentru gradul 1 de rezistenţă la efracţie conform
1143-1 ECB S SI VDS

Certificare pentru
rezistenţă la efracţie

Cod: SEI015
10
litri

15
kg

Dulap de securitate Office Line 110 S
• Corp cu grosime 3 mm şi uşă cu pereţi dubli 75 mm
• Blindaj special şi închidere în 4 direcţii prin bolturi rotunde de 28 mm
• Închidere electronică prin sistem de înaltă siguranţă cu modul
biometric încorporat
• Muchii îndoite contra propagării focului la interior
• Sistem dublu de blocare ireversibilă la tentativele de efracţie
• Dimensiuni exterioare: 486 x 641 x 554 mm
• Dimensiuni interioare: 336 x 498 x 370 mm
• 2 baterii Mignon LR 6 AA incluse
• Certificare pentru gradul 1 de rezistenţă la efracţie conform 1143-1
ECB S SI VDS

Certificare
pentru
rezistenţă la
efracţie
Cod: SEI008
62
litri

Cod: SEI007

108
kg

174

Dulap pentru arme Ranger A5S
• Grosime perete 3 mm şi
uşă cu pereţi dubli 60 mm
• Capacitate: 5 arme
• Prevăzut cu compartiment
pentru muniţie  separat
(cu cheie)
• Încuietoare blindată
Secu Safe
• Închidere cilindrică
• Dimensiuni exterioare:
1450 x 300 x 335 mm
• Se recomandă ancorarea
pe perete sau în podea
• Certificare VDMA
24992/1995 Germania

litri

213
kg

Sistem de blocare trăgaci pentru arme
GL345SB
• Securizează declanşarea armei prin blocarea trăgaciului
• Combinaţie reglabilă individual
• Se asigură numai armele descărcate!

Certificare
pentru
rezistenţă
la efracţie
Cod: SEI009
Cod: SEI010
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Cutii pentru valori
Cutie pentru valori XXL+
Oţel cu grosimea de 0,8 mm
Închidere cu cheie (2 chei)
Mâner rabatabil
Separator interior din plastic pentru monede şi bancnote
Dimensiuni: 330 x 235 x 75 mm
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•
•
•
•
•

Spaţioasă/
încuietoare
robustă
Cod: CUV009

Cutie pentru valori XXL
•
•
•
•

Oţel cu grosimea de 0,8 mm
Închidere cu cheie (2 chei)
Mâner rabatabil
Separator interior din plastic
pentru monede şi bancnote
• Dimensiuni: 300 x 240 x 90 mm

Cutie pentru valori XL
•
•
•
•
•

Cod: CUV008

Cod: CUV007

Cutie pentru valori L
•
•
•
•
•

Oţel cu grosimea de 0,8 mm
Închidere cu cheie (2 chei)
Mâner rabatabil
Separator interior din plastic pentru monede şi bancnote
Dimensiuni: 200 x 160 x 90 mm

Cod: CUV006

Oțel cu grosimea de 0,8 mm
Închidere cu cheie (2 chei)
Mâner rabatabil
Separator interior din plastic pentru monede și bancnote
Dimensiuni: 250 x 180 x 90 mm

Cutie pentru valori S
•
•
•
•
•

Oţel cu grosimea de 0,8 mm
Închidere cu cheie (2 chei)
Mâner rabatabil
Separator interior din plastic pentru monede şi bancnote
Dimensiuni: 150 x 120 x 90 mm

Cod: CUV005

57

Cutii metalice pentru chei
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Cutie pentru 36 chei Durable

Cutie pentru 72 chei Durable

• Confecţionată din aluminiu
• Se livrează împreună cu 6 portetichete Durable Clip (cod ACC002,
culori asortate)
• Este prevăzută cu sistem de montare pe perete şi încuietoare cu
2 chei
• Reprezintă soluţia ideală la
problema depozitării în siguranţă
a cheilor şi datorită unui sistem
inovator, eticheta va fi întotdeauna
vizibilă, cheia fiind situată în spatele
acesteia
• Dimensiuni: 302 x 280 x 118 mm

• Confecţionată din aluminiu
• Este prevăzută cu încuietoare cu cifru (peste 1000
de combinaţii)
• Se livrează împreună cu 6 portetichete Durable
Clip (cod ACC002, culori asortate)
• Este soluţia ideală de a pastra cheile în siguranţa
(datorită unui sistem inovator, eticheta va
fi întotdeauna vizibilă, cheia fiind situată
în spatele acesteia)
• Dimensiuni: 400 x 302 x 118 mm

Cifru cu peste
1000 de
combinaţii

Material
premium

Cod: CUC005

Cod: CUC006

72 buc.

36 buc.

CUTIE

CUTIE

Cutie metalică pentru 120 chei

Cutie metalică pentru 96 chei

• Oţel cu grosimea de 1 mm
• Butuc cilindric cu 2 chei şi 120 de
agăţători fixe
• Rigle cu spaţiu pentru etichetare
• Permite fixarea pe perete (kit de
montare inclus)
• Portetichete cu etichete incluse
• Dimensiuni: 710 x 380 x 60 mm

•
•
•
•
•
•

Cod: CUC014

Cod: CUC013

120 buc.

96 buc.

CUTIE

CUTIE

Cutie metalică pentru 48 chei Favor
•
•
•
•

Oţel de 0,8 mm
Butuc cilindric cu 2 chei şi 48 de agăţători fixe
Permite fixarea pe perete (kit de montare inclus)
Dimensiuni: 250 x 200 x 75 mm

Cod: CUC012
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Oţel cu grosimea de 1 mm
Butuc cilindric cu 2 chei şi 96 de agăţători fixe
Rigle cu spaţiu pentru etichetare
Permite fixarea pe perete (kit de montare inclus)
Portetichete cu etichete incluse
Dimensiuni: 595x 380 x 60 mm

Cutie metalică pentru 20 chei Favor
•
•
•
•

Oţel de 0,8 mm
Butuc cilindric cu 2 chei şi 20 de agăţători fixe
Permite fixarea pe perete (kit de montare inclus)
Dimensiuni: 200 x 160 x 50 mm

Cod: CUC011

48 buc.

20 buc.

CUTIE

CUTIE

Cutii prim ajutor / Accesorii pentru chei
•
•
•
•
•

Confecţionată din aluminiu, cu 3 compartimente mobile
Prevăzută cu încuietoare, se livrează cu 2 chei şi cu un semn de prim-ajutor autoadeziv
Capacitate de aproximativ 72 componente de prim-ajutor
Se livrează neechipată
Dimensiuni:  400 x 302 x 118 mm

Durabilitate
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Cutie pentru prim-ajutor Durable L

Cod: CUA003

Portetichetă chei Durable
• Confecţionată din plastic de calitate superioară
• Designul curbat situează cheia în spatele etichetei, făcând-o permanent vizibilă
• Eticheta din suport poate fi inlocuită prin desfacerea clapei transparente

Identificare rapidă

Cod: ACC002
6 buc.
SET

Portetichetă chei ID5
• Confecţionată din plastic rezistent
• Conţine etichete protejate pentru identificarea imediată a cheii dorite
• Etichetele pot fi înlocuite

Raport excelent
calitate-preţ

Cod: ECU008
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Cutii pentru scrisori

Cutie pentru scrisori 5861

Cutie pentru scrisori Pointex 5842
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•
•
•
•

Cutie postală produsă din tablă oţel, grosime 1 mm
Dimensiuni: 357 x 390 x 135 mm
Încuietoare cu 2 chei
Clapetă: 262 x 38 mm

•
•
•
•

Cutie postală produsă din tablă oţel, grosime 1 mm
Dimensiuni: 305 x 225 x 75 mm
Încuietoare cu 2 chei
Clapetă: 190 x 30 mm

Cod: CUP007
Cod: CUP005

Cod: CUP010

CUP011

CUP012

Cod: CUP006

Cutie pentru scrisori Pointex 5871
•
•
•
•

Cutie pentru scrisori Favor

Cutie postală produsă din tablă oţel, grosime 1 mm
Dimensiuni: 315 x 215 x 75 mm
Încuietoare cu 2 chei
Clapetă: 185 x 35 mm

Cod: CUP013

CUP014

•
•
•
•

Cutie postală produsă din tablă oţel, grosime 0,7 mm
Dimensiuni: 300 x 210 x 60 mm
Încuietoare cu 2 chei
Clapetă: 210 x 60 mm

CUP015

Cod: CUP018

Lacăte
Lacăt de înaltă
rezistenţă pentru
bicicletă 80 cm
650 REFLEX
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Lacăt cu cifru
pentru bicicletă
200 cm 720

Lacăt cu cifru
pentru bicicletă
65 cm 220

Lacăt pentru
bicicletă
50 cm 440
60 cm 440

Lacăt pentru
bicicletă
50 cm 240
60 cm 240

• Sistem securizare de înaltă
rezistență pentru bicicletă
• Lungime cablu 800 mm
• Grosime cablu 15 mm
• Cifru cu 5 pini de blocare cilindru
• Protecție pentru gaura cheii
• Închidere cu cheie
• Cablu cu dungi reflectorizante

• Sistem de securizare lacat-cablu
cu cifru reglabil
• Lungime cablu 2000 mm:
grosime cablu 6 mm
• Domenii multiple de
utilizare: biciclete, bagaje ,
mobilier gradina,articole sportive,
carucioare

• Sistem securizare de înaltă
rezistență pentru bicicletă
• Lungime cablu 650 mm
• Gosime cablu 10 mm
• Închidere cu cifru reglabil
• Diverse culori

• Sistem securizare pentru
bicicletă
• Lungime cablu 500 mm
• Grosime cablu 6 mm
• Închidere cu cifru
• Diverse culori

• Sistem
securizare
pentru
bicicletă
• Lungime cablu 500 mm
• Gosime cablu 6 mm
• Închidere cu cheie
• Diverse culori

Cod: LCT011

LCT012

LCT015

LCT016

LCT013

LCT017

LCT014

Mobilier de birou

Dulap metalic cu 2 uși batante, 1,60 m
•
•
•
•
•

Robust, durabil, sigur
Corp şi uşi din otel
2 uşi batante
Încuietoare cu 2 chei
3 poliţe interioare din metal ajustabile pe
înălţime
• Dimensiuni (Lxlxh): 800 x 420 x 1600 mm

•
•
•
•
•
•

Cod: MOB008

Cod: MOB009

Dulap metalic cu 2 uși culisante, 0,90 m

Dulap metalic cu 2 uși culisante, 1,90 m
•
•
•
•
•

Robust, durabil, sigur
Corp şi uşi din oţel
2 uşi culisante
Încuietoare cu 2 chei
4 poliţe interioare din metal
ajustabile pe înălţime
• Dimensiuni (Lxlxh): 1200 x 450 x 1900 mm

Robust, durabil, sigur
Corp şi uşi din oţel
2 uşi batante
Încuietoare cu 2 chei
2 poliţe interioare din metal
Dimensiuni (Lxlxh): 800 x 420 x 1050 mm
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Dulap metalic cu 2 uși batante, 1,05 m

•
•
•
•
•

Robust, durabil, sigur
Corp şi uşi din oţel
2 uşi culisante
Încuietoare cu 2 chei
1 poliţă interioară
ajustabilă pe înălţime
• Dimensiuni (Lxlxh):
1200 x 450 x 900 mm

Construcţie
sudată

Cod: MOB200

Cod: MOB041

Dulap metalic cu 2 uși tambur, 1,98 m
•
•
•
•
•
•
•
•

Robust, durabil, sigur
Ușile tambur sunt prevăzute cu margine metalică
Încuietoare cu 2 chei
Ușile se deschid complet prin sistemul de pliere în corpul
dulapului
4 polițe interioare din metal ajustabile pe înălțime
Dimensiuni (Lxlxh): 1200 x 430 x 1980 mm
Se livrează dezasamblat în pachet plat
Fișetul se poate folosi atât pentru dosare suspendate, cât și
pentru bibliorafturi

Eficientizare
costuri relocare

Cod: MOB007
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Fișet metalic cu sertare pentru dosare suspendate

•
•
•
•
•
•

4 sertare
Mânere ergonomice
Dimensiuni (L x l x h): 410 x 420 x 1270 mm
Capacitatea 40 de dosare suspendate/sertar
2 butuci, prevăzuţi cu câte 2 chei
Posibilitate accesare de către mai multe persoane

•
•
•
•
•
•

3 sertare
Mânere ergonomice
Dimensiuni (L x l x h): 410 x 420 x 970 mm
Capacitatea 40 de dosare suspendate/sertar
2 butuci, prevăzuţi cu câte 2 chei
Posibilitate accesare de către mai multe persoane

2 sertare
Mânere ergonomice
Dimensiuni (L x l x h): 410 x 420 x 670 mm
Capacitatea este de 40 de dosare suspendate/sertar
1 butuc prevăzut cu 2 chei

Capacitate mare
de depozitare
în spaţiu redus

Cod: MOB002

4 sertare
dimensiuni (Lxlxh):
410 x 420 x 1270 mm

Cod: MOB005

Cod: MOB001

3 sertare
dimensiuni (Lxlxh):
410 x 420 x 970 mm

2 sertare
dimensiuni(Lxlxh):
410 x 420 x 670 mm

Fișet metalic cu 4 sertare normale
•
•
•
•
•
•

4 sertare
Mânere ergonomice
Dimensiuni (L x l x h): 410 x 420 x 670 mm
Capacitate 40 de dosare suspendate/sertar
2 butuci, prevăzuţi cu câte 2 chei
Pentru organizarea sertarelor superioare se poate utiliza
tava sertar cu 7 compartimente (TAV013)

Fișet metalic 3 sertare combi
•
•
•
•
•
•

3 sertare
Mânere ergonomice
Dimensiuni (L x l x h): 410 x 420 x 670 mm
Capacitate 40 de dosare suspendate/sertar
Prevăzut cu încuietoare cu 2 chei
Pentru organizarea sertarelor superioare se poate utiliza
tava sertar cu 7 compartimente (TAV013)

Posibilitatea încadrării
uşoare sub birou
Cod: MOB004
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•
•
•
•
•

Cod: MOB003

Tub metalic
Accesorii din plastic
Culoare neagră
Înălțimea 1.74 m

•
•
•
•

Tub metalic
Accesorii din plastic
Culoare negru
Înălțimea 1.73 m

Cod: MOB026

Cuier metalic cromat Elix
•
•
•
•

Cod: MOB023

Tub metalic
Accesorii din plastic
Culoare cromată
Înălțimea 1.78 m

Cod: MOB024

•
•
•
•

Tub metalic
Accesorii din plastic
Culoare cromată
Înalțimea 1.73 m
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•
•
•
•

Cuier metalic cromat Monte

Cuier metalic negru Monte

Cuier metalic Orione

Cod: MOB025

Cuier tip pom
• Tub metalic, accesorii din plastic
• Culoare: negru
• Înălțime: 1,78 m

Cod: MOB006

63

Fotoliu directorial Legend
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•
•
•
•
•

Modelul LEGEND este un scaun directorial recomandat în general pentru birouri, persoanelor care îndeplinesc funcții administrative
Este un scaun mobil care asigură prestanță și o poziție confortabilă chiar și în condițiile unei munci îndelungate
Mecanismul permite balansarea fotoliului dând astfel o notă de confort și este blocabil într-o singură poziție
Sezutul scaunului este reglabil pe înălțime
Greutate susținută 120 kg

Ideal pentru cei care petrec la birou
mai mult de 6 ore pe zi

Cod: MOB027

Cod: MOB028

piele

stofă

Fotoliu directorial Riva
•
•
•
•

Modelul Riva este un scaun directorial recomandat în general pentru birouri, persoanelor care îndeplinesc funcții administrative
Este un scaun mobil care asigură prestanța și o poziție confortabilă chiar și în condițiile unei munci îndelungate
Șezutul scaunului este reglabil pe înălțime
Greutate susținută 120 kg

Asigură prestanţă şi oferă o poziţie confortabilă

Cod: MOB029
piele
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Cod: MOB038
stofă

•
•
•
•

Pentru birou, unde atmosfera trebuie să fie stimulativă şi creativă
Cele mai indicate sunt scaunele de birou ergonomice
Se poate regla înălţimea şezutului şi are spătarul reglabil în înclinaţie
Greutate susținută 120 kg

Spătar comod care susţine corpul într-o continuă relaxare

Cod: MOB030
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Scaun ergonomic rotativ cu braţe Golf LX

Cod: MOB031

piele

stofă

Scaun ergonomic rotativ fără braţe Golf
• Pentru birou, unde atmosfera trebuie să fie stimulativă şi creativă
• Cele mai indicate sunt scaunele de birou ergonomice, cu spătar comod care să ţină corpul într-o
continuă relaxare
• Se poate regla înălţimea sezutului şi are spătarul reglabil în înclinaţie
• Greutatea susţinută 120 kg

Scaun vizitator suprapozabil TaurusTN
• Scaun de vizitator cu cadru negru vopsit în camp electrostatic, cu şezutul şi spătarul realizate pe
stofă
• Scaunele de acest tip au o structură simplă şi pot fi suprapuse
• Se recomandă utilizarea lor în calitate de scaune pentru oaspeţi, pentru sedinţe, respectiv săli de
conferinţe
• Greutatea susţinută 120 kg

Susţine corpul într-o
poziţie relaxată

Structură
metalică
rezistentă

53
47

42

81,5

46

57,5

Cod: MOB032
piele

Cod: MOB033

stofă

Cod: MOB034
cu braţe

Cod: MOB035
fără braţe
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GAMA ORIGINS
Produse franţuzești, elegante și rafinate, rezultate prin armonizarea perfectă a intensităţii culorii, a
transparenţei și a “efectului de oglindă”. Finisajul ultrafin și liniile moderne dau o imagine elegantă
biroului, iar plasticul mult mai gros asigură o rezistenţă pe termen lung.

Dă o notă de eleganţă biroului tău

SUB018

SRE010

TAV005

COS006
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Tavă documente Cep Origins

Suport reviste Cep Origins

Suport birou 4 sertare Cep Origins

Coş hărtii Cep Origins

• Confecţionată din polistiren
rezistent la impact
• Foarte stabilă                                                                                                                               
• Se pot suprapune vertical sau
în trepte                                                                          
• Elegantă şi practică                                                                                                                          
• Dimensiune: 348 x 260 x 64 mm

• Confecţionat din polistiren
rezistent la impact                                          
• Perete extrem de gros - 4 mm                                                                                            
• Design inovativ, care dă o notă
distinctivă produsului
• Dimensiuni: 82 x 260 x 310 mm

• Confecţionat din polistiren
rezistent, reciclabil                                  
• Ergonomic                                                                                                                             
• Capacitate stocare: 500 coli
• Ideal pentru organizarea
documentelor de pe birou                                                                                                                                         
• Este prevăzut cu picioruşe
anti-alunecare                                                     
• Dimensiuni: 300 x 358 x 265 mm

• Confecţionat din polipropilenă
reciclabilă
• Capacitate: 15 l
• Eliminarea deşeurilor se face
mult mai uşor datorită formei
ovale şi deschiderii curbate                                                                                                  
• Marginea înclinată larg formează
un mâner ce asigură o bună
aderenţă pentru golire                                                                                                   
• Design modern cu valuri
texturate
• Dimensiuni: 363 x 300 x 323 mm                                                                                                                            

Cod: TAV005

SRE010

SUB018

COS006

Produse franţuzești, elegante și rafinate, rezultate prin armonizarea perfectă a intensităţii culorii,
pentru a face fiecare zi la birou plină de culoare și pozitivism. Finisajul ultrafin și liniile moderne dau
o imagine elegantă biroului, iar plasticul mult mai gros asigură o rezistenţă pe termen lung.

Mai multă culoare pentru biroul tău
CEA004
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GAMA GLOSS

SRE005

TAV008

COS015

SUB010

Tavă documente Cep Gloss

Suport reviste Cep Gloss

Ceas Cep Gloss

Coş hârtii Cep Gloss

• Confecţionată din polistiren
rezistent la impact                                                     
• Foarte stabilă                                                                                                                       
• Tăvile se pot suprapune
vertical sau în trepte                                            
• Design inovativ, care dă o
notă distinctivă produsului
• Dimensiune:
348 x 260 x 64 mm

•

• Ceas analog, decorativ, în
concordanţă perfectă cu
gama Gloss
• Orele şi minutele sunt marcate
cu alb pe cadran negru pentru
o mai bună vizibilitate de
până la 20 metri                                                                 
• Silenţios                                                                                                                       
• Funcţionează cu baterii LR6                                                                                                  
Dimensiune: 300 x 45 mm

• Confecţionat din
polipropilenă reciclabilă                                                      
• Capacitate: 14 l                                                                                                                    
• Formă conică cu deschidere
curbată                                                                       
• Design elegant cu contrast
mat şi lucios                                                              
• Dimensiuni:
305 x 290 x 334 mm

Cod: TAV008

SRE005

CEA004

COS015

•
•
•

Suport birou 8 compartimente
Cep Gloss
Confecţionat din polistiren
• Confecţionat din polistiren
rezistent la impact                                            
reciclabil rezistent la impact             
Dublă poziţionare                                                                                                                      • Încăpător, permite stocarea
Design inovativ, care dă o
accesoriilor de pe birou: 40
notă distinctivă produsului
pixuri, 5 textmarkere şi cel
Dimensiuni:
putin 2 CD-uri                                                                      
270 x 85 x 310 mm
• Compact şi elegant, design
ingenios                                                                
• Dimensiuni:
158 x 143 x 93 mm

SUB010
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GAMA ISIS GREEN SPIRIT
O elegantă gamă de birou din material reciclat cu forme unduitoare, robustă şi practică în acelaşi
timp, oferind un plus de spaţiu şi confort la utilizare.
Finisajul ultrafin, cu “efectul de oglindă” și negrul intens conferă o notă de rafinament biroului.
Plasticul mult mai gros asigură rezistenţa produselor în timp.

Capacitate mare de stocare şi un
design elegant

SUB022

SRE012

TAV015

COS014
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Tavă documente Cep Isis

Suport reviste Cep Isis

Coş hârtii Cep Isis

• Confecţionată din polistiren reciclat
100% rezistent la şocuri
• Capacitate: 750 file                                                                                                                      
• Înălţimea marginii de 82 mm asigură
o capacitate de stocare cu 34% mai
mare faţă de tăvile obişnuite                                                                              
• Liniile în forma de ‘’S’’ permit
prinderea şi extragerea comodă a
documentelor                                                                                                                               
• Se poate combina cu o altă tavă Isis
în trepte, vertical sau faţă, permiţând
astfel accesul din ambele direcţii                                                   
• Dimensiuni: 380 x 275 x 82 mm           

•

• Confecţionat din materiale 100%
reciclate                                                   
• Sistem tip ,,click’’ prin care se poate
combina cu un alt coş în vederea
colectarii selective a deşeurilor                                                                                       
• O parte plată care se poate lipi de
perete                                                                      
• Dimensiuni: 318 x 278 x 380 mm

Cod: TAV015

SRE012

•
•
•

Suport birou 4 compartimente
Cep Isis
Confecţionat din materiale reciclate, • Confecţionat din materiale reciclate                                                                
foarte lucios, rezistent la şocuri                                                                  • Capacitate: 45 instrumente de scris,
Capacitate: 750 file                                                                                                          
4 compartimente pentru stocarea
Pereţi solizi şi prag jos pentru a
celor mai importante accesorii
facilita inserarea şi extragerea
de birou (agrafe, ace cu gămălie,
documentelor                                                                                                                      
instrumente de scris)
Dimensiuni: 83 x 278 x 325 mm
• Dimensiuni: 118 x 278 x 380 mm

SUB022

COS014

O gamă fină de birou cu o transparenţă bleu-azurie ce creează senzaţia unui spaţiu mult mai deschis
şi aerisit. Liniile unduitoare ale produselor şi finisajul ultrafin dau eleganţă biroului. Deşi transparente,
produsele din gama Isis Cristal sunt foarte rezistente, plasticul fiind unul foarte gros.

Capacitate mare de stocare şi un
design elegant
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GAMA ISIS CRISTAL

SUB022
TAV015

SRE012

Tavă documente Cep Isis

Suport reviste Cep Isis

Suport birou 4 compartimente Cep Isis

• Confecţionată din polistiren reciclat 100%
rezistent la socuri
• Capacitate: 750 file                                                                                                                      
• Înălţimea marginii de 82 mm asigură o
capacitate de stocare cu 34% mai mare faţă
de tăvile obişnuite                                                                              
• Liniile în forma de ‘’S’’ permit prinderea şi
extragerea comodă a documentelor                                                                                                                               
• Se poate combina cu o altă tavă Isis în
trepte, vertical sau faţă, permiţând astfel
accesul din ambele direcţii                                                   
• Dimensiuni: 380 x 275 x 82 mm      

• Confecţionat din materiale reciclate, foarte
lucios, rezistent la şocuri
• Capacitate: 750 file                                                                                                                  
• Design modern cu linii armonioase în
formă de ‘’S’’  
• Pereţi solizi şi prag jos pentru a facilita
inserarea şi extragerea documentelor                                                                                                                                
• Se pot stoca atât documente (A4), cât şi
mape cu elastic (80 m lăţime)                                          
• Dimensiuni: 83 x 278 x 325 mm

• Confecţionat din materiale reciclate                                                                
• Capacitate: 45 instrumente de scris,
4 compartimente pentru stocarea celor mai
importante accesorii de birou (agrafe, ace
cu gămălie, instrumente de scris)                              
• Design modern cu linii armonioase în
formă de ‘’S’’
• Stabilitate excelentă şi acces uşor la
obiectele din interior                                                              
• Dimensiuni: 118 x 278 x 380 mm

Cod: TAV015

SRE012

SUB022
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JOB NOU.
LOCURI NOI.
ACELEAȘI OBIECTE.
TABLET CASE
SUPORT TABLETĂ

Inovativă. Stabilă. Rotativă.

JOB CASE
CUTIE MULTIFUNCȚIONALĂ

Mobilă. Compartimentată. Flexibilă.

DESK ORGANIZER
ORGANIZER BIROU
Practic. Durabil. Unic.

PEN CUP
PAHAR INSTRUMENTE DE SCRIS
Elegant. Calitativ. Autentic.

VARICOLOR® SMART OFFICE
Soluții inovative pentru un birou modern

A_210x297_SMARTOFFICE_RO.indd 1

23.03.15 16:48

6:48

Aduce multă culoare şi înviorează biroul dumneavoastră. O gamă atractivă, inovativă, elegantă,
confecţionată dintr-un plastic robust, de înaltă calitate, care vă ajută să vă organizaţi spaţiul, dar în
acelaşi timp, să fiţi mai flexibili şi practici în munca de la birou.

Soluţie inovativă pentru un birou modern

SUB039
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Gama Varicolor Smart Office

SUB037

SUB038
TEL012

APC141

Suport birou 5 sertare  Durable
Varicolor

Suport tabletă Durable Varicolor

Cutie multifuncţională Durable
Varicolor

Organizer birou Durable
Varicolor

Pahar instrumente de scris Durable
Varicolor

• Confecţionat din plastic foarte
rezistent
• Este prevăzut cu cinci sertare
colorate diferit pentru
organizarea documentelor
• Sertarele sunt silenţioase
• Potrivit pentru documente A4,
C4 sau plicuri
• Suportul este prevăzut cu
etichete transparente printabile
• Dimensiuni: 292 x 280 x 356 mm

• Confecţionat din plastic foarte
rezistent
• Poate fi folosit în două poziţii,
astfel că se poate utiliza în
prezentări
• Prevăzut cu mecanism de
rotaţie 360 grade, care poate fi
blocat într-o anumită poziţie
• Foarte stabil, suprafaţa este
moale, antiderapantă

• Confecţionat din plastic de
calitate premium
• Adecvată atât pentru birou, cât
şi pentru transport
• Este prevăzută cu o tăviţă
compartimentată
• Utilă pentru depozitarea
obiectelor mici: cablu
alimentare tabletă şi
Smartphone, instrumente scris,
notes-uri, carduri etc
• Prevăzută cu picioruşe
antiderapante

• Confecţionat din plastic foarte
rezistent
• Prevăzut cu două
compartimente spaţioase
• Tableta sau Smartphone-ul pot
fi aşezate în compartimentul
din mijloc
• Prevăzut cu picioruşe
antiderapante

• Confecţionat din plastic de
calitate superioară
• Robust şi stabil
• Antiderapant
• Util pentru creioane, pixuri,
textmarkere etc.

Cod: SUB037

TEL012

APC141

SUB038

SUB039
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Gama metalică Office

Suport cub notiţe Forster Office
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Suport reviste Forster Office
•
•
•
•

Suport pentru documente format A4 realizat din plasă metalică
Oferă biroului eleganţă şi stil
Dimensiuni: 75 x 290 x 310 mm
Se livrează dezasamblat

•
•
•
•

Produs realizat din plasa metalică
Recomandat pentru păstrarea cubului de notiţe
Se livrează fără rezervă de hârtie
Dimensiuni: 98 x 98 x 100 mm

Cod: SUB003

Suport cărţi de vizită Forster Office
Cod: SRE009

• Designul deschis şi elegant permite utilizarea cărţilor de vizită
cu dimensiuni variate

Set 3 tăvi Forster Office
• Set 3 tăvi suprapozabile, cu distanţiere
• Material plasă metalică
• Dimensiuni tavă: 350 x 270 mm

Cod: SUB012

Suport creioane Forster Office
• Suport cilindric din plasă metalică
• Dimensiuni: 90 x 100 mm

Cod: TAV002
3 buc.
SET

Coş Forster Office
• Coş de hârtii din plasă metalică, de formă cilindrică
• Plasă metalică densă permite colectarea deşeurilor cu
dimensiuni reduse
• Capacitate 15 l

Cod: SUB004

Suport birou Forster Office
•
•
•
•

Produs cu design special realizat din plasă metalică
Pentru organizarea micilor articole pentru birou
Multicompartimentat
Dimensiuni: 205 x 100 x 140 mm

Cod: COS002
15
litri
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Cod: SUB017

Suporturi pentru reviste
Suport
Cep Verticep
Suportreviste
reviste6/set
Cep Verticep
• Set de 6 module, confecţionate din polistiren
rezistent la impact
• Se pot depozita reviste, cărţi, corespondenţă,
CD-uri
• Modulele se pot fixa faţă în faţă sau spate în spate,
rezultând un spaţiu de lăţime 50 - 100 mm
• Dimensiuni: 300 x 220 x 220 mm

• Confecţionat din polistiren rezistent la impact
• Finisaj deosebit (mat/lucios), cu o textură
exclusivă, inovativă, care dă o notă distinctivă
acestui produs                                                                                                      
• Perete extrem de gros (4 mm)                                                                                 
• Dimensiuni: 82 x 260 x 310 mm

Posibilităţi
multiple
de
modulare
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Suport reviste Cep Origins

Cod: SRE011

Cod: SRE010

2800

750

6  buc.
SET

Suport reviste Cep Gloss
• Confecţionat din polistiren rezistent la impact                                           
• Finisaj elegant, cu o culoare mată ce
contrastează cu fundalul lucios                                                                                                              
• Dimensiuni: 270 x 85 x 310 mm

Dublă
poziţionare

Suport reviste Cep Isis
• Confecţionat din polistiren 100% reciclabil,
foarte lucios, foarte rezistent    
• Pereţi solizi şi prag jos pentru a facilita inserarea
şi extragerea documentelor   
• Dimensiuni: 83 x 278 x 325 mm

Cod: SRE005

Cod: SRE012

750

750

Suport reviste Exacompta

Suport reviste CepPro
• Confecţionat din materiale reciclate, rezistent la şocuri
• Partea dorsală foarte joasă şi pereţi solizi
• Oferă un mod practic şi elegant de păstrare a
documentelor
• Dimensiuni: 75 x 260 x 257 mm

•
•
•
•
•

Confecţionat din carton îmbrăcat în PVC
Cotorul are dimensiunea de 70 mm, este prevăzut cu etichetă
Decupajul de pe cotor facilitează mânuirea lui
Grosime perete: 2 mm
Dimensiuni: 70 x 230 x 310 mm

Etichetă
interschimbabilă

Cod: SRE003
700

Cod: SRE007
665
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Suport reviste Jalema Re-Solution
• Confecţionat din polistiren reciclat 100%, mat, solid,
rezistent la impact
• Decupajul părţii din spate
facilitează mânuirea
• Dimensiuni:
75 x 246 x 311mm

Suport reviste Jalema Silky Touch
•
•
•
•

Confecţionat din polistiren transparent în culori moderne
Util pentru depozitarea documentelor, revistelor, broşurilor
Decupajul părţii din spate facilitează mânuirea
Dimensiuni: 75 x 246 x 311 mm

100%
polistiren
reciclat

Cod: SRE015
650

Suport reviste Combi
•
•
•
•

Părţile laterale sunt confecţionate din plastic cu perforaţii
Cotorul şi baza sunt din carton impermeabil, rezistent la uzură
Se livrează neasamblat
Dimensiuni: 90 x 255 x 290 mm

Cod: SRE018
650

Suport cărţi Jalema Re-Solution
• Confecţionat din polistiren reciclat 100%
• Este ideal pentru a păstra în ordine cărţi, cataloage şi reviste
• Dimensiuni: 138 x 156 x 178 mm

Uşor de
asamblat

Cod: SRE002
800

Cod: SUB002
2  buc.
SET

Suport birou 12 compartimente CubiCep
•
•
•
•
•

Confecționat din polistiren rezistent la impact
Permite introducerea de documente de până la 240 x 320 mm
Rafturile se pot îndepărta pentru a introduce documente mai voluminoase
Prevăzut cu piciorușe pentru asamblarea mai multor module
Rezistent și practic, poate fi utilizat atât pe orizontală, pentru sortarea
documentelor, cât și pe verticală, pentru dosare și bibliorafturi
• Dimensiuni: 353 x 250 x 353 mm

Dublă utilizare:
pe orizontală şi
pe verticală

Cod: SUB011
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Accesorii de birou ecologice şi cu stil

INNOVATING
SINCE 1947
a2. organizarea biroului

RE-SOLUTION

RE-SOLUTION este o gamă de accesorii de birou,
fabricată din materiale 100% reciclate, care include o
varietate de produse: tăvi pentru documente, suporţi reviste
şi pentru diverse alte accesorii, coşuri şi cutii pentru dosare
suspendate. O linie completă de accesorii pentru biroul tău,
prietenoasă cu mediul!
Avantaje:
• Produs ecologic = 100% polistiren reciclat şi, respectiv,
100% polipropilenă reciclată. Certificare Blue Angel.
• Costuri reduse, produse elegante de culoare negru mat.
• Protejarea mediului înconjurător, prin utilizarea exclusivă
de materiale reciclate post-consum.

Material
reciclat

Organize it
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Tăvi pentru documente
Suport birou 4 sertare Jalema
și capacRe-solution
Jalema Re-solution
Suport
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•
•
•
•
•
•
•

Confecționat din polistiren reciclat 100%
Permite introducerea de documente de până la 260 x 350 mm
Prevăzut cu mecanism de blocare a sertarelor
Foarte stabil, prevăzut cu piciorușe anti-alunecare
Ideal pentru organizarea documentelor de pe birou și păstrarea lor la îndemână
4 sertare x 264 x 354 x 44 mm                                                                                
Dimensiuni exterioare: 375 x 300 x 216 mm

Protecţie şi
confidenţialitate a
documentelor
Cod: SUB009

Tavă documente Cep Isis
•
•
•
•

Confecționată din polistiren reciclat 100% rezistent la șocuri                                                                                                                 
Înălțimea marginii de 82 mm asigură o capacitate de stocare cu 34% mai mare față de tăvile obișnuite
Se poate combina cu o altă tavă Isis în trepte, vertical sau față în față, permițând astfel accesul din ambele direcții
Dimensiuni: 380 x 275 x 82 mm      

Capacitate mare
de stocare

Cod: TAV015
750

Tavă documente Cep Origins
•
•
•
•

Confecționată din polistiren rezistent la impact
Foarte stabilă                                                                                                                       
Tăvile se pot suprapune vertical sau în trepte                                                       
Are un design deosebit care o face să se distingă
printre alte produse de acest gen                                                                                                                    
• Dimensiuni: 348 x 260 x64 mm

Cod: TAV005
450
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Tavă documente Cep Ecoline
•
•
•
•

Confecționată din polistiren rezistent la impact
Acces facil la documente
Se poate suprapune vertical sau în trepte
Dimensiuni: 345 x 260 x 64 mm

Cod: TAV014
450

• Confecționată din polistiren rezistent la
impact
• Se poate suprapune vertical sau în trepte
• Dimensiuni: 345 x 260 x 64 mm

Tavă documente Cep Gloss
•
•
•
•

Confecționată din polistiren rezistent la impact
Practică, ușor de manevrat
Se poate suprapune vertical sau în trepte
Dimensiuni: 348 x 257 x 66 mm

Cod: TAV008

Cod: TAV018

400

400

Tavă documente CepPro
•
•
•
•
•
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Tavă documente CepPro Happy

Confecţionată din materiale reciclate, rezistentă la impact
Decuparea frontală uşurează accesul la tava de dedesubt
Se poate suprapune vertical sau în trepte
Distanţierele (cod TAV011), cresc înălţimea utilă de la 50 la 100 mm
Dimensiuni: 345 x 260 x 64 mm

Distanţiere CepPro
• Prin adăugarea distanţierelor la tăvile pentru
documente CepRo (cod TAV022), înălţimea de stocare
creşte de la 50 la 100 mm, iar capacitatea cu 250 file

Dublează
capacitatea
de stocare

Cod: TAV022
450

Tavă documente Jalema Nature
• Confecționată din: lemn, porumb și trestie de zahăr
(standard EN13432)
• Ideală pentru păstrarea documentelor
• Finisaj semi-mat
• Se pot suprapune vertical sau în trepte
• Dimensiuni: 345 x 255 x 65 mm

Cod: TAV011
250

Tavă documente Jalema Silky Touch
• Confecţionată din polistiren transparent
• Ideală pentru păstrarea documentelor
• Se pot combina cu alte produse din gama Silky Touch
pentru amenajarea biroului dumneavoastră
• Dimensiuni: 335 x 225 x 50 mm

100%
biodegradabilă

Cod: TAV001
450

Cod: TAV023
450

Culori atractive
77
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Tavă documente Jalema
•
•
•
•

Confecţionată din polistiren reciclabil, rezistent la impact
Se pot suprapune pe verticală sau în trepte
Un design elegant cu finisaj semimat
Dimensiuni: 345 x 255 x 65 mm

Cod: TAV019

Acces uşor la documente

450

Tavă documente Easy 3 buc/set
•
•
•
•
•
•

Confecţionate din plastic rezistent
Acces facil la documentele din interior
Produs ambalat în cutie individuală
Capacitate: 3 x 400 file
Prevăzute cu 4 picioruşe antiderapante autoadezive pentru tava de jos
Dimensiuni: 335 x 225 x 50 mm

Cod: TAV016

Tavă documente Easy
• Confecţionată din plastic rezistent
• Dimensiuni: 355 x 255 x 60 mm

Cod: TAV009

1200

430

Tavă documente laterală CepPro
• Confecționată din polistiren reciclabil,
rezistent la impact
• Identificare rapidă a conținutului după cotor
• Se poate suprapune pe verticală sau în trepte
• Dimensiuni: 351 x 260 x 69 mm

Tavă organizare sertar 7 compartimente Cep
• Confecţionată din polistiren rezistent la impact
• Tavă pentru păstrarea articolelor mici de birou: ace, agrafe,
instrumente de scris, notiţe adezive, chei etc
• Este compatibilă cu sertare având lăţimea de la 329 la 341 mm
• Se suprapune perfect şi pe tava CepPro cu acces lateral (cod TAV012)
• Dimensiuni: 344 x 168 x 20 mm

Organizare eficientă

Cod: TAV012
550

Cod: TAV013
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Fişiere murale
•
•
•
•

Confecţionat din polistiren reciclabil rezistent la impact
Ideal pentru păstrarea broşurilor, cataloagelor, documentelor
Se pot introduce documente în format de până la 240 x 320 mm
Datorită părţilor laterale în forma de “U” permite păstrarea documentelor,
planurilor sau hărtilor în format maxim A3
• Decuparea largă în forma de “V” permite accesul facil la documentul dorit
• Poate susţine maxim 2 kg
• Dimensiuni exterioare: 361 x 86 x 270 mm

Se poate
fixa pe orice
suprafaţă
metalică
Cod: FIS009

Fişier mural orizontal 3 compartimente Cep
• Confecţionat din polistiren reciclabil rezistent
la impact
• Fiecare compartiment se poate ajusta pe
înâlţime la 135 mm sau 240 mm
• Într-un compartiment pot încăpea
documente în format de până la
240 x 320 mm (plic A3+)
• Decuparea largă în formă de “V” permite
prinderea şi extragerea uşoară a
documentului dorit
• Dimensiunea unui fişier: 361 x 86 x 270 mm

a2. organizarea biroului

Fişier mural orizontal magnetic Cep

3 compartimente
care se pot folosi în
grup sau separat
Cod: FIS007

Cristal, fumuriu

Fisier mural orizontal 6 compartimente Durable

Fisier mural vertical 6 compartimente Durable

•
•
•
•

• 6 fişiere murale verticale
care se pot folosi în grup
sau separat
• Ideal pentru păstrarea
cataloagelor,
documentelor, broşurilor
• Fiecare compartiment are
o capacitate de 23 mm
• Decuparea largă în formă
de ,,U’’, permite accesul
facil la documentul dorit
• Se poate extinde la mai
multe compartimente                                      
• Distanţa dintre găurile de
fixare este de 211 mm
• Dimensiuni exterioare:
1080 x 247 x1 00 mm

6 fişiere murale orizontale care se pot folosi în grup sau separat
Ideal pentru păstrarea cataloagelor, documentelor, broşurilor
Fiecare compartiment are o capacitate de 23 mm
Decuparea largă în formă de ,,U’’, permite accesul facil la
documentul dorit
• Se poate extinde la mai multe
compartimente                                      
• Distanţa dintre găurile de fixare
este de 305 mm
• Dimensiuni exterioare:
750 x 340 x 100 mm

Flexibilitate,
economie
de spaţiu

Modulabil,
perfect
pentru
spaţii
înguste

Cod: FIS005

Fisier mural orizontal 5 compartimente Cep
• Confecţionat din polistiren reciclabil rezistent la impact
• 5 compartimente
• Se pot introduce documente în format de până la
240 x 320 mm
• Structura solidă pentru a susţine greutăţi apreciabile
• Montare pe perete cu
şuruburi (incluse)
• Mai multe fişiere se pot
suprapune mărind astfel
suprafaţa de expunere
• Dimensiuni: 350 x 122 x 580 mm

Perfect pentru
sortarea
corespondenţei
Cod: FIS008

Cod: FIS003

Fisier mural orizontal 6 compartimente Cep
• Confecţionat din polistiren reciclabil
rezistent la impact
• 6 compartimente
• Se pot introduce documente în format de
până la 240 x 320 mm
• Structura solidă pentru a susţine greutăţi
apreciabile
• Montare pe perete cu şuruburi (incluse)
• Mai multe fişiere se pot suprapune mărind
astfel suprafaţa de expunere
• Dimensiuni: 346 x 140 x 536 mm

Ideal pentru
broşuri şi
cataloage
Cod: FIS006
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Mape de birou
Mapă de birou Durable

a2. organizarea biroului

•
•
•
•

Mapă de birou ce poate fi folosită şi ca mousepad
Este transparentă pentru a putea introduce informaţiile utile
Se poate folosi în format portrait sau landscape
Dimensiuni: 390 x 440 mm

Cod: MAB011

Mapă de birou cu buzunar

Mapă de birou transparentă

• Buzunar lateral transparent pentru păstrarea notiţelor
• Partea inferioară buretată pentru prevenirea alunecării
• Dimensiuni: 500 x 650 mm

• Antireflexie, lavabilă
• Dimensiuni: 730 x 530 mm

Cod: MAB004

Cod: MAB006

Mapă de birou pentru notiţe
•
•
•
•

Mapă de birou pentru notiţe şi organizare săptămânală
30 de file lipite la partea superioară
Bandă din PVC care împiedică deteriorarea marginilor filelor
Dimensiuni: 470 x 330 mm

Perfectă pentru
organizarea
agendei
săptămânale

Cod: MAB007
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Salvaţi spaţiul de pe biroul dumneavoastră

Suporturi mici de birou
•
•
•
•
•
•

Organizer birou cu acesorii
Culoare: argintie
Dimensiuni: 256 x 168 x 68 mm
Accesoriile incluse sunt: Index Mini IDA017
Notiţe adezive Post-it®: 76 x 76 mm NOT029
Bandă adezivă Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m BAD020

Organizer de birou cu accesorii C91 3M
•
•
•
•
•
•

Organizer birou rotativ cu accesorii
Culoare: neagră
Dimensiuni: 254 x 266 x 152 mm
Accesoriile incluse sunt: 2 x Index Clasic 680-1 cod IDA016
Notiţe adezive Post-it® 76 x 76 mm 654 cod NOT029
Bandă adezivă Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m cod BAD020

Ideale pentru
organizare în spaţiu
de lucru

Cod: SUB036
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Organizer de birou cu accesorii C50 3M

Cod: SUB035

Suport birou 8 compartimente CepPro Happy
• Confecţionat din polistiren reciclabil
rezistent la impact, finisare lucioasă
• Permite stocarea accesoriilor de pe birou:
40 pixuri, 5 textmarkere şi cel puţin 2 CD
• Design şi culori moderne,  pentru un
birou compact şi elegant
• Dimensiuni: 158 x 143 x 93 mm

Suport birou 8 compartimente Cep Confort
• Confecţionat din polistiren reciclabil rezistent la
impact, finisare lucioasă
• Permite stocarea accesoriilor de pe birou:
40 pixuri, 5 textmarkere şi cel puţin 2 CD-uri
• Dimensiuni: 158 x 143 x 93 mm

Acces rapid la
produsele mici
depozitate
Cod: SUB026

Suport birou 8 compartimente Cep Gloss
• Confecţionat din polistiren reciclabil rezistent la
impact
• Permite stocarea accesoriilor de pe birou: 40 pixuri,
5 textmarkere şi cel puţin 2 CD-uri
• Dimensiuni: 158 x 143 x 93 mm

Cod: SUB010

Capacitate mare
de stocare

Cod: SUB023

Suport birou 4 compartimente Cep Isis
• Confecţionat din polistiren lucios reciclabil
• Permite stocarea accesoriilor de pe birou:
40 pixuri, 5 textmarkere şi cel puţin
2 CD-uri
• Dimensiuni: 118 x 89 x 98 mm

Cod: SUB022

81

Suport birou 5 compartimente Jalema Re-Solution
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• Confecţionat din polistiren reciclat 100%
• Ideal pentru a combina cu alte produse din gama
Re-Solution pentru a realiza un set (cod TAV019,
SRE015, SUB002, SUB009)
• Organizer pentru birou ce conţine 5 tuburi pentru
depozitarea accesoriilor de pe birou

Suport birou 6 compartimente Ico Design
• Confecţionat din materiale reciclate
• Capacitate: 6 compartimente pentru instrumente de
scris şi unul pentru notesuri

Polistiren
reciclat
100%

Cod: SUB028

Cod: SUB014

Pahar creioane 2 compartimente CepPro Happy
• Confecţionat din polistiren reciclabil
rezistent la impact
• 2 compartimente cu capacitate totală:
32 creioane
• Util, modern, cu finisaj lucios, transparent
• Dimensiuni: 74 x 74 x 95 mm

Pahar creioane 2 compartimente Cep Gloss
• Confecţionat din polistiren reciclabil,
rezistent la impact
• 2 compartimente cu capacitate totală:
32 creioane
• Util, modern, cu finisaj lucios, opac
• Dimensiuni: 74 x 74 x 95 mm

Economisești
spaţiul pe birou

Cod: SUB025

Cod: SUB042

Pahar creioane 2 compartimente CepPro
•
•
•
•

Confecţionat din materiale reciclate, rezistent la impact
2 compartimente cu capacitate totală: 32 creioane
Finisaj lucios
Dimensiuni: 74 x 74 x 95 mm

Pahar creioane Cep Confort
• Confecţionat din polistiren reciclabil rezistent la
impact, cu finisaj lucios
• Pereţi robuşti şi înalţi pentru o stabilitate perfectă
• Diametru: ø75mm şi înălţime: 105 mm

Calitate premium la un
preţ foarte bun

Cod: SUB008
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Cod: SUB020

Coşuri pentru hârtii

• Confecţionat din polipropilenă reciclată
• Poate fi folosit şi pentru depozitarea sulurilor de hârtie sau calc, a hârtilor etc.
• Diametru: ø380 mm şi înălţime: 495 mm

Capacitate
mare

a2. organizarea biroului

Coş hârtii 40 l CepPro Maxi

Cod: COS012
40
litri

Coș hârtii 15l Cep Isis Green Spirit
•
•
•
•

Confecționat din polipropilenă 100% reciclată
O parte plată care se poate lipi de perete
Sistem tip ,,click”, prin care se poate combina cu un alt coş în vederea colectării selective a deşeurilor                                                                          
Dimensiuni: 318 x 278 x 380 mm

Dublă
utilizare

Cod: COS014
15
litri

Coș hârtii 14 l Cep Gloss

Coș hârtii 14 l Cep Pro

• Confecționat din polipropilenă reciclabilă                                                            
• Formă conică pentru a ocupa mai puțin spațiu
sub birou
• Mânere ergonomice                                                                                                    
• Dimensiuni: 305 x 290 x 334 mm

•
•
•
•

Confecționat din polipropilenă reciclabilă
Formă conică pentru a ocupa mai puțin spațiu sub birou
Mânere ergonomice
Dimensiuni: 305 x 290 x 334 mm

Design modern cu finisaj
contrastant lucios/mat

Cod: COS015
14
litri

Cod: COS017
14
litri
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Coș hârtii plasă metalică 15 l Forster Office
• Coș de hărtii din plasă metalică, de formă cilindrică   
• Plasă metalică densă permite colectarea deșeurilor cu dimensiuni reduse
• Capacitate 15 l

Cod: COS002
15
litri

Coș hârtii 16 l Cep Ecoline
• Confecţionat din polipropilenă reciclabilă
• Design clasic
• Diametru: ø300 mm şi înălţime: 317 mm

Calitate la un
preţ excelent

Cod: COS005
15
litri

Coş gunoi cu scrumieră inox Durable
• Coș gunoi din inox cu scrumieră
detașabilă
• Capacitatea coșului este de 17 l,
iar scrumiera are 2 l
• Recipientul interior și scrumiera
sunt detașabile, pentru a ușura
curățarea lor și eliminarea
deșeurilor în condiții de siguranță
• Include o inserție de sârmă și
1,5 Kg de nisip pentru scrumieră
• Dimensiuni scrumieră:
240 x 60 mm
• Dimensiuni recipient interior:
380 x 220 mm
• Dimensiuni produs: 620 x 260 mm
• Fabricat în Olanda

Cod: COS013
17
litri
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Este
potrivit atât
pentru uz
extern, cât
și intern

Coş gunoi cu scrumieră inox
• Coș gunoi din inox cu scrumieră
detașabilă
• Diametrul: ø290 mm, înălțime: 580 mm
și volum: 38 l
• Baza cu inel cauciucat antialunecare
• Margini de protecție dublate din inox la
gura de aruncare
• Galeată interioară din plastic cu volum
de 11 l
• Ideal pentru amplasare pe holuri sau la
intrarea în instituții

Cod: COS007
11
litri

Lămpi de birou

•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 230 V
Material: Oţel, Plastic
Categorie produs: Iluminat de interior Birou
Întrerupător: Da
Tip bec: LED
Putere maximă suportată (W): 1 x 3 W
Lumina rece: 6000-7000 K
Dimensiuni (l x h): 250 x 750 mm

Lampă birou Move
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 230 V
Material: Oţel, Plastic
Categorie produs: Iluminat de interior Birou
Întrerupător: Da
Tip bec: LED
Putere maximă suportată (W): 1 x 5 W
Lumina rece: 6000-7000 K
Dimensiuni (l x h): 250 x 750 mm

Dispune de un corp flexibil
ce permite ajustarea
unghiului luminii
Cod: LMP008

Cod: LMP009

Lampă birou Zed
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 230V
Material: Oţel mat
Categorie produs: Iluminat de interior Birou
Intrerupător: Da
Tip bec: LED
Putere maximă suportată (W): 1 x 6,7 W
Lumina caldă: 3000 K
Dimensiuni (l x h): 160 x 475 mm

Lampă birou Slice
•
•
•
•
•
•
•
•

Cod: LMP010

Alimentare: Electrică 230 V
Material: Oţel
Categorie produs: Iluminat de interior Birou
Întrerupător: Da
Tip bec: LED
Putere maximă suportată (W): 1 x 4 W
Lumina rece: 6500 K
Dimensiuni (l x h): 150 x 450 mm

Alimentare: Electrică 230V
Material: Oţel, acril
Categorie produs: Iluminat de interior Birou
Întrerupător: Da
Tip bec: LED
Putere maximă suportată (W): 1 x 4,3 W
Lumina caldă
Dimensiuni (l x h): 180 x 480 mm

Cod: LMP011

Lampă birou Walk
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lampă birou Plaza

Lampă birou Sara
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 230V
Material: Oţel, acril
Categorie produs: Iluminat de interior Birou
Întrerupător: Da
Tip bec: incadescent
Putere maxima suportată (W): 60 W, E14
Lumina caldă
Dimensiuni (l x h): 180 x 980 mm

Prin diverse articulaţii
sursa de lumină poate fi
poziţionată individual și oferă
iluminare orientată
Cod: LMP006

Cod: LMP007
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Lampă birou Spot
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Lampă birou Design
•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 220-240 V
Material: Inox
Întrerupător: Da
Tip bec: LED (inclus)
Putere maximă suportată (W): 3
(130 lm)
• Lumina caldă
• Dimensiuni (l x h):
370 x 127 mm

•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 220-240 V
Material: Inox
Întrerupător: Da
Tip bec: LED (inclus)
Putere maximă suportată (W):
3 (130 lm)
• Lumina caldă
• Dimensiuni (l x h):
370 x 127 mm

Cod: LMP012

•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 220-240 V
Material: Inox
Întrerupător: Da
Tip bec: LED (inclus)
Putere maximă suportată (W):
3 W (130 lm)
• Lumina caldă
• Dimensiuni (l x h):
270 x 100 mm

Cod: LMP013

Lampă birou Office
•
•
•
•
•
•
•

Lampă birou Art

Cod: LMP014

Lampă birou Classic

Alimentare: Electrică 220-240 V
Material: Inox+ plastic
Întrerupător: Da
Tip bec: LED (inclus)
Putere maximă suportată (W): 3 (130 lm)
Lumina Caldă
Dimensiuni (l x h): 535x135 mm

•
•
•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 220-240 V        
Material: Inox+ sticla
Întrerupător: Da
Tip bec: LED (inclus)
Putere maximă suportată (W): 3 (130 lm)
Lumina Caldă
Dimensiuni (l x h): 380 x 120 mm

Suport
accesorii
birou

Cod: LMP015

Cod: LMP016

Lampă birou Studio

Lampă birou Smart
•
•
•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 220-240 V
Material: Metal
Întrerupător: Da
Tip bec: Fasung PL (inclus)
Putere maximă suportată (W): 11
Lumina caldă
Dimensiuni (l x h):
290 x 190 x 330 mm

•
•
•
•
•
•
•

Alimentare: Electrică 220-240 V
Material: Metal
Întrerupător: Da
Tip bec: Fasung E27 (inclus)
Putere maximă suportată (W): 12
Lumina caldă
Dimensiuni (l x h):
340 x 340 x 170 mm

Prin diverse articulaţii
sursa de lumină poate fi
poziţionată individual și
oferă iluminare orientată
Cod: LMP017
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Cod: LMP018

organizare și arhivare
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Product of the year 2015: NOVUS B 56

powerful
Gama profesională de perforatoare şi capsatoare

Noi vă putem creşte productivitatea muncii.
Alături de Novus oferi afacerii tale şansa obţinerii unor performanţe superioare cu efort minim. Gama
profesională de perforatoate şi capsatoare Novus vă creşte productivitatea muncii procesând cantităţi
impresionante de hârtie, printr-o combinaţie optimă de uşurinţă în utilizare şi tehnologie de precizie.
Mai multe detalii despre gama profesională de perforatoare şi capsatoare găseşti pe www.novus.de.
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Capsatoare
•
•
•
•
•
•
•

Mecanism metal şi corp din metal şi plastic solid
Mâner lung din metal pentru acţionare facilă
Capacitate maximă de capsare: 200 file
Capse utilizate: 23/8, 23/24 SUPER
Magazie de capse integrată în baza dispozitivului
Profunzime mare, de până la 75 mm
Sistem de ghidare a foii pentru capsare în colţ sau
capsare paralelă cu marginea

Cod: CPS067

Sisteme performante ABS
(antiblocare) şi BYPASS
(capsare cu volum variabil
utilizând acelaşi tip de capsă)
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Capsator heavy duty Novus B 56

200

Capsator heavy duty Rexel Gladiator
•
•
•
•
•
•
•

Mecanism şi corp solid din metal
Mâner lung din metal pentru acţionare facilă
Capacitate maximă de capsare: 160 file
Capse utilizate: 23/8-20
Magazie de capse integrată în baza dispozitivului
Profunzime mare, de până la 70 mm
Sistem de ghidare a foii pentru capsare în colţ sau
capsare paralelă cu marginea

Sistem antiblocare
performant

Cod: CPS002

Capsator Sax design 199
• Mecanism metalic şi corp din plastic
• Mâner lung pentru acţionare facilă
• Capacitate maximă de capsare: 2-25 file (24/6), 20-50 file (24/8),
20-50 file (23/8), 40-70 file (23/10), 70-100 file(23/13)
• Mecanism de presare economică
• Adâncime de capsare reglabilă

Cod: CPS014
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Capsator Forster C100
•
•
•
•

Mecanism şi corp din metal
Mâner solid pentru acţionare facilă
Capacitate maximă de capsare: 100 file
Capse utilizate : 23/6-13

Capsator Forster C70
•
•
•
•

Cod: CPS037

Mecanism şi corp din metal
Mâner solid pentru acţionare facilă
Capacitate maximă de capsare: 70 file
Capse utilizate: 23/6-10

Cod: CPS005

Capsator Rexel Odyssey+ 500 capse
•
•
•
•

Mecanism şi corp solid din metal turnat
Mâner lung din metal pentru acţionare facilă
Capacitate maximă de capsare: 60 file
Se livrează împreună cu 500 capse Odyssey (cod CPA021)

Necesită cu 30%
mai puţin efort
pentru actionare
faţă de un capsator
standard

Cod: CPS022
Odyssey

Capsator Novus B 8FC
•
•
•
•
•
•

Mecanism din metal şi corp solid din plastic
Mâner rabatabil cu sistem ‘’Power on demand’’ ce permite acţionarea uşoară
Capacitate maximă de capsare: 50 file
Capse utilizate: 24/6, 24/8, 26/8
Combină avantajele unui capsator de birou cu cele ale unui dispozitiv heavy-duty
Recomandăm utilizarea capselor 24/8 Super (cod CPA025)

Acţionare uşoară
prin sistemul
‘’Power on demand’’
Cod: CPS023
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•
•
•
•
•
•

Capsator C45

Mecanism din metal şi corp  din plastic
Mâner din plastic
Capacitate maximă de capsare: 50 file
Capse utilizate: 24/6, 24/8, 26/6,26/8
Tehnologie ce reduce cu 50% forţă aplicată pentru capsare
Robust şi economic

•
•
•
•
•

Mecanism şi corp  din metal
Mâner din metal
Capacitate maximă de capsare: 45 file
Capse utilizate: 24/6, 24/8, 26/6,26/8
Robust şi economic

a3. articole generale

Capsator C50

Decapsator
încorporat

Cod: CPS043

Cod: CPS044

Capsator Rexel Easy Touch
•
•
•
•
•
•

Mecanism şi corp din metal
Mâner metalic cu grip cauciucat
Capacitate maximă de capsare: 30 file
Capse utilizate: 24/6, 26/6
Încărcare frontală şi indicator pentru capse rămase
Tehnologie pentru capsare plată ‘’Flat Clinch’’ ce permite reducerea cu 30% a spaţiului
ocupat in biblioraft
• Necesită cu 50% mai puţin efort pentru acţionare faţă de un capsator standard

Formează set cu
perforatorul Rexel Easy
Touch 30 (cod PER028)
Cod: CPS040

Capsator Sax design 539
•
•
•
•
•
•

Capsator Novus Stabil

Mecanism din metal şi corp din plastic
Mâner din plastic
Capacitate maximă de capsare: 30 file
Capse utilizate: 24/6, 26/6
Decapsator încorporat
Tehnologie pentru capsare plată ‘’Flat Clinch’’ ce reduce cu 30% spaţiul
ocupat în biblioraft

Tehnologie
“Flat Clich”
Cod: CPS016

•
•
•
•
•

Mecanism şi corp din metal
Maner din metal cu grip din plastic
Capacitate maximă de capsare: 30 file
Capse utilizate: 24/6, 26/6
Formează set cu perforatorul         
Master (cod PER022)

Formează set cu
perforatorul Master
cod PER022
Cod: CPS031
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Capsator Rexel Centor
•
•
•
•
•

Mecanism şi corp din metal
Mâner metalic cu grip cauciucat
Capacitate maximă capsare: 25 file
Capse utilizate: 24/6, 26,6
Design modern ce permite aşezarea şi în poziţie verticală

Capsator Rexel Gazelle
•
•
•
•
•
•

Mecanism şi corp din metal
Mâner metalic cu grip cauciucat
Capacitate maximă de capsare: 25 file
Capse utilizate: 24/6(16), 26/6(56)
Încărcare frontală şi indicator capse rămase
Design modern ce permite aşezarea şi în poziţie verticală

Cod: CPS021

Cod: CPS019

Capsator Rexel Gazelle Joy
•
•
•
•
•
•

Mecanism şi corp din metal
Mâner metalic cu grip cauciucat
Capacitate maximă de capsare: 25 file
Capse utilizate: 24/6(16), 26/6(56)
Încărcare frontală şi indicator capse rămase
Design modern ce permite aşezarea şi în poziţie verticală

Aduce
culoare
biroului tău
Cod: CPS069

Capsator Sax design 249
•
•
•
•
•

Mecanism din metal şi corp din plastic
Mâner din plastic
Capacitate maximă de capsare: 25 file
Capse utilizate: 24/6, 26/6
Funcţie de capsare temporară

Cod: CPS041
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Capsator Sax 349
•
•
•
•
•
•

Mecanism din metal şi corp din plastic
Mâner din plastic
Capacitate maximă de capsare: 25 file
Capse utilizate: 24/6, 26/6
Design inovator ce asigură confort sporit în utilizare
50% material reciclabil utilizat la fabricarea componentelor din plastic

Cod: CPS042

Capsator Forster C20

•
•
•
•
•

Mecanism din metal şi corp din plastic
Mâner din plastic
Capacitate maximă de capsare: 20 file
Capse utlizate: 10
Tehnologie pentru capsare plată ‘’Flat Clinch” ce permite
reducerea cu 30% a spaţiului ocupat în biblioraft
• Decapsator încorporat

•
•
•
•

Mecanism din metal şi corp din plastic
Mâner din plastic
Capacitate maximă de capsare 20 file
Capse utilizate: 24/6, 26/6
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Capsator Sax design 519

Tehnologie
“Flat Clich”
Cod: CPS015

Cod: CPS033
20

Capsator Rexel Flags new

Capsator Rexel Ecodesk
•
•
•
•
•

Mecanism din metal şi corp din plastic 50% material reciclat
Mâner din plastic
Capacitate maximă de capsare: 20 file
Capse utilizate: 24/6, 26/6
Indicator (roşu) pentru nivelul de umplere cu capse

•
•
•
•
•
•
•

Mecanism din metal şi corp din plastic
Mâner din plastic
Capacitate maximă de capsare: 12 file
Capse utilizate: 26/6
Dispenser cu pagemarker 24 x 43,2 mm încorporat
Dimensiunile compacte (9.5 x 2.5 x 13.6 cm)
100 bucăţi de capse 26/6 incluse

Partenerul ideal
la birou sau în
deplasări

Cod: CPS034

Cod: CPS070

20

Capsator Forster C10
•
•
•
•

Mecanism din metal şi corp din plastic
Mâner din plastic
Capacitate maximă de capsare: 10 file
Capse utilizate: 10

Capsator cu braţ lung Novus B17
• Echipament profesional pentru capsarea revistelor,
caietelor, cataloagelor
• Capacitate maxima de capsare: 40 file
• Capse utilizate: 24/6-8, 26/6-8
• Prevăzut cu distanţier
• Capsează diverse formate (A6-A2)
• Adâncime maxim 30 cm

Permite capsarea
la mijloc a pliantelor şi
revistelor

Cod: CPS009

Cod: CPS030
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Capsator cleşte Novus B 38

Capsator Cleşte Novus B 36/2

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Mecanism şi corp solid din metal
Mâner din metal
Capacitate maximă de capsare: 40 file
Capse utilizate: 24/6-8, 26/6-8
Talpa de capsare mobilă asigură 2 tipuri de prindere a filelor

Mecanism şi corp solid din metal
Mâner din metal
Capacitate maximă de capsare: 15 file
Capse utilizate: 8/4, 10

Compact şi robust
recomandat pentru utilizare
frecventă

Mecanism antiblocare

Cod: CPS026

Cod: CPS027
15

Decapsator Novus B 85
• Decapsator practic, foarte uşor de folosit
• Corp metalic argintiu în formă de cleşte
• Utilizat pentru  decapsarea următoarelor tipuri
de capse: 10, 26/6, 24/6, 111

Decapsator Forster
• Corp metalic, acoperit cu plastic de diverse culori
• Desface orice marime de capse de birou

Cod: CPS008
Cod: CPS012

Capse
Capse de birou
Cod
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CPA021

CPA025

CPA020

CPA008

CPA010

CPA017

CPA018

CPA007

CPA034

Număr optim
foi capsate

CPA034 Capse color 26/6 (56) 2000/cutie Rexel

2 - 20

CPA018 Capse 26/6 1000/cutie Boxer
CPA024 Capse 26/6 1000/cutie
CPA007 Capse placate cu cupru 24/10 2000/cutie SAX
CPA025 Capse 24/8 1000/cutie Novus Super
CPA008 Capse placate cu cupru 24/8 2000/cutie SAX
CPA020 Capse 24/6 1000/cutie Rexel
CPA010 Capse 24/6 1000/cutie Boxer
CPA023 Capse 24/6 1000/cutie
CPA011 Capse 23/23 Boxer 1000/cutie Boxer
CPA017 Capse 23/20 1000/cutie Boxer
CPA016 Capse 23/17 1000/cutie Boxer
CPA015 Capse 23/15 Boxer 1000/cutie Boxer
CPA014 Capse 23/13 Boxer 1000/cutie Boxer
CPA013 Capse 23/10 Boxer 1000/cutie Boxer
CPA012 Capse 23/8 Boxer
CPA009 Capse 10 1000/cutie Boxer
CPA006 Capse 10 1000/cutie
CPA021 Capse Odyssey 2500/cutie Rexel

2 - 20
2 - 20
10 - 50
10 - 40
10 - 40
2 - 20
2 - 20
2 - 20
150 - 210
140 - 170
110 - 140
80 - 120
60 - 90
40 - 70
10 - 70
2 - 10
2 - 10
2 - 60
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Perforatoare
Perforator Rexel HD 2150
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•
•
•
•

Corp şi mâner din metal
Riglă ghidaj reglabilă şi blocabilă din metal, activată prin buton
Capacitate maximă de perforare: 150 file
Cuţite de tăiere cu interior gol pentru perforare rapidă şi uşoară

Mâner supradimensionat
pentru acţionare comodă

Cod: PER005

Perforator Sax Design 908
•
•
•
•
•
•

Corp din metal şi carcasă din plastic robust
Mâner din metal
Riglă de ghidaj relabilă cu acţionare facilă
Capacitate maximă de perforare: 150 file
Cuţite de tăiere cu interior gol
Discuri perforare incluse

Perforare rapidă şi uşoară

Cod: PER031

Perforator Novus B 270
•
•
•
•
•

Corp şi mânere ultrauşoare din magneziu
Mâner ergonomic pentru utilizare facilă
Riglă ghidaj reglabilă
Capacitate maximă de perforare: 70 file
Dimensiuni documente ce pot fi vizionate prin fanta specială

Fantă specială
pentru vizionare
dimensiune
document

Cod: PER021
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• Corp şi mâner din metal uşor
• Mâner tip parghie cu grip
cauciucat pentru acţionare facilă
• Riglă de ghidaj reglabilă din
plastic solid
• Capacitate maximă de perforare:
65 file
• Mecanism și design ce reduc
efortul pentru perforare cu până
la 50%

Cod: PER014

Perforator Forster P652
•
•
•
•

Corp şi mâner uşoare din aluminiu
Riglă ghidaj reglabilă din metal
Capacitate maximă de perforare: 65 file
Design modern şi ergonomic
ce permite utilizarea facilă
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Perforator Sax design 618

Cod: PER023

Perforator Rexel V430
•
•
•
•
•

Corp și mâner din aluminiu
Riglă ghidaj reglabilă din metal
Capacitate perforare: 30 file
4 poansoane din care 3 reglabile pe distanţă de 240 mm
Recomandat pentru documente ce se arhivează în sisteme
cu 3 sau 4 inele

Ideal pentru perforări cu
1, 2, 3 sau 4 găuri

Cod: PER016

Perforator Sax 300
•
•
•
•
•

Corp din metal uşor
Mâner metalic
Riglă de ghidaj reglabilă din plastic
Capacitate maximă de perforare: 15 file
Perforează simultan 4 găuri

Perforează simultan 4 găuri

Cod: PER011
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Perforator Forster P402
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Perforator Rexel P240
•
•
•
•
•

Corp din metal solid
Mâner cu grip cauciucat
Riglă de ghidaj reglabilă din plastic
Capacitate maximă de perforare: 40 file
Bază transparentă ce permite vizionarea cantităţii de confetti

• Corp şi mâner din metal
• Riglă de ghidaj reglabilă din plastic
• Capacitate maximă de perforare: 40 file

Cod: PER029

Cod: PER003

Perforator Sax 408

Perforator Rexel Easy Touch
•
•
•
•

•
•
•
•

Corp din metal solid
Mâner cu grip cauciucat
Riglă de ghidaj reglabilă din plastic
Capacitate maximă de perforare: 30 file

Corp din metal ușor
Mâner metalic
Riglă ghidaj reglabilă din plastic
Capacitate maximă de perforare: 30 file

Mecanism
special ce
necesită cu
până la 50%
mai puţin
efort pentru
perforare

Cod: PER028

Cod: PER012

Perforator Novus Master

Perforator Rexel Premium 225
•
•
•
•
•

Corp din metal solid
Mâner cu grip cauciucat
Riglă de ghidaj reglabilă din plastic
Capacitate maximă de perforare: 25 file
Spaţiu generos pentru personalizare

Cod: PER017
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Indicator special
pentru alinierea
documentelor

•
•
•
•
•

Corp din metal solid
Mâner cu protecţie din plastic
Riglă ghidaj reglabilă din plastic
Capacitate maximă de perforare: 25 file
Formează set cu capsatorul Stabil (cod CPS031)

Cod: PER022

•
•
•
•

Corp din metal uşor
Mâner din plastic solid
Riglă ghidaj reglabilă din plastic
Capacitate maximă de perforare: 20 file

• Corp şi mâner din metal
• Riglă ghidaj reglabilă din plastic
• Capacitate maximă de
perforare: 20 file

Cod: PER015

Cod: PER002

Perforator Novus C216
• Corp şi mâner din metal
• Riglă ghidaj reglabilă din plastic
• Capacitate maximă de perforare: 16 file

Cod: PER027

Perforator Boxer 080
•
•
•
•

Corp din metal uşor
Riglă ghidaj reglabilă din plastic
Capacitate maximă de perforare: 10 file
Dimensiuni reduse

Cod: PER013
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Perforator Forster P202

Perforator Sax Design 318

Perforator Sax 308
•
•
•
•

Corp din metal ușor
Mâner metalic
Riglă ghidaj reglabilă din plastic
Capacitate maximă de perforare: 15 file

Cod: PER010

Perforator Forster P102
• Corp şi mâner din metal
• Riglă de ghidaj reglabilă din plastic
• Capacitate maximă de perforare: 10 file

Cod: PER009
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Benzi adezive, dispensere
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Bandă adezivă cu dispenser Scotch® Magic™
• Complet transparentă și invizibilă după aplicare, inclusiv
la fotocopiere
• Nu se îngălbenește în timp și rezistă la umiditate
• Se poate scrie pe ea cu pix, stilou, creion sau marker
• Se poate rupe ușor cu mâna

Este soluţia ideală pentru
reconstituirea şi repararea
documentelor sau
securizarea plicurilor

Cod: BAD023
19 mm x 7.5 m

Cod: BAD020
rezervă, 19 mm x 33 m

Bandă adezivă invizibilă
• Complet transparentă şi invizibilă după aplicare, inclusiv la fotocopiere
• Se poate scrie pe ea cu pix, stilou, creion sau marker
• Se poate rupe ușor cu mâna

Bandă adezivă transparentă Scotch®
• Poate fi folosită la la birou și în industrie
• Poate fi utilizată pe materiale ca plastic,
hârtie, carton, lemn etc.

Super preţ

Cod: BAD004
18 mm x 33 m

Bandă adezivă transparentă Forster
• Are rezistenţă şi aderenţă foarte bună
• O soluţie eficientă pentru aplicaţii diverse

Cod: BAD006
25 mm x 66 m
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Cod: BAD036
25 mm x 33 m

Bandă adezivă transparentă
• Are rezistenţă şi aderenţă foarte bune
• O soluţie eficientă pentru aplicaţii diverse

Cod: BAD005
18 mm x 33 m
Cod: BAD041
12 mm x 33 m
Cod: BAD040
15 mm x 33 m

Ideală pentru
ambalarea
pachetelor mici

Aparat aplicat bandă ambalaj Scotch®

Se pot utiliza benzi
până la 180 m

Cod: BAD060
realizat din plastic
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• Dispenser Scotch® bandă  ambalare C5066F6, include 2 role bandă adezivă maro, dimensiuni 50 mm x 66 m
• Ergonomic, ușor de utilizat, reduce timpul și efortul dedicat ambalării

Cod: BAD061
realizat din metal

Bandă adezivă pentru ambalat cu dispenser
• Aplicarea benzii se face comod și rapid datorită dispenserului inclus
• Ocupă puţin spaţiu comparativ cu un aparat obișnuit de aplicat bandă ambalaj

Ideală pentru birou

Cod: BAD017
transparentă
48 mm x 25 m

Cod: BAD018
maro
48 mm x 25 m

Aparat aplicat bandă ambalaj
• Corp realizat din metal şi material plastic
• Poate fi utilizat la birou dar şi în mediul industrial

Creşte productivitatea
împachetării

Cod: BAD010
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Bandă adezivă pentru ambalat Scotch®
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• Poate fi folosită la birou şi în industrie
• Poate fi utilizată pe materiale ca: plastic, hârtie, carton, lemn etc.

Rezistenţă
şi aderenţă ridicate,
oferă excelente rezultate
în ambalare
Cod: BAD044
48 mm x 66 m
maro/transparent

Bandă adezivă pentru ambalat Ubers
• Poate fi folosită la birou şi în industri
• Rezistenţă şi aderenţă ridicată
• Poate fi utilizată pe materiale ca: plastic, hârtie, carton, lemn etc.

Bandă adezivă pentru ambalat Austral
•
•
•
•
•

Confecţionată din polipropilenă de calitate superioară
Recomandată pentru industrie dar şi pentru birou
Rezistentă şi aderenţă ridicată
Poate fi folosită la birou şi în industrie
Poate fi utilizată pe materiale ca: plastic, hârtie, carton, lemn etc.

Calitate premium,
rezultate excelente
Cod: BAD100
48 mm x 66 m
maro/transparent

Bandă adezivă pentru ambalat Forster
• Poate fi folosită la birou şi în industrie
• Poate fi utilizată pe materiale ca: plastic, hârtie, carton, lemn etc.

Calitate
la un preţ de
invidiat
Cod: BAD038
48 mm x 66 m
maro/transparent

Bandă adezivă pentru ambalat Forster
• Poate fi folosită la birou şi în industrie
• Poate fi utilizată pe materiale ca: plastic, hârtie, carton, lemn etc.

Cod: BAD024
48 mm x 50 m
maro/transparent
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Cod: BAD039
48 mm x 100 m
maro/transparent

Bandă adezivă din hârtie
• Se înlătură ușor și nu lasă urme
• Este recomandată în cazul vopsirii, zugrăvirii, pentru protejarea provizorie a unor suprafeţe

Cod: BAD012
50 mm x 50 m

Cod: BAD011
25 mm x 50 m

Pastile dublu adezive pentru montare Scotch®

Pastile dublu adezive pentru montare Scotch®
• Realizează lipirea sigură a două suprafeţe neadezive
• Se utilizează prin înlăturarea suportului de hârtie ce
protejează cele două feţe ale benzii

Cod: BAD027
64 buc. 12,7 x 12,7 mm
repoziţionabil
SET

Cod: BAD026
16 buc. 25 x 25 mm
permanent
SET
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• Realizează lipirea sigură a două suprafeţe neadezive
• Se utilizează prin înlăturarea suportului de hârtie ce
protejează cele două feţe ale benzii

Bandă dublu adezivă pentru montare Scotch®
• Realizează lipirea sigură a două suprafeţe neadezive
• Se utilizează prin înlăturarea suportului de hârtie ce
protejează cele două feţe ale benzii

Banda dublu adezivă Scotch®
• Realizează lipirea sigură a două suprafeţe neadezive
• Se utilizează prin înlăturarea suportului de hârtie ce
protejează cele două feţe ale benzii

Cod: BAD043
12.5 x 1.9 mm
permanent

Cod: BAD046
12 mm x 6,3 m

Cod: BAD025
19 mm x 33 m

Bandă dublu adezivă Forster

Bandă dublu adezivă

• Realizează lipirea sigură a două suprafeţe neadezive
• Se utilizează prin înlăturarea suportului de hârtie ce protejează cele două feţe ale benzii
• Poate fi utilizată la lipirea de hârtie, plastic şi metal

• Ideală pentru lipirea fotografiilor, posterelor,
ambalajelor de cadouri etc.

Ideală pentru fixarea
obiectelor mici
Cod: BAD031
50 mm x 50 m

Cod: BAD029
25 mm x 50 m

Cod: BAD032
19 mm x 50 m

Cod: BAD016
12 mm x 10 m
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Foarfece
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Foarfecă precizie Scotch®
• Fabricată din oţel inoxidabil
• Mânerul ergonomic din plastic permite
o utilizare confortabilă sporind precizia
tăierii

Tăiere precisă

Cod: FOA503
200 mm

Cod: FOA502
180 mm

Foarfecă ergonomică Forster

Foarfecă ergonomică Forster
• Fabricată din oţel inoxidabil
• Mânerul ergonomic din plastic permite o utilizare confortabilă
sporind precizia tăierii

• Fabricată din oţel inoxidabil
• Mânerul ergonomic din plastic permite o utilizare
confortabilă sporind precizia tăierii

Cod: FOA017
255 mm

Cod: FOA010
210 mm

Foarfecă ergonomică Forster

Foarfecă birou Forster

• Fabricată din oţel inoxidabil
• Mânerul ergonomic din plastic permite o utilizare
confortabilă sporind precizia tăierii

• Fabricată din oţel inoxidabil
• Mânerul ergonomic din plastic permite o utilizare confortabilă
sporind precizia tăierii

Cod: FOA022
160 mm

Cod: FOA021
170 mm

Foarfecă birou ergonomică
• Fabricată din oţel inoxidabil,
prevăyută cu mânere
ergonomice
• Potrivită pentru taierea
hârtiei, cât și a materialelor
textile

Foarfecă birou

Foarfecă birou cu riglă

• Fabricată din oţel inoxidabil,
mânere din plastic
• Potrivită pentru tăierea hârtiei,
cât și a materialelor textile

• Fabricată din oţel inoxidabil,
vârfuri rotunjite, mânere din
plastic
• Riglă încorporată pe lamelă
• Potrivită pentru tăierea hârtiei,
cât și a materialelor textile

Cod: FOA003
160 mm

Cod: FOA002
132 mm

Uşurinţă
în utilizare

Cod: FOA005
210 mm
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Cuttere

• Cutter metalic
• Lamă solidă din titan cu rezistenţa de 4 ori
mai mare decât alte materiale
• Prevăzut cu sistem de blocare pentru
siguranţă
• Mărginea lamei este foarte ascuţită,
minimalizând efortul depus la utilizare
• Funcţionează cu rezervele de la cod FOA506
şi FOA507
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Cutter cu lamă din titan Scotch®

Rezistenţă şi
precizie
• Pentru cutterele FOA504
şi FOA505

5 buc.
SET

Cod: FOA506
9 mm
Cod: FOA507
18 mm

Cod: FOA504
9 mm
Cod: FOA505
18 mm

Lame cutter profesional

Cutter profesional
• Cutter autoretractabil cu mâner din aliaj de zinc
• Funcţionează cu rezervele de lame cod FOA016
• Se livrează cu 2 rezerve

Recomandat pentru
lucrări ce necesită
forţă şi precizie

Cod: FOA015

• Fabricate din oţel inoxidabil
• Unitate de vânzare 12/set
• Pentru cutterul cod FOA015

Cod: FOA016

Cutter 18 mm ergonomic Forster

Cutter 18 mm metalic
• Cutter cu mâner din aliaj de zinc
• Şina pe care culisează lama este din oţel inoxidabil, ceea ce sporeşte rezistenţa
cutterului la tăierea unor materiale mai dure
• Este prevăzut cu sistem de autoblocare şi maner anti-alunecare

• Sistem de autoblocare
• Şină care culisează lama este din oţel inoxidabil
• Prevăzut cu mâner anti-alunecare ergonomic

Uşor, rezistent
şi durabil
Cod: FOA014
18  mm

Cod: FOA018
18  mm

Cutter 18 mm şină metalică Forster

• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei
• Fabricat din plastic, cu lamă din oţel inoxidabil
• Fiecare lamă are 13 secţiuni

• Cutter cu lamă din oţel inoxidabil prevăzută cu
sistem de blocare
• Şină metalică rezistă la o apăsare de 25 kg

Cod: FOA020
18  mm

Cutter Forster

Şină metalică
pentru rezistenţă
şi precizie

Cod: FOA024
18  mm
Cod: FOA006
9  mm

Cod: FOA007
18  mm
Cod: FOA008
9  mm
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Lipici
Lipici tip bandă Tombow Maxi Power
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• Lipici permanent cu un adeziv extrem de puternic
• Asigură lipire rapidă şi precisă pentru hărtie, fotografii,
carton etc.
• Inodor, fără solvenţi sau acizi
• Poate fi folosit până la ultimul milimetru
• Reîncărcabil cu rezerva LIP039
• Dimensiunea: 8,4 mm x 16 m

Echipat cu cap de
protecţie, uşor de aplicat,
oferă maximă eficienţă

Cod: LIP038

Rezervă lipici tip bandă Tombow Maxi Power
• Rezervă pentru lipiciul tip bandă Maxi Power, cod LIP038
• Dimensiune 8,4 mm x 16 m

Cod: LIP039

Lipici tip bandă Tombow
• Lipici permanent
• Asigură lipire puternică, curată şi precisă pentru hârtie, fotografii,
carton etc.
• Conţine capac protector                                                                                                  
• Inodor, fără solvenţi sau acizi
• Dimensiune: 6 mm x 10 m

Cod: LIP015

Lipici lichid 25g Tombow Multi Talent
• Prevăzut cu două capete pentru aplicare, unul mai subţire şi unul mai gros
• Asigură o lipire definitivă sau temporară: dacă se ataşează hârtia imediat după aplicarea lipiciului, lipirea va fi definitivă;
dacă lipiciul este lăsat câteva zeci de secunde şi apoi plasată hârtia, lipirea va fi temporară

Lipire temporară
sau permanentă
Cod: LIP017
25 g

Lipici lichid Tombow
•
•
•
•

Lipici permanent, ce poate fi folosit pentru metal, plastic, hârtie etc
Vârf de 1 mm, pentru o lipire de detaliu
Aplicare comodă datorită formei de pix
Se usucă rapid

Cod: LIP018
0,9 ml
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Grad ridicat de precizie în aplicare

Lipici solid baton Pelikan
Lipici solid de uz general pentru birou sau şcoală
Lipeste rapid şi uniform hârtie, carton, fotografii
Nu conţine solvent, este neinflamabil şi lavabil
Aplicare prin rotire şi apăsare, lipire curată

Cod: LIP204
40 g, Fix
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•
•
•
•

LIP205

20 g, Fix

LIP206

10 g, Fix

Lipici solid baton

Lipici solid baton Fix
•
•
•
•

• Lipici solid de uz general pentru birou sau şcoală
• Lipeşte rapid şi uniform hârtie, carton, fotografii
• Nu conţine solvent, este neinflamabil şi lavabil

Lipici solid de uz general pentru birou sau şcoală
Lipeşte rapid şi uniform hârtie, carton, fotografii, textile
Nu conţine solvent, este neinflamabil şi lavabil
Nu este rezistent la apă

Raport
excelent
calitate-preţ

Cod: LIP010
40 g, Fix

LIP009
20 g, Fix

36 g

10 g, Fix

Lipici creion UHU
• Se aplică prin tamponare
• Este ideal pentru hârtie, carton, fotografii, celofan

Cod: LIP023
50 ml

LIP004

LIP008

Lipici creion Fix
• Se aplică prin tamponare
• Este ideal pentru hârtie, carton, fotografii, celofan

Cod: LIP014
50 ml

LIP003
20 g

LIP001
9g

Lipici creion
• Se aplică prin tamponare
• Este ideal pentru hârtie, carton, fotografii, celofan

Cod: LIP002
50 ml
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Lipici instant Scotch®

Lipici instant Scotch®
• Lipeşte piele, ceramică, lemn, cauciuc, plastic

Cod: LIP021
59 ml

Cod: LIP022
20 g
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• Lipeste piele, ceramică, lemn, cauciuc, plastic
• Lichid cu aplicator pentru precizie

Lipici lichid instant UHU
•
•
•
•

Lipeşte aproape orice tip de material flexibil sau solid
Materiale poroase şi neporoase: portelan, ceramică, plastice, metal, lemn, sticlă, piele, cauciuc, polistiren, hârtie, carton şi altele
Rezista la vibraţii şi trepidaţii, la umezeală şi la temperaturi de până la 100gr C.
Se pot face ajustări în termen de 20 secunde după aplicaţie

Cod: LIP012
Super Strong  & Safe UHU 7 g

Lipici lichid instant UHU
• Lipeşte aproape orice tip de material flexibil sau solid cu excepţia PE/PP,
polistiren şi materiale textile sau piele
• Precizie în aplicare-o picatură este suficientă
• Aderenţa iniţială se atinge în câteva secunde până la câteva minute,
urmând ca rezistenţa finală să fie atinsă în aproximativ 12 ore

Lipici lichid instant Lampofix
• Lipeşte piele, ceramică, lemn, cauciuc, plastic în câteva secunde

Pentru o lipire
de detaliu

Cod: LIP011
UHU 3 g
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Cod: LIP016
LampoFix 3 g

• Se aplică prin tamponare
• Este ideal pentru hârtie, carton, fotografii, celofan

Cod: LIP020
47 ml

Lipici universal Gomofix
• Adeziv rapid și puternic, dar care permite efectuarea corecţiilor ulterioare
• Se poate utiliza pentru lipire de: porţelan, lemn, metal, sticlă, ceramică, plexiglas, pâslă, plută,
ţesături, carton, hârtie

Cod: LIP006
25 ml

Perfect pentru
reparaţii rapide pe
suprafeţe mici
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Lipici universal 2 capete Scotch®

Lipici lichid universal UHU
• Adeziv rapid și puternic, dar care permite efectuarea corecţiilor ulterioare
• Se poate utiliza pentru lipire de: porţelan, lemn, metal, sticlă, ceramică, plexiglas, pâsla, plută,  ţesături, carton, hârtie

Cod: LIP013

Patafix-bloc adeziv Hold-Tu/blister UHU
•
•
•
•

Pastă adezivă tip pastile din plastilină pentru fixarea pe suprafeţe netede a afişelor, fotografiilor şi obiectelor uşoare
Nu deteriorează suprafeţele
Se poate utiliza de mai multe ori deoarece îşi păstrează puterea de aderentă
Prezentare predecupată pentru facilitarea utilizării celor 80 pastile

Cod: LIP019
80 pastile adezive
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Articole mici de birou

Agrafe de birou

Dispenser magnetic agrafe

a3. articole generale

• Agrafe de birou din metal nichelat sau acoperite cu plastic color
• Variantă optimă de prindere a documentelor

• Fabricat din plastic, cu un design modern
• Foarte uşor de reîncărcat
• Se livrează fără agrafe

100 buc. Cod: MIC058
CUTIE

100 buc.

100 buc. Cod: MIC056

Agrafe de birou color, 50 mm, nr. 5
Cod: MIC057
Agrafe de birou color, 28 mm, nr. 3

CUTIE

Cod: MIC040
Agrafe de birou 50 mm, nr. 5
Cod: MIC064
Agrafe de birou 32 mm, nr. 4
100 buc. Cod: MIC034
CUTIE
Agrafe de birou 28 mm, nr. 3

Cod: MIC003
Agrafe de birou color, 50 mm, nr. 5
Cod: MIC061
Agrafe de birou color, 28 mm, nr. 3

CUTIE

Clipuri
• Clipuri metalice pentru hârtie, cu clemă nichelată
• Clema se poate îndepărta pentru o prindere permanentă
• Unitate de vânzare: set de 12 clipuri de acelaşi tip/cutie

12 buc.
CUTIE

Cod: MIC013
51 mm (2”)
Cod: MIC014
41 mm (1 3/4”)
Cod: MIC007
32 mm (1 1/4”)
Cod: MIC009
25 mm (1”)
Cod: MIC041
19 mm (3/4”)

Pioneze color
• Fabricate din metal
• Cu acoperire color

Cod: MIC025
100 buc. color
CUTIE
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Agrafe de birou 50 mm, nr. 5
Cod: MIC055
Agrafe de birou 28 mm, nr. 3

Riglă aluminiu
• Riglă fabricată din aluminiu
• Oferă stabilitate în momentul utilizării

Cod: MIC004

Riglă plastic
• Riglă fabricată din plastic rezistent de diverse dimensiuni

Cod: MIC023
Riglă plastic, 50 cm
Cod: MIC026
Riglă plastic, 40 cm
Cod: MIC028
Riglă plastic, 30 cm, color
Cod: MIC027
Riglă plastic, 20 cm

Cod: MIC050
Riglă aluminiu, 100 cm
Cod: MIC033
Riglă aluminiu, 50 cm
Cod: MIC032
Riglă aluminiu, 40 cm
Cod: MIC031
Riglă aluminiu, 30 cm

Pioneze argintii

Ace cu gămălie 50 g/cutie

• Fabricate din metal

• Fabricate din metal nichelat
• Mod economic de prindere a documentelor

Cod: MIC069
50 buc. argintii

Cod: MIC006
50 buc. dimensiune ac: 28 mm

CUTIE

CUTIE

Benzi de cauciuc Ubers

Sfoară cânepă

Ideale
pentru
birou
Cod: MIC002
100 g
diverse dimensiuni şi culori

• 100% biodegradabilă

Cod: MIC035
1 kg, 40 mm
Cod: MIC036
1 kg, 50 mm
Cod: MIC037
1 kg, 60 mm
Cod: MIC038
1 kg, 70 mm

Sfoară cânepă
• 100% biodegradabilă

Cod: MIC081
100 g

Buretieră Ico
• Buretieră din plastic, rotundă, utilă pentru lipirea timbrelor, numărarea banilor

a3. articole generale

• Dimensiuni şi culori asortate
• 60% cauciuc natural
• Calitate superioară

Cod: MIC042
200 g

Alifie pentru numărat bani
• Pastă antibacteriană recomandată pentru folosire la
numărarea, sortarea sau îndosarierea oricărui tip de
hârtie, film etc

Cod: MIC066
25 ml

Buretieră
• Buretieră din plastic, rotundă, utilă pentru lipirea timbrelor, numărarea banilor

Cod: MIC076
Cod: MIC054
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Calculatoare de birou

Calculator cu bandă MP1411-LTSC

Calculator cu bandă MP1211-LTSC

• Tipărire (cu panglică) cu o viteză de 4,1 linii pe secundă în 2
culori Negru/Roşu
• Funcţii pentru calcule fiscale şi comerciale
• Memorie independentă dublă
• Sursă alimentare reţea electrică
• Taste plastic
• Ecran LCD înclinat
• Dimensiuni: 334 x 219 x 74.5 mm
• Consumabile: Panglică MP-57, Ribon M-310/EP-120

• Tipărire (cu panglică) cu o viteză de 4,1 linii pe
secundă în 2 culori mov/roşu
• Funcţii pentru calcule comerciale
• Memorie 1+GT
• Sursa alimentare reţea electrică
• Taste plastic
• Ecran LCD inclinat
• Dimensiuni: 334 x 219 x 74.5 mm
• Consumabile: Panglica MP-57, Ribon M-310/EP-120

Cod: CAL024

Cod: CAL003

14

1,6

digiți

1,5

12

digiți

Kg

kg

Calculator de birou OS 9316
•
•
•
•
•

Calculator de birou Canon WS-1610T

Memorie cu 4 taste alocate
Sursă alimentare baterie + solar
Taste plastic, carcasă solidă din plastic cu faţă din metal
Ecran inclinat
Dimensiuni:150 x 99 x 31 mm

Cod: CAL031
280

•
•
•
•
•

Cod: CAL013

16

digiți

g

Calculator de birou TM6016R

200
g
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Calculator de birou AS-2400

Memorie: 1+ GT
Sursă alimentare: baterie + solar
Taste plastic
Ecran înclinat (ajustabil)
Dimensiuni: 145 x 200 x 30 mm

Cod: CAL220

16

digiți

238

g

•
•
•
•
•

Memorie: 1+GT
Sursă alimentare baterie + solar
Taste plastic
Ecran inclinat (ajustabil)
Dimensiuni:198 x 150 x 38 mm

•
•
•
•
•

16

digiți

Memorie: 1+ GT
Sursă alimentare baterie (LR44 x 1 bucată) + solar
Taste plastic
Ecran înclinat (ajustabil)
Dimensiuni: 198 x 140 x 34 mm

Cod: CAL029
212
g

14

digiți

Calculator de birou WS-1210T

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Memorie cu 4 taste alocate
Funcţie calculare radical, corecţie
Sursă alimentare baterie (AA x 1 bucată) + solar
Ecran înclinat
Dimensiuni:155 x 210 x 39 mm

Cod: CAL016
256

Cod: CAL026

14

digiți

g

Calculatoar de birou OS-1200V

Calculator de birou OS-837

Memorie cu 4 taste alocate
Funcţie total general
Tastă 0 dublu
Sursă alimentare baterie (AA x 1 bucată) + solar
Dimensiuni: 147 x 190 x 31 mm

Cod: CAL008
197

•
•
•
•
•
•
•

Carcasă solidă din plastic
Memorie cu 4 taste alocate
Funcţie total general
Tasta 0 dublu
Sursa alimentare: baterie (AA) + solar
Baterie AA inclusă
Dimensiuni: 119 x 148 x 39 mm

Cod: CAL015

12

digiți

127

g

Calculator de birou TM6063V

Memorie 1+GT
Sursă alimentare baterie + solar
Taste plastic
Ecran înclinat (ajustabil)
Dimensiuni: 206 x 156 x 27 mm

Cod: CAL027
200
g

12

digiți

g

Calculator de birou TM6021R
•
•
•
•
•

12

digiți

200

g

•
•
•
•
•

Memorie 1+GT
Sursă alimentare baterie + solar
Taste plastic
Ecran înclinat (ajustabil)
Dimensiuni: 198 x 150 x 38 mm

a3. articole generale

Calculator de birou OS-9914C

•
•
•
•
•

12

digiți

Memorie 1+GT
Sursă alimentare baterie + solar
Taste plastic
Ecran înclinat (ajustabil)
Dimensiuni:174 x 107 x 27 mm

Cod: CAL028
150

12

digiți

g
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Distrugătoare de documente

b1. mașini de birou

Distruge documentele de care nu mai ai nevoie
Furtul de informaţie este frauda cu cea mai rapidă creștere în Europa. De aceea, pentru a proteja informaţiile
ce ar putea fi sustrase din compania sau din organizaţia guvernamentală în care lucrezi, distruge cu
conștiinciozitate documentele de care nu mai ai nevoie, fie private, confidenţiale sau sensibile în oricare alt
mod, precum: rapoarte financiare și bancare, planuri de marketing, fișe de personal, cecuri anulate, acte vechi
cu semnătură, baze de date, fișe medicale, planuri de cercetare și dezvoltare.

Alege distrugătorul potrivit

Câteva criterii trebuie considerate pentru a putea alege distrugătorul potrivit:
Unde va fi așezat distrugătorul și câţi oameni îl vor folosi?

Distrugătoare personale (1 utilizator )
Distrugătoare birou – birouri mici (2 – 10 utilizatori)
Distrugătoare departamentale (10-20 utilizatori)
Distrugătoare mari – birouri foarte mari (+50 utilizatori)
Ce nivel de
securitate e
necesar?

Nivel P1:

Nivel P2:

• Fâșii pentru documente
obișnuite
• Lățime maximă: 12 mm

• Fâșii pentru documente
obișnuite
• Lățime maximă: 6 mm

Nivel P3:

Nivel P4:

• Confetti pentru documente
confidenţiale din particule de
maxim 320 mm2

• Confetti pentru documente
extrem de sensibile din
particule de maxim 160 mm2

Ce alte caracteristici sunt necesare?
Siguranţă în operare: Detector de încărcare, oprire automată, avertizori sonori și

luminoși.

Capacitate și operare coș de hârtii: de la 20 la 190 litri (confetti ocupă de 3 ori mai

puţin volum decât fâșiile!).

Consum de electricitate: Funcţie oprire și/sau mod de hibernare în caz de nefolosire.
Nivel de zgomot: între 50 db (ultrasilenţioase) și 75 db (zgomotoase).
Funcţii speciale: autocurăţare, autoungere, distrugere capse, carduri și

CD/DVD etc.
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Primul sistem de distrugere documente din lume ce integrează
tehnologie de filtrare microparticule ce creeaza un climat
optim în birou utilizând materiale reciclabile şi ecologice.
Sistemul de filtrare colectează până la 98% din particulele
ultrafine de praf generate de procesul de distrugere a
documentelor.
Recipient separat pentru colectarea deseurilor ce rezulta
din procesarea suportului optic de date - souţie ecologică de
management al deşeurilor.
Soluţii cu design clasic, elegant ce respectă cele mai înalte
standarde de calitate şi valori de zgomot ambiental.

Rexel Auto+
Clasa de distrugătoare Rexel Auto+ oferă siguranţă şi fiabilitate
în exploatare la cele mai înalte standarde.
Economiseşte timpul alocat procesării documentelor prin
distrugere automată, progresivă din teanc.
Proces simplu din 3 paşi: introducere teanc documente,
închidere uşă spaţiu procesare, distrugere documente.
Design actual ce se pretează oricarui ambient de lucru.

Distrugător

Cod AX

Tip uz

Clasa
securitate

File
80 g/m2

Tip
tăiere

Rezultat
(mm)

CD
/DVD

Rexel Auto+500X

DIS005

departament

P4

500*/10

confetti

4x40

X

Dahle 41514

DIS027

departament

P4

21

confetti

3,9x40

X

Dahle 41506

DIS026

departament

P2

35

fasii

5.8

Dahle 50414 MHP Oil free

DIS053

departament

P4

17

confetti

Dahle 41314

DIS025

departament

P4

13

Dahle 41306

DIS024

departament

P2

Dahle 50214 MHP Oil free

DIS061

birou

Dahle 41214

DIS031

Rexel Auto+300X

AGRAFA**
/CLIP**

Autostart
/Stop

X

X

X

X

X

X

124

X

X

X

X

X

124

4x40

X

X

X

X

X

125

confetti

3,9x40

X

X

X

X

X

126

22

fasii

5.8

X

X

X

X

X

126

P4

9

confetti

4x40

X

X

X

X

125

birou

P4

8

confetti

3,9x40

X

X

X

X

127

DIS029

birou

P4

300*/8

confetti

4x40

X

X

X

X

Dahle 41206

DIS044

birou

P2

16

fasii

5.8

X

X

X

X

X

127

Dahle 40206

DIS055

birou

P2

16

fasii

5.8

X

X

X

X

X

128

Dahle 40214

DIS022

birou

P4

8

confetti

3,9x40

X

X

X

X

128

Rexel Mercury RSX1834

DIS054

birou

P4

18

confetti

4x40

X

X

X

X

X

121

Dahle 22312

DIS003

birou

P4

14

confetti

4,3x37

X

X

X

X

X

129

Rexel Auto+100X

DIS062

birou

P3

100*/6

confetti

4X50

X

X

X

120

Rexel P180CD

DIS038

birou

P2

21

fasii

5.8

X

X

X

X

121

Dahle 22114

DIS002

birou

P3

10

confetti

4x48

X

X

X

X

Rexel Auto+60X

DIS028

personal

P3

60*/5

confetti

4x45

X

X

Rexel ProStyle+12

DIS033

personal

P4

12

confetti

4x35

Rexel ProStyle+7

DIS008

personal

P4

7

confetti

4x40

Dahle 22084

DIS039

personal

P3

8

confetti

4x45

Rexel ProStyle+ SC

DIS006

personal

P2

7

fasii

6.5

CARD

Auto
reverse

Pagina
118

118

X

129
120

X

X

122

X

X

122

X

X

X

X

X

X

X

X

129
122

* alimentare automată, progresivă din teanc
* * ocazional proceseaza și agrafa/clip cu dimensiune redusă
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Distrugător documente Rexel Auto+ 500X
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de securiate P4 - taie confetti 4 x 40 mm, deschidere 230 mm (A4)
Tăiere treptată prin autoalimentare din teanc de 500 file, viteză taiere 2.5 m/min
Capacitate de tăiere 10 file cu alimentare manuală
Timp funcționare fără întrerupere mai mare de o oră
Închidere digitală prin cod pin de 4 cifre pentru distrugerea neasistată
Zgomot redus (58 db)
Tehnologia de alimentare automată vă economiseşte timpul
Acceptă agrafe, capse, cărţi de credit şi CD-uri
Dimensiuni exterioare (lxaxh): 510 x 495 x 810 mm
Volum coş: 80 l (850 file)
Tehnologie pentru deblocarea hârtiilor
la tăierea manuală
Prevăzut cu indicatoare luminoase pentru
coş plin, uşă deschisă şi supraîncălzire
Coş cu fereastră pentru vizualizarea
nivelului deşeurilor
Oprire automată după 2 minute de
nefuncţionare
Roţi mari blocabile pentru un transport
mai uşor
Recomandat pentru uz departamental

Productivitate
sporită

Cod: DIS005

P4

Distrugător documente Rexel Auto+ 300X
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de securiate P4 - taie confetti 4 x 40 mm, deschidere 230 mm (A4)
Tăiere treptată prin autoalimentare din teanc de 300 file, viteză tăiere 2,5 m/min
Capacitate de tăiere 8 file cu alimentare manuală
Timp funcţionare fără întrerupere: 16 min
închidere digitală prin cod de 4 cifre pentru distrugerea neasistată
Zgomot redus (59 db)
Tehnologia de alimentare automată vă economiseste timpul
Acceptă agrafe, capse, CD şi cărţi de credit
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 465 x 590 x 710 mm
Volum coş: 40 l (450 file)
Tehnologie pentru deblocarea foilor
Prevăzut cu indicatoare luminoase pentru coş plin, uşă deschisă, blocaj hârtie şi supraîncălzire
Coş cu fereastră pentru vizualizare nivel deşeuri
Recomandat pentru uz normal la birou

Productivitate
sporită

Cod: DIS029

P4

118

40l

Economisește 98% din timpul destinat distrugerii
documentelor. Economie de timp și bani*

Gamă completă UNICĂ de distrugătoare
cu procesare automată ce include vârful de
gamă cu nivel de securitate P5 ce utilizează
tehnologia de tăiere Micro Cut
Alimentat, Închis, Procesat

Alimentare manuală

Specificații Intelligent™

Securitate

Ungere inteligentă “SelfOil”, cuțite cu
curățare automată, caracteristici ecologice
și economice de protejare a bugetului ce
măresc performanța și durata de viață.

Sistem de siguranţă cu Cod PIN 4 digit.
Gama include și modelul unic pe piață
MicroCut (P5).

Capacitate mare

Sistemul Intelligent™
de deblocare

b1. mașini de birou

Lider mondial în procesare automată

Pentru situațiile când sunt necesare
volume mici (până la 12 foi A4).

Taie automat până la 750 foi A4 în 2000
microparticule

Coș deșeuri de capacitate mare (115 l)
ce poate stoca până la 1350 foi procesate.
Dispune de fereastră și indicator pentru
umplere.

Sistem automat ce ghidează utilizatorul
prin pași simpli pentru deblocare folosind
butoanele Înainte - Înapoi.

Timp procesare (minute)

Alimentat, Închis, Procesat.

500 coli

Manual

Încărcare
automată

Economie
timp

14:15

00:14

98%

*Economie maximă utilizând Auto+ 500X în comparaţie cu un distrugător clasic cu preţ similar.
Independent test from Intertek Testing & Certification Ltd June 2012. ©2012 ACCO Brands. All rights reserved.
**Capacitatea de procesare, volumul coşului variază în funcţie de model. Închiderea cu Cod PIN este disponibilă pe
modelele din seria 300, 500 şi 750.

www.rexeleurope.com
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Distrugător documente Rexel Auto+ 100X
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de securiate P3 - taie confetti 4 x 50 mm, deschidere 225 mm (A4)
Tăiere treptată prin autoalimentare din teanc de 100 file, viteză tăiere 4,2 cm/min
Capacitate de tăiere 6 file cu alimentare manuală
Timp funcţionare fără întrerupere: 16 min
Zgomot redus (59 db)
Tehnologia de alimentare automată vă economiseşte timpul
Acceptă agrafe, capse, cărţi de credit
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 312 x 448 x 430 mm
Volum coş: 26 l (200 file)
Tehnologie pentru deblocarea hârtiilor la tăierea manuală
Prevăzut cu indicatoare luminoase pentru coş plin, uşă deschisă şi supraîncălzire
Coş cu fereastră pentru vizualizarea nivelului deşeurilor
Oprire automată după 2 minute de nefuncţionare
Roţi mari blocabile pentru un transport mai uşor
Recomandat pentru uz ocazional, acasă şi la birou

Productivitate
sporită

Cod: DIS062

P3

100

26 l

Distrugător documente Rexel Auto+ 60X
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de securitate P3 - taie confetti 4 x 45 mm, deschidere 230 mm (A4)
Tăiere treptată prin autoalimentare din teanc de 60 file, viteză tăiere 4,2 cm/min
Capacitate de tăiere 5 file cu alimentare manuală
Timp funcționare fără întrerupere: 8 min.
Zgomot redus (59 db)
Tehnologia de alimentare automată vă economiseşte timpul
Acceptă agrafe, capse şi cărţi de vizită
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 406 x 360 x 500 mm
Volum coş: 15 l (100 file)
Prevăzut cu indicator supraîncălziere, oprire automată pe timpul nefuncţionării
Coş cu fereastră pentru vizualizare nivel deşeuri
Recomandat pentru uz ocazional, acasă/birou personal

Cod: DIS028

P3

120

Distrugător documente cross-cut Rexel Mercury RSX1834
Nivel de securitate P4 - taie confetti 4 x 40 mm, deschidere 225 mm
Capacitate de tăiere: 18 file, viteza de tăiere 5 m/min
Zgomot redus (60 db)
Volum coş: 34 l (240 file)
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 398 x 310 x 610 mm
Distruge CD-uri şi cărţi de credit
Tehnologia Mercury previne blocarea hârtiei prin iluminarea în roşu a fantei de
intrare când se introduc mai mult de 18 file odată
• Recomandat pentru uz normal la birou

b1. mașini de birou

•
•
•
•
•
•
•

Sistem
avansat de
senzori

Cod: DIS054

P4

Distrugător documente fâşii Rexel P180/6CD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de securitate P2 - taie fâşii 5,8 mm, deschidere 240 mm (A4)
Capacitate de tăiere 21 file, viteza de tăiere 3 m / min
Zgomot normal (68 db)
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 420 x 280 x 560 mm
Volum coş: 35 l (220 file)
Distruge CD-uri şi cărţi de credit
Timp funcţionare continuă/pauză răcire: 10 min / 20 min
Prevăzut cu semnal de avertizare pentru: coş plin, uşă deschisă sau suprasolicitare motor
Acceptă ocazional agrafe și capse de dimensiuni mici
Pornire/oprire automată cu buton “înapoi”
Coş cu fereastră pentru vizualizare nivel deşeuri
Recomandat pentru uz normal la birou

Cod: DIS038

P2

21

121
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Distrugător documente cross-cut Rexel ProStyle+ 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de securiate P4 - taie confetti 4 x 40 mm, deschidere 230 mm (A4)
Capacitate tăiere 7 file
Zgomot normal (73 db)
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 360 x 203 x 378 mm
Acceptă agrafe, capse şi carţi credit
Volum coş 12 l (80 file)
Pornire/oprire automată
Intră automat în modul de răcire după ce detectează încălzirea
Coş cu fereastră pentru vizualizare nivel deşeuri
Funcţie de economisire a energiei
Recomandat pentru uz normal la birou

Cod: DIS008

P4

Distrugător documente fâșii Rexel ProStyle+ SC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de securitate P1 - taie fâşii 6,5 mm, deschidere 230 mm (A4)
Capacitate tăiere 7 file
Zgomot normal (73 db)
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 210 x 420 x 420 mm
Acceptă agrafe, capse şi cărţi credit
Volum coş: 7,5 l (50 file)
Pornire/oprire automată
Intră automat în modul de răcire după ce detectează încălzirea
Coş cu fereastră pentru vizualizare nivel deşeuri
Funcţie de economire a energiei
Recomandat pentru uz normal la birou

Cod: DIS006

P1

Distrugător documente cross cut Rexel ProStyle+ 12
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nivel de securitate: P4 - taie confeti 4 x 35 mm, deschidere 230 mm
Capacitate de tăiere: 12 file
Zgomot redus (65 db)
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 276 x 470 x 488 mm
Accepta agrafe şi capse de dimensiuni reduse
Are fantă specială de distrugere pentru cărţi de credit şi CD-uri
Volum coş: 20 l (200 file) şi coş separat pentru CD/cărţi credit
Coş cu fereastră pentru vizualizare nivel deşeuri
Recomandat pentru uz ocazional, acasă/birou personal

Cod: DIS033

P4

122

30 % MORE
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SHRED CAPACITY

economie de timp
My Dahle. Since 1930.
Capacitate crescută. Mentenanță zero. 35 ani garanție.
Tehnologie MHP de la DAHLE: noile cuțite din oțel compozit taie cu 30%
mai multă hârtie şi nu necesită ungere.
Metode de producție patentate salvează resurse şi protejează mediul.
Cuțitele beneficiază de 35 de ani de garanție.
Mai multe informații pe www.dahle-office.com.
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Distrugătoare documente Dahle serie 415

Tehnologie
avansată
de filtrare a
particulelor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiuni exterioare(l x a x h): 734 x 511 x 890 mm,
Volum coş 140 l (+ coş separat deşeuri CD)
Distruge şi CD/DVD-uri, cărţi de credit cu aceleaşi cuţite prin repoziţionare
Coş deşeuri CD
Garanţie 35 ani pentru cuţitele fabricate în Germania
Filtru pentru aspirarea prafului de hârtie ultrafin, cu atenţionare automată privind schimbarea acestuia (tehnologie CleanTec)
Indicator luminos cu iluminare progresivă (verde/roşu) la creşterea cantităţii de hârtie alimentată (Safe Technology)
Pornire/oprire automată cu celulă foto şi buton “înapoi” cu oprire la coş plin sau uşă deschisă şi funcţie “înapoi” în cazul supraalimentării
Display electronic care indică funcţionarea sau statusul aparatului
Roţi blocabile mari (50 mm până la podea) pentru transport uşor
Economie de energie prin intrerupator pricipal şi oprire automată după 30 min de nefuncţionare
Recomandat pentru uz intensiv, departamental

Caracteristici specifice distrugătorului cross-cut Dahle 41514
• Nivel de securitate P4 - taie confetti 3,9 x 40 mm, deschidere 310 mm (A3)
• Capacitate de taiere 21 file, viteza de tăiere 4,6 m/min
• Extrem de silenţios (52 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor
• Ungere automată cuţite şi ulei pentru întreţinere incluse

Cod: DIS027

P4

124

21

Caracteristici specifice distrugătorului fâşii Dahle 41506
• Nivel de securitate P2 - taie fâşii 5,8 mm, deschidere 310 mm (A3)
• Capacitate de tăiere 35 file, viteza de tăiere 4,5 m/min
• Extrem de silenţios (46 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor

Cod: DIS026
140l

P2

35

140l

b1. mașini de birou

Distrugătoare documente Dahle serie 50

Cuţite din oţel
compozit ce le oferă
35 de ani garanţie

Caracteristici distrugător cross-cut Dahle 50414
• Dimensiuni exterioare (l x a x h): 545 x 435 x 944 mm,
• Volum coş 100 l (+ coş separat deşeuri CD)
• Distruge şi CD/DVD-uri, cărti de credit cu aceleaşi cuţite prin repoziţionare
• Coş deşeuri CD
• Garanţie 35 ani pentru cuţitele fabricate în Germania
• Cuţite de ultimă generaţie din oţel compozit ce nu necesită întreţinere
• Pornire/oprire automată cu celulă foto şi buton “înapoi” cu oprire la coş plin sau uşă deschisă şi
funcţie “înapoi” în cazul supraalimentării
• Display electronic care indică funcţionarea sau statusul aparatului
• Roţi blocabile mari (50 mm până la podea) pentru transport uşor
• Economie de energie prin intrerupător pricipal şi oprire automată după 30 min de nefuncţionare
• Recomandat pentru uz intensiv, departamental
• Nivel de securitate P4 - taie confetti 4 x 40 mm, deschidere 260 mm
• Capacitate de tăiere 15-17 file, viteză de taiere 4,5 m/min
• Extrem de silenţios (52 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor

Cod: DIS061

Cod: DIS053

P4

Caracteristici distrugător cross-cut Dahle 50214
• Dimensiuni exterioare (l x a x h): 430 x 350 x 700 mm,
• Volum coş 40 l
• Distruge cărţi de credit cu aceleaşi cuţite prin repoziţionare
• Garanţie 35 ani pentru cuţitele fabricate în Germania
• Cuţite de ultimă generaţie din oţel compozit ce nu necesită întreţinere
• Pornire/oprire automată cu celulă foto şi buton “înapoi” cu oprire la coş plin sau uşă deschisă şi funcţie
“înapoi” în cazul supraalimentării
• Display electronic care indică funcţionarea sau statusul aparatului
• Roţi blocabile mari (50 mm până la podea) pentru transport uşor
• Economie de energie prin intrerupator pricipal şi oprire automată după 30 min de nefuncţionare
• Recomandat pentru uz normal, la birou
• Nivel de securitate P4 - taie confetti 4 x 40 mm, deschidere 240 mm
• Capacitate de tăiere 7-9 file, viteză de tăiere 6,5 m/min
• Extrem de silenţios (46 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor

17

9

100 l

P4

40 l
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Distrugătoare documente Dahle serie 413

Tehnologie
avansată de filtrare
a particulelor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiuni exterioare 545 x 435 x 865 mm, volum coş 60 l (+ coş separat deşeuri CD)
Distruge şi CD/DVD-uri, cărţi de credit cu aceleaşi cuţite prin repoziţionare
Coş deşeuri CD
Garanţie 35 ani pentru cutitele fabricate în Germania
Filtru pentru aspirare praf de hârtie ultrafin, cu atenţionare automată privind schimbarea acestuia (tehnologie CleanTec)
Indicator luminos cu iluminare progresivă (verde/roşu) la creşterea cantităţii de hârtie alimentată (Safe Technology)
Pornire/oprire automată cu celulă foto şi buton “înapoi” cu oprire la coş plin sau uşă deschisă şi funcţie “înapoi” în cazul supraalimentării
Display electronic care indică funcţionarea sau statusul aparatului
Roţi blocabile mari (50 mm până la podea) pentru transport uşor
Economie de energie prin întrerupător principal şi oprire automată după 30 min de nefuncţionare
Recomandat pentru uz intensiv, departamental

Caracteristici specifice distrugătorului cross-cut Dahle 41314
• Nivel de securitate P4 - taie confetti 3,9 x 40 mm, deschidere 240 mm (A4)
• Capacitate de tăiere 13 file, viteză de tăiere 3,1 m/min
• Extrem de silenţios (46 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor
• Ungere automată cuţite şi ulei pentru întreţinere incluse

Cod: DIS025

P4
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Caracteristici specifice distrugătorului fâşii Dahle 41306
• Nivel de securitate P2 - taie fâşii 5
• 16 mm, deschidere 240 mm (A4)
• Capacitate de tăiere 22 file, viteză de tăiere 4 m/min
• Extrem de silenţios (47 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor

Cod: DIS024
60l

P2

22

60l
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Distrugătoare documente Dahle serie 412

Colectarea
selectivă a
deşeurilor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiuni exterioare 545 x 435 x 865 mm, volum coş 40 l (+ coş separat deşeuri CD)
Distruge şi CD/DVD-uri, cărţi de credit cu aceleaşi cuţite prin repoziţionare
Coş deşeuri CD
Garanţie 35 ani pentru cutitele fabricate în Germania
Filtru pentru aspirare praf de hărtie ultrafin, cu atenţionare automată privind schimbarea acestuia (tehnologie CleanTec)
Indicator luminos cu iluminare progresivă (verde/roşu) la creşterea cantităţii de hârtie alimentata (Safe Technology)
Pornire/oprire automată cu celulă foto şi buton “înapoi” cu oprire la coş plin sau usa deschisă şi funcţie “înapoi” în cazul supraalimentării
Display electronic care indică funcţionarea sau statusul aparatului
Roţi blocabile mari (50 mm până la podea) pentru transport uşor
Economie de energie prin întrerupător principal şi oprire automată după 30 min de nefuncţionare
Recomandat pentru uz intensiv, departamental

Caracteristici specifice distrugătorului cross-cut Dahle 41214
• Nivel de securitate P4 - taie confetti 3,9 x 40 mm, deschidere 240 mm (A4)
• Capacitate de tăiere 8 file, viteză de tăiere 6 m/min
• Extrem de silenţios (46 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor
• Ungere automată cuţite şi ulei pentru întreţinere inclus

Cod: DIS031

P4

8

Caracteristici specifice distrugătorului fâşii Dahle 41206
• Nivel de securitate P2 - taie fâşii 5
• 8 mm, deschidere 240 mm (A4)
• Capacitate de tăiere 16 file, viteză de tăiere 6 m/min
• Extrem de silenţios (47 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor

Cod: DIS044
40l

P2
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Distrugătoare documente Dahle serie 402

Cuţite din oţel de
calitate superioară

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiuni exterioare (l x a x h): 430 x 350 x 705 mm,
Volum coş 40l (+ cos separat deşeuri cărţi de credit)
Distruge cărţi de credit şi capse
Garanţie 35 ani pentru cutitele fabricate în Germania
Pornire/oprire automată cu celulă foto şi buton de “înapoi” cu oprire la coş plin sau uşă deschisă şi funcţie “înapoi” în cazul supraalimentării
Display electronic care indică funcţionarea sau statusul aparatului
Roţi blocabile mari (50 mm până la podea) pentru transport uşor
Economie de energie prin întrerupător principal şi oprire automată după 30 min de nefuncţionare
Recomandat pentru uz normal, la birou

Caracteristici specifice distrugătorului cross-cut Dahle 40214
• Nivel de securitate P4 - taie confetti 3,9 x 40 mm, deschidere 240 mm (A4)
• Capacitate de tăiere 8 file, viteză de tăiere 6 m/min
• Extrem de silenţios (46 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor
• Ulei pentru întreţinere inclus

Caracteristici specifice distrugătorului fâşii Dahle 40206
• Nivel de securitate P2 - taie fâşii 5,8 mm, deschidere 240 mm (A4)
• Capacitate de tăiere 16 file, viteză de tăiere 6 m/min
• Extrem de silenţios (47 db), corp din lemn pentru amortizarea vibraţiilor

Cod: DIS022

Cod: DIS055

P4
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P2

16

40l

• Nivel de securitate P4 - taie confetti 4,3 x 37 mm, 				
deschidere 220 mm (A4)
• Capacitate de tăiere 14 file, viteza de tăiere 2,5 m / min.
• Zgomot redus (53 db)
• Dimensiuni exterioare (l x a x h): 370 x 280 x 535 mm, volum cos 26 l (+ coş separat deşeuri CD)
• Cuţite separate pt CD/DVD-uri şi cărţi de credit
• Pornire/oprire automată şi buton “înapoi”
• Indicator de supraalimentare cu funcţie automată “înapoi”
• Display electronic care indică statusul aparatului
• Roţi mici transport, fereastră pentru vizualizare umplere
• Recomandat pentru uz normal, la birou

Distrugător documente cross-cut Dahle 22114
• Nivel de securitate P3 - taie confetti 4 x 48 mm, 				
deschidere 230 mm (A4)
• Capacitate de tăiere 10 file
• Viteza de tăiere 2,5 m / min.
• Zgomot redus (51 db)
• Dimensiuni exterioare (l x a x h): 375 x 280 x 570 mm, volum coş 28 l			
(+ coş separat deşeuri CD)
• Cuţite separate pt CD/DVD-uri, cărţi de credit
• Pornire/oprire automată şi buton “înapoi”
• Indicator de supraalimentare cu funcţie automată “înapoi”
• Roţi mici transport, fereastră pentru vizualizare umplere
• Recomandat pentru uz normal, la birou

Cod: DIS002

Cod: DIS003

P4
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Distrugător documente cross-cut Dahle 22312

P3

l

l

Distrugător documente cross-cut Dahle 22084
• Nivel de securitate P3 - taie confetti 4 x 45 mm, 		
deschidere 226 mm (A4)
• Capacitate de tăiere 8 file, viteză de tăiere 6m/min
• Zgomot normal (68 db)
• Dimensiuni exterioare (l x a x h): 345 x 250 x 420 mm
• Volum coş 25 l (+ coş separat deşeuri CD)
• Cuţite separate pt CD/DVD-uri şi cărti de credit
• Pornire/oprire automată şi buton “înapoi”
• Coş cu fereastră pentru vizualizare deşeuri
• Recomandat pentru uz ocazional acasă şi birou

Ulei pentru distrugătoare cross-cut Dahle
• Volum 400 ml
• Se aplică periodic pe lamele distrugătorului
pentru a menţine funcţionarea distrugătorului la
un nivel optim
• Recomandăm utilizarea unui lubrifiant original

Cod: DIS039

P3

Cod: DIS030
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Maşini de legat cu spire

b1. mașini de birou

Maşină de legat spire din plastic GBC C366 electrică
•
•
•
•
•
•
•
•

Leagă până la 450 file A4 folosind toate tipurile de spire plastic de la 6 la 50 mm
Poate perfora până la 30 file odată
Prevăzută cu riglă de ghidaj şi separator documente
Sistem de autocentrare a filelor pentru o prindere cât mai precisă
Alegere facilă format prin comutator: A4/A5
Leagă toate formatele de volum: A4/A5
Funcție autocentrare pagină: landscape
Recomandat pentru uz intensiv la birou

Leagă A5, A4

Cod: MLS004

Mașină de legat cu spire din plastic sau metal GBC Multibind 230
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leagă până la 450 file A4 folosind toate tipurile de spire de plastic de la 6 la 50 mm
Leagă până la 125 de file folosind spire de metal cu 21 de inele (cod SPI012 și SPI013)
Poate perfora 30 file odată
Are riglă de ghidaj reglabilă și margine reglabilă pentru a se adapta mărimii spirei
Mânerul poate fi folosit cu ambele mâini
Indicator pentru mărimea spirei care trebuie utilizată în funcție de grosimea
documentului (numărul de file)
Are un sistem patentat de prindere a spirelor pentru siguranță și sistem de
auto-centrare a filelor pentru precizie
Prevăzută cu separator de documente
Se poate depozita în poziție verticală pentru a salva spațiu
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 237 x 558 x 498 mm
Recomandat pentru uz intensiv la birou

Cod: MLS001

Versatilă (utilizează spire plastic
sau metal)

Maşină de legat cu spire din plastic GBC C340
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leagă până la 450 file A4 folosind toate tipurile de spire de la 6 la 50 mm
Poate perfora 25 file odată
Indică mărimea spirei care trebuie utilizată în funcţie de grosimea documentului (numărul de file)
Are un sistem patentat de prindere a spirelor pentru siguranţa şi sistem de auto-centrare a filelor pentru precizie
Prevăzută cu separator de documente
Mânerul dublu reduce efortul de perforare
Se poate depozita în poziţie verticală pentru a salva spaţiu
Dimensiuni exterioare (l x a x h): 545 x 235 x 490 mm
Recomandat pentru uz intensiv la birou

Cod: MLS002
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•
•
•
•
•

Leagă până la 450 file A4 folosind toate tipurile de spire plastic de la 6 la 50 mm
Poate perfora până la 25 file odată
Prevazută cu riglă de ghidaj şi separator documente
Sistemul ‘’Quick Step Flow’’ ce ghidează în mod intuitiv prin întregul proces de legare a documentelor, utilizand imagini şi coduri de culoare
Recomandat pentru uz normal la birou

b1. mașini de birou

Maşină de legat cu spire din plastic GBC C210

Cod: MLS003

Maşină de legat cu spire din plastic GBC C110
•
•
•
•
•
•
•

Leagă până la 195 file A4 folosind toate tipurile de spire plastic de la 6 la 22 mm
Poate perfora până la 12 file odată
Prevazută cu riglă de ghidaj
Mânerul poate fi folosit cu ambele mâini
Are sistemul Quick Step Flow care ghidează în mod intuitiv prin intregul proces de legare a documentelor, utilizând imagini şi coduri de culoare
Mânerul poate fi folosit cu ambele mâini
Recomandat pentru uz ocazional acasă sau la birou

Cod: MLS009

Maşini de legat cu spire metalice
Maşină de legat cu spiră metalică GBC W18
•
•
•
•
•
•

Leagă până la 125 file A4 folosind toate tipurile de spire de metal cu 34 inele până la 14 mm
Poate perfora 18 file odată
Are rigla de ghidaj reglabilă
Are un sistem unic de susţinere şi măsurare a spirelor şi sistem de autocentrare
Prevăzută cu separator de documente şi maner dublu
Recomandat pentru uz normal la birou

Cod: MLS008
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Spire din plastic şi metal

b1. mașini de birou

Spire din plastic
• Sistemul de legare cu spire din plastic permite schimbarea sau adăugarea de noi file documentului legat
• Capacităţile specificate se referă la filele de 80g/mp
• 21 de inele pas 9/16’’

Diverse dimensiuni în
funcţie de necesitate
Cod:

SPI011

50 mm, 50/cutie, capacitate maximă: 510 file

SPI010

38 mm, 50/cutie, capacitate maximă: 350 file

SPI009

25 mm, 50/cutie, capacitate maximă: 240 file

SPI014

19 mm, 100/cutie, capacitate maximă: 165 file

SPI007

16 mm, 100/cutie, capacitate maximă: 145 file

SPI006
SPI005

12 mm, 100/cutie, capacitate maximă: 105 file

SPI008
SPI004

8 mm, 100/cutie, capacitate maximă: 45 file

10 mm, 100/cutie, capacitate maximă: 65 file
6 mm, 100/cutie, capacitate maximă: 25 file

Spire de metal cu 21 inele

Spire de metal cu 34 de inele

• Spire metal cu 21 inele, pas 9/16’’
• Capacităţile specificate se referă la filele de 80 g / mp

• Spire metal cu 34 inele, pas 1/3’’
• Distanţa între perforaţii 8,47 mm
• Capacităţile specificate se referă la filele de 80 g / mp

Cod:

Cod: SPI012
100 100buc. 12,5 mm

Cod: SPI013
55 100buc. 8 mm

CUTIE

CUTIE

SPI018

14,3 mm, capacitate maximă: 115 file

SPI017

12,7 mm, capacitate maximă: 100 file

SPI016

11 mm, capacitate maximă: 80 file

SPI003

8 mm, capacitate maximă: 55 file

SPI015

6,4 mm, capacitate maximă: 40 file

SPI019

4,8 mm, capacitate maximă: 15 file

100buc.
CUTIE

Coperţi de legat cu spiră
Coperti PVC pentru legat cu spiră A4 Forster
• Coperţile pentru îndosariere a documentelor, confecţionate din
PVC transparent
• Disponibile în diverse variante de culoare

Cod: CSP003
100buc. 200 microni, color
CUTIE
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Coperţi din carton pentru legat cu spiră
• Copertă pentru îndosariere confecţionată din carton pentru un mod elegant de prezentare
• Disponibilă în diverse variante de culoare şi texturi

Cod: CSP002
100buc. 200 microni, transparent
CUTIE

Cod: CSP004
250

100buc. lucios
CUTIE

Cod: CSP005
230

100buc. crep
CUTIE

Cod: CSP006
100buc. imitaţie
piele
CUTIE

Maşină de legat termic GBC T400

Maşină de legat termic GBC T200

• Timp de încălzire: 4 minute
• Poate lega până la 400 file (40 mm) într-un singur ciclu
• Ciclul de legare este reglabil, în funcţie de numărul de
coli de legat
• Prevăzută cu semnale audio şi vizuale de avertizare
pentru ciclu complet
• Are suport pentru documente şi tavă de răcire (41 mm)
• Se opreşte automat
după 15 minute de
neutilizare
• Recomandată
pentru uz intensiv

• Timp de încălzire: 5 minute
• Poate lega până la 200 file (20 mm) într-un singur ciclu
fix de 40 secunde
• Prevăzută cu semnale audio şi vizuale de avertizare
pentru ciclu complet
• Are suport pentru documente şi tavă de răcire (21 mm)
• Recomandată pentru uz ocazional

Cod: MLT002

Cod: MLT001

400

200

Baghete şi coperţi de legat

Copertă pentru legat termic
Prestige

Baghetă pentru legat
documente

Baghetă pentru legat
documente Durable
• Baghete din plastic
transparent pentru
îndosariere

b1. mașini de birou

Maşini de legat termic

• Cel mai economic şi rapid sistem de legare şi prezentare a
documentelor fără a le perfora
• Se pot folosi cu sau fără copertă

• Coperta din faţă este confecţionată din PVC transparent, cea
din spate din carton imitaţie piele

Cod: BAG002
40

Cod: BAG006
60

10buc. 6 mm

10buc. 9 mm
SET

Cod: BAG001

SET

20

Cod: CLT003
15 100buc. 1,5 mm

10buc. 6 mm
SET

Copertă pentru baghetă Durable

CUTIE

Copertă pentru baghetă Exacompta

• Coperţi colorate din polipropilenă, ideale pentru protecţia
şi prezentarea documentelor în format A4

• Coperţi din PVC perfect transparent, cu grosimea de 0,2 mm

Cod: BAG004

Cod: BAG003

100

100buc.
CUTIE

180

100buc.
CUTIE
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Maşini de laminat

b1. mașini de birou

Maşină de laminat GBC Fusion 5000L, A3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceptă folii de laminat până la 500 (2 x 250) microni
Deschidere 340 mm (A3)
Auto Temperature Control-Sistemul Fusion recunoaşte grosimea foliei şi îşi ajustează automat setările
Se închide automat după 30 de minute în care nu a fost folosită pentru conservarea energiei
Timer şi semnal sonor ce indică când maşina este pregatită de laminare
Are mecanism cu 4 role şi tăviţă de ghidare ce păstrează documentele laminate
Se încalzeşte în mai puţin de 1 minut şi laminează 1 document A4 în 18 secunde
Semnal sonor şi sistem intelligent reverse, asigurând de fiecare dată o laminare corectă
Recomandată pentru uz intensiv

Viteză şi precizie

Cod: LAM003

Maşină de laminat GBC Fusion 3000L, A3/A4
• Acceptă folii de laminat până la 250 (2 x 125) microni
• Deschidere 340 mm (A3)
• Se închide automat după 30 de minute în care nu a fost folosită pentru
conservarea energiei
• Timer şi semnal sonor ce indică când maşina este pregatită de laminare

• Are mecanism cu 2 role şi tăviţă de ghidare ce păstrează documentele laminate
• Se încalzeşte în mai puţin de 1 minut şi laminează 1 document A4 în 30 secunde
• Semnal sonor în caz de blocare şi buton pentru reverse, asigurând de fiecare dată
o laminare corectă
• Recomandată pentru uz intensiv

Viteză şi
precizie

Viteză şi
precizie

Cod: LAM012

Cod: LAM015

Maşină de laminat GBC Fusion 1100L, A3
• Acceptă folii de laminat până la 250 (2 x 125) microni
• Deschidere 340 mm (A3)
• Se închide automat după 30 de minute în care nu a fost folosită
pentru conservarea energiei
• Timer şi semnal sonor ce indică momentul când maşina este pregatită
de laminare

Cod: LAM002
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• Are mecanism cu 2 role
• Se încălzeşte în mai puţin de 4 minute şi laminează 1 document A4 în 60 secunde
• Semnal sonor în caz de blocare şi buton pentru reverse, asigurând de fiecare dată
o laminare corectă
• Recomandată pentru uz normal

Cod: LAM009

Maşină de laminat Dahle 70452, A4
Accepta folii de laminat de 350 (2 x 175) microni
Deschidere 240 mm (A4)
Mecanism cu 4 role silicon, din care 2 sunt încălzite
Laminează la calitate foto
Operare cu buton simplu de utilizat
Finisare de calitate superioară şi design modern, compact
Buton pentru eliberarea şi deblocarea filmului pe durata procesului de laminare
Recomandată pentru uz normal

• Include srater kit:
• 2 folii laminare A4, 75 microni;
• 2 folii laminare A6, 125 microni;
• 2 folii laminare cărţi vizită, 125 microni;
• 2 folii laminare portecuson, 125 microni

b1. mașini de birou

•
•
•
•
•
•
•
•

Posibilitate
laminare la rece
Cod: LAM018

Maşină de laminat GBC Fusion 1000L, A4

Maşină de laminat GBC Inspire, A4

• Acceptă doar folii de laminat până la 150 (2 x 75) microni
• Deschidere: 250 mm (A4)
• Se încălzeste în mai puţin de 5 minute şi laminează		
1 document A4 în 60 secunde
• Timer şi semnal sonor ce indică când maşina este pregatită
de laminare
• Mecanism cu 2 role
• Finisare de calitate superioară şi design modern, compact
• Recomandată pentru uz ocazional

•
•
•
•
•
•
•

Acceptă doar folii de laminat până la 150 (2 x 75) microni
Deschidere: 250 mm (A4)
Mecanism cu 2 role
Laminează şi fotografii
Operare cu un singur buton simplu de utilizat
Finisare de calitate superioară şi design modern, compact
Recomandată pentru uz ocazional

Cod: LAM001

Cod: LAM007

Folii de laminat şi accesorii
Folie autolaminantă 3L
• Laminare în orice condiții
• Nu necesită mașină de laminat
• Protejează documentele împotriva prafului și petelor

Folie de laminare Forster
• Transparente, ideale pentru laminări
• Au rezistență la zgâriere și protejează documentul împotriva uzurii

Laminare la rece

Cod:

Cod: FLM013
10buc.
SET

FLM008

ID 54 x 86 mm, 125 microni

FLM002
FLM005
FLM011
FLM004

ID 65 x 95 mm, 125 microni

FLM010

Format A4, 175 microni

FLM003

Format A3, 75 microni

FLM007

Format A3, 175 microni

FLM006

Format A3, 125 microni

Format A4, 75 microni
Format A5, 80 microni
Format A4, 125 microni

100buc.
SET
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Ghilotine cuţit

b1. mașini de birou

Ghilotină cuţit Dahle 867
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Lungime de tăiere: 460 mm (taie maxim A3), capacitate de tăiere: 35 file 70 g / mp
Tăiere precisă cu 2 lame de tăiere (superioară şi inferioară) din oţel Solingen călit
Bară robustă de oţel pentru rigidizare lamă ascuţită superioară
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Dispozitiv automat metalic de presare a hârtie; sistem protecţie automată la cuţit ce nu obturează
vizibilitatea la tăiere
Blat de tăiere metalic, cu colţuri rotunjite şi picioruşe antialunecare (dimensiuni 513 x 365 mm)
Mâner cuţit ergonomic, mânere încastrate practice pentru manipulare sigură şi uşoară
Accesorii opţionale:
• masă cu conector magnetic
• dispozitiv pentru tăiere precisă
• modul laser
Recomandat pentru utilizare profesională

Cod: GHI010

Capacitate mare
de tăiere, precizie

Ghilotină cuţit Dahle 561
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 360mm (taie maxim A4), capacitate de tăiere: 35 file 70 g / mp
Tăiere precisă cu 2 lame de tăiere (superioară şi inferioară) din oţel Solingen călit
Bară robustă de oţel pentru rigidizare lamă ascuţită superioară
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Dispozitiv automat metalic de presare a hârtie; sistem protecţie automată la cuţit ce nu obturează vizibilitatea la tăiere
Blat de tăiere metalic, cu colţuri rotunjite şi picioruşe antialunecare (dimensiuni 440 x 265 mm)
Mâner cuţit ergonomic, mânere încastrate practice pentru manipulare sigură şi uşoară
Recomandat pentru utilizare profesională

Cod: GHI018

Capacitate mare
de tăiere, precizie

Ghilotină cuţit Dahle 560
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 340 mm (taie maxim A4), capacitate de tăiere: 25 file 70 g / mp
Tăiere precisă cu 2 lame de tăiere (superioară şi inferioară) din oţel Solingen călit
Bară robustă de oţel pentru rigidizare lamă ascuţită superioară
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Dispozitiv din plastic transparent durabil, cu protecţie la cuţit, pentru prinderea hârtiei prin presare manuală
Blat de tăiere metalic, cu colţuri rotunjite şi picioruşe antialunecare (dimensiuni 450 x 285 mm)
Mâner cuţit ergonomic, mânere încastrate practice pentru manipulare sigură şi uşoară
Recomandat pentru utilizare normală

Cod: GHI011
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Robustă
şi precisă

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 460 mm (taie maxim A3), capacitate de tăiere: 15 file 70 g / mp
Tăiere precisă cu 2 lame de tăiere (superioară şi inferioară) din oţel Solingen călit
Bară robustă de oţel pentru rigidizare lamă ascuţită superioară
Calitate germană
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Dispozitiv din plastic transparent durabil, cu protecţie la cuţit, pentru prinderea hârtiei prin presare manuală
Blat de tăiere metalic, cu colţuri rotunjite şi picioruşe antialunecare (dimensiuni 575 x 285 mm)
Mâner cuţit ergonomic, mânere încastrate practice pentru manipulare sigură şi uşoară
Recomandat pentru utilizare normală

Robustă și precisă

b1. mașini de birou

Ghilotină cuţit Dahle 534

Cod: GHI009

Ghilotină cuţit Dahle 533
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 340 mm (taie maxim A4), capacitate de tăiere: 15 file 70 g / mp
Tăiere precisă cu 2 lame de tăiere (superioară şi inferioară) din oţel Solingen călit
Bară robustă de oţel pentru rigidizare lamă ascuţită superioară
Calitate germană
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Dispozitiv din plastic transparent durabil, cu protecţie la cuţit, pentru prinderea hârtiei prin presare manuală
Blat de tăiere metalic, cu colţuri rotunjite şi picioruşe antialunecare (dimensiuni 450 x 285 mm)
Mâner cuţit ergonomic, mânere încastrate practice pentru manipulare sigură şi uşoară
Recomandat pentru utilizare normală

Robustă și precisă

Cod: GHI008

Ghilotină cuţit Dahle 502
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 320 mm (taie maxim A4), capacitate de tăiere: 8 file 70 g / mp
Tăiere precisă cu 2 lame de tăiere (superioară şi inferioară) din oţel Solingen călit
Bară robustă de oţel pentru rigidizare lamă ascuţită superioară
Calitate germană
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Dispozitiv din plastic transparent durabil, cu protecţie la cuţit, pentru prinderea hârtiei prin presare manuală
Blat de tăiere metalic, cu colţuri rotunjite şi picioruşe antialunecare (dimensiuni 420 x 175 mm)
Mâner cuţit ergonomic, mânere încastrate practice pentru manipulare sigură şi uşoară
Recomandat pentru hobby și amatori

Cod: GHI007
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Ghilotine rolă

b1. mașini de birou

Ghilotină rolă Dahle 448
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 1300 mm (taie maxim A0), capacitate de tăiere: 20 file 70 g / mp
Tăiere precisă şi foarte sigură în ambele sensuri cu rola de tăiere superioară şi lamă inferioară din oţel călit
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Dispozitiv automat metalic de presare a hârtie; cap de tăiere uşor de înlocuit
Blat de tăiere cu colţuri rotunjite şi picioruşe antialunecare (dimensiuni 1500 x 384 mm)
Se poate monta pe stand
Recomandat pentru utilizare profesională
Suportul pentru ghilotină se poate achiziţiona separat

Cod: GHI016

Soluţia
profesională
pentru
formate mari

Ghilotină rolă Dahle 442
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 510 mm (taie maxim A3), capacitate de tăiere: 35 file 70 g / mp
Tăiere precisă cu 2 lame de tăiere (superioară şi inferioară) din oţel Solingen călit
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Dispozitiv automat de presare a hartiei; cap de taiere usor de inlocuit
Blat de tăiere metalic picioruşe antialunecare (dimensiuni 710 x 384 mm)
Recomandat pentru utilizare profesională

Tăiere în ambele
sensuri, precizie
Cod: GHI015

Ghilotină rolă Dahle 440
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 360 mm (taie maxim A4), capacitate de tăiere: 35 file 70 g / mp
Tăiere precisă și foarte sigură în ambele sensuri cu rolă de tăiere superioară și lama inferioară din oțel călit
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
Dispozitiv automat de presare a hârtiei; cap de taiere usor de înlocuit
Blat de tăiere metalic picioruşe antialunecare (dimensiuni 560 x 384 mm)
Recomandat pentru utilizare profesională

Tăiere în ambele
sensuri, precizie

Cod: GHI014
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere:320 mm (taie maxim A4), capacitate de tăiere: 8 file 70 g / mp
Tăiere precisă şi foarte sigură în ambele sensuri cu rola de tăiere superioară şi lamă inferioară din oţel călit
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90°
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
4 lame suplimentare pentru tăiere decorativp (ondulat, fotografii, microperforatii), respectiv pentru biguire
Spaţii de păstrare lame, ferestre pentru identificare rapidă
Dispozitiv automat de presare a hârtiei
Blat de tăiere subţire, ergonomic cu picioruşe antialunecare
Dimensiuni: 477 x 213 mm
Recomandat pentru hobby şi amatori

Creativitate şi
siguranţă

b1. mașini de birou

Ghilotină rolă Dahle 505

Cod: GHI017

139

b1. mașini de birou

Ghilotină rolă Dahle 552
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 510 mm (taie maxim A3), capacitate de tăiere: 20 file 70g/mp
Tăiere precisă şi foarte sigură în ambele sensuri cu rolă de tăiere superioară şi lamă inferioară din oţel călit
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
Dispozitiv automat de presare a hârtiei
Blat de tăiere metalic picioruşe antialunecare (dimensiuni 705 x 360 mm)
Recomandat pentru utilizare normală

Cod: GHI013

Ghilotină rolă Dahle 550
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 360 mm (taie maxim A4), capacitate de tăiere: 20 file 70 g / mp
Tăiere precisă şi foarte sigură în ambele sensuri cu rolă de tăiere superioară şi lamă inferioară din oţel călit
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
Dispozitiv automat de presare a hârtiei
Blat de tăiere metalic picioruşe antialunecare (dimensiuni 555 x 360 mm)
Recomandat pentru utilizare normală

Cod: GHI012

Ghilotină rolă Dahle 508
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 460 mm (taie maxim A3), capacitate de tăiere: 6 file 70 g / mp
Tăiere precisă şi foarte sigură în ambele sensuri cu rolă de tăiere superioară şi lamă inferioară din oţel călit
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
Dispozitiv automat de presare a hartiei
Blat de tăiere cu picioruşe antialunecare (dimensiuni 580 x 211 mm)
Recomandat pentru hobby şi amatori

Cod: GHI005

Ghilotină rolă Dahle 507
•
•
•
•
•
•
•

Lungime de tăiere: 320 mm (taie maxim A4), capacitate de tăiere: 8 file 70 g / mp
Tăiere precisă şi foarte sigură în ambele sensuri cu rolă de tăiere superioară şi lamă inferioară din oţel călit
2 rigle gradate pentru poziţionare precisă la 90° pe care culisează un dispozitiv de fixare a formatului
Calitate germană, garanţie 5 ani pentru cuţite
Dispozitiv automat de presare a hârtiei
Blat de tăiere cu picioruşe antialunecare (dimensiuni 440 x 211 mm)
Recomandat pentru hobby şi amatori

Cod: GHI006
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b2. afișare și conferinţe
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b2. afișare și conferinţe

Panouri de afișare

Memoboard Post-it®

• Panou tip memo board Post-it® cu ramă nichelată, ideal pentru
organizare, centralizarea ideilor importante

b2. afișare și conferinţe

• Panou tip memo board Post-it® fără ramă, ideal pentru organizare,
centralizarea ideilor importante

Adeziv rezistent pentru folosinţă îndelungată
Cod: PAF017

Cod: PAF016

Dimensiuni: 60 x 90 cm
Ramă aluminiu

Cod: PAF015

Dimensiuni: 58,5 x 46 cm
Fără ramă

Dimensiuni: 90 x 120 cm
Ramă aluminiu

Pinboard cu ramă aluminiu Bi-silque

Panou plută cu ramă aluminiu Bi-silque
• Recomandat pentru expunerea diverselor documente prin fixare cu piuneze adecvate
(cod ACA036 și ACA041)
• Util în orice încăpere (secretariat, săli de conferințe, depozite, ateliere, locuințe)
• Colțuri din Abs

• Recomandat pentru expunerea diverselor documente prin fixare cu piuneze
adecvate (cod ACA036 și ACA041)
• Aspect elegant datorat acoperirii cu material textil
• Colțuri din Abs

Cod: PAF013

Dimensiuni: 150 x 100 cm

PAF012

Dimensiuni: 120 x 90 cm

PAF014

Dimensiuni: 90 x 60 cm

Cod: PAF007

Cod: PAF006

Dimensiuni: 150 x 100 cm

Dimensiuni: 120 x 90 cm

Cod: PAF002

Cod: PAF005

Dimensiuni: 60 x 45 cm

Dimensiuni: 90 x 60 cm

Piuneze panou plută

Panou plută cu ramă lemn Bi-silque

• Piuneze pentru afișarea diverselor informații
pe panouri de plută
• Diverse culori

• Panou plută cu două fețe
• Ramă din lemn masiv, rezistent
• Folosit pentru expunerea diverselor documente sau fotografii prin fixare cu
piuneze adecvate (cod ACA036 și ACA041)

Calitate şi
versatilitate

Cod: PAF009

PAF010

Cod: PAF011

PAF004

PAF003

Dimensiuni: 150 x 100 cm, 13 mm grosime Dimensiuni: 120 x 60 cm, 10 mm grosime Dimensiuni: 60 x 40 cm, 8 mm grosime
Dimensiuni: 120 x 90 cm, 10 mm grosime

Dimensiuni: 80 x 60 cm, 8 mm grosime

Cod: ACA041
50 buc.
CUTIE

Cod: ACA036
50 buc. diverse culori
CUTIE
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Whiteboard-uri
b2. afișare și conferinţe

Whiteboard magnetic ceramic pivotant ramă aluminiu Bi-silque
• Suprafeţele sunt ceramice magnetice şi permit ataşarea de mesaje cu ajutorul magneţilor
(coduri ACA017, ACA026, ACA068, ACA025)
• Rama din aluminiu pe suport metalic cu roţi blocabile
• Suport pentru markere repoziţionabil
• Garanţia se referă la suprafaţa ceramică

Structură mobilă
şi flexibilă pentru
prezentarea
perfectă

Cod: WHB017

Cod: WHB018

Dimensiune: 120 x 90 cm

Dimensiune: 150 x 120 cm

Whiteboard magnetic pivotant ramă aluminiu Bi-silque
• Suprafeţele sunt magnetice şi permit ataşarea de mesaje cu ajutorul magneţilor
(coduri ACA017, ACA026, ACA068, ACA025)
• Rama din aluminiu pe suport metalic cu roţi blocabile
• Suport pentru markere repoziţionabil

Structură mobilă
şi flexibilă pentru
prezentarea
perfectă

Cod: WHB024
Dimensiune:120 x 90 cm

Cod: WHB020
Dimensiune: 150 x 120 cm

Whiteboard non-magnetic pivotant ramă aluminiu Bi-silque
• Suprafeţele sunt nonmagnetice
• Rama din aluminiu pe suport metalic cu roţi blocabile
• Suport pentru markere repoziţionabil

Structură mobilă
şi flexibilă pentru
prezentarea perfectă

Cod: WHB035
Dimensiune:120 x 90 cm
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Cod: WHB031
Dimensiune: 150 x 120 cm

•
•
•
•
•

Suprafețele sunt ceramice, magnetice și se închid cu magneți
Se livrează cu suport pentru markere
Extrem de robust, se poate folosi orice whiteboard marker, se curată foarte ușor și nu se zgârie
Suprafața utilă se triplează prin deschiderea celor două aripi laterale
Suport prezentare versatil, posibilitatea de a lărgi aria de prezentare prin extinderea celor
două părți laterale; robust și rezistent; ideal pentru săli de conferințe, hoteluri, școli și birouri
• Garanția se referă la suprafața ceramică

Cod: WHB036

Dimensiune închis: 90 x 60 cm
Dimensiune deschis: 180 x 60 cm

Cod: WHB019

Dimensiune închis: 120 x 90 cm
Dimensiune deschis: 240 x 90 cm

Tratament termic
special la 800°C

b2. afișare și conferinţe

Whiteboard magnetic ceramic cu ramă aluminiu Infinity Bi-silque

Cod: WHB030

Dimensiune închis: 180 x 120 cm
Dimensiune deschis: 360 x 120 cm

Whiteboard magnetic ceramic cu rama aluminiu Bi-silque
•
•
•
•

Suprafaţa ceramică, magnetică
Se livrează cu suport pentru markere
Uşor de întreţinut şi curăţat
Garanţia se referă la suprafaţă ceramică

Tratament
termic special
la 800°C

Cod: WHB034
Dimensiune: 180 x 120 cm

Cod: WHB033
Dimensiune: 120 x 90 cm

Whiteboard magnetic ceramic cu ramă aluminiu
• Suprafaţa ceramică, magnetică
• Se livrează cu suport pentru markere
• Uşor de intreţinut şi curăţat

Tratament
termic special
la 800°C

Cod: WHB037
Dimensiune:180 x 120 cm

Cod: WHB038
Dimensiune: 120 x 90 cm
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Whiteboard magnetic cu ramă aluminiu
Bi-silque

Whiteboard magnetic cu ramă aluminiu
Forster

• Suprafață din oțel vopsit, rezistentă la zgârieturi
• Se livrează cu sistem de prindere pe perete și suport pentru markere
• Rama din aluminiu și colțurile din ABS asigură o rezistență crescută

• Suprafață din oțel vopsit, rezistență la zgârieturi
• Se livrează cu sistemul de prindere pe perete și suport pentru
markere
• Rama de aluminiu și colțurile din ABS asigură o rezistentă
crescută

Cod: WHB023
Dimensiuni: 240 x 120 cm

Dimensiuni: 150 x 100 cm

Dimensiuni: 120 x 90 cm

WHB014

Cod: WHB002

Cod: WHB016

WHB015

WHB013

Cod: WHB005

Dimensiune:180 x 120 cm

WHB032

Dimensiune:180 x 90 cm

Dimensiuni: 240 x 120 cm

Dimensiune: 90 x 60 cm

Dimensiuni: 180 x 120 cm

Whiteboard magnetic cu ramă lemn Bi-silque
• Suprafaţa din oţel vopsit, rezistentă la zgârieturi
• Se livrează cu sistem de prindere pe perete
• Ramă din lemn

Cod: WHB012

Cod: WHB007

Cod: WHB011

Dimensiuni: 80 x 60 cm

Dimensiuni:  60 x 40 cm

Dimensiuni: 60 x 40 cm

Whiteboard nemagnetic cu ramă lemn
• Suprafaţa albă din melamină
• Se livrează cu sistem de prindere pe perete
• Ramă din lemn

Tablă magnetică cu ramă aluminiu Bi-silque
•
•
•
•

Suprafață ceramică rezistentă
Se livrează cu sistemul de prindere pe perete și suport pentru markere
Ramă din aluminiu
Accesorii recomandate: cretă albă (cod SKA001), cretă color (ACA021), marker
Deco cu cretă (coduri DMK001, DMK002)

WHB039

Dimensiuni:  60 x 40 cm
Nemagnetic

Cod: WHB009
Dimensiune: 200 x 100 cm
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WHB022

Dimensiuni: 120 x 90 cm

• Suprafaţă din oţel vopsit, rezistentă la zgârieturi
• Se livrează cu sistem de prindere pe perete
• Ramă din lemn

Dimensiuni:  80 x 60 cm

Dimensiuni: 60 x 40 cm
Nemagnetic

WHB021

Dimensiuni: 90 x 60 cm

Whiteboard magnetic cu ramă lemn Forster

Cod: WHB029

WHB004

WHB001

Dimensiuni: 150 x 100 cm

Cod: WHB010
Dimensiune: 180 x 120 cm

• Tablă pentru planificare săptămânală cu ajutorul cardurilor
• Tabla se formează din module (se pot comanda și separat)
• Conține 7 module cu dimensiunea de 48 mm; un modul cu indexuri de 15 mm;
35 de compartimente pentru carduri; 8 suporți pentru carduri
• Se livrează cu accesoriile de montare și cu 8 pachete de carduri în următoarele culori:
alb, roz, roșu, orange, galben, verde și albastru

Ajută la o planificare
exactă a activităţii

b2. afișare și conferinţe

Tablă pentru planificare săptămânală cu indexuri Jalema

Cod: PAF020

Dimensiuni: 78,3 x 63 cm

Whiteboard planner ramă de aluminiu Bi-silque
• Tablă cu ramă de aluminiu şi suprafaţă magnetică preimprimată pentru planificare lunară şi/sau anual:
• Prevazut: cu suport reglabil pentru markere
• Un produs ce eficientizează munca utilizatorului

Cod: WHB026
Dimensiuni: 120 x 90 cm
lunar

Cod: WHB027
Dimensiuni: 120 x 90 cm
anual

Whiteboard planner din sticlă Bi-silque
•
•
•
•

Tablă cu suprafaţă din sticlă pentru planificare anuală
Prevazută cu suport  pentru markere şi elemente pentru fixare
Un produs modern realizat din sticlă tratată cu grosimea de 4 mm
Se folosesc markere speciale (cod MKP003)

Cod: WHB048
Dimensiuni: 78 x 48 cm
anual
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Tablă magnetică din sticlă Bi-silque
•
•
•
•
•

Tablă din sticlă cu suprafaţă magnetică şi colţuri rotunjite
Sticla are o grosime de 4 mm
Versatilă, poate fi folosită şi ca element de decor
Conferă o scriere lină, cursivă, se şterge foarte uşor cu orice tip de burete
Se folosesc magneţi foarte puternici (cod COW006) şi markere speciale (cod MKP003)

Sticlă tratată cu
grosime 4 mm

Cod: WHB028
Dimensiuni: 120 x 90

Cod: WHB003
Dimensiuni: 90 x 60

Tablă magnetică din sticlă Bi-silque
•
•
•
•
•

Tablă din sticlă cu suprafaţă magnetică şi colţuri rotunjite
Sticla are o grosime de 4 mm
Versatilă, poate fi folosită şi ca element de decor
Conferă o scriere lină, cursivă, se şterge foarte uşor cu orice tip de burete
Se folosesc magneţi foarte puternici (cod COW006) şi markere speciale (cod MKP003)

Sticlă tratată cu grosime 4 mm
Cod: WHB008
Dimensiuni: 380 x 380

Magneţi extrastrong pentru tablă sticlă
Bi-silque
• Magneţi extra strong pentru toate tablele de sticlă
• Practic şi foarte uşor de folosit; culoare: argintiu
• Poate fi folosit pentru prinderea markerelor (cod MKP003)

Set 4 markere tablă sticlă Bi-silque
•
•
•
•

Set de 4 markere fluorescente pentru tablele din sticlă
Culori intense
Asigură scriere cursivă, de calitate
Dotate cu inel metalic ce permite plasarea pe tablă cu ajutorul
magnetului special (COW006)

Pe bază de cerneală
Cod: COW006
2 buc.
SET
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Cod: MKP003

Accesorii afişare

Kit pentru whiteboard Bi-silque
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• Setul conţine: 4 markere asortate, 6 magneţi, burete magnetic
şi soluţie curăţare 125 ml

Cod: ACA020

Kit Schneider Maxx Eco 110
• Set ce conţine 4 markere, 4 rezerve şi un burete fixate într-un suport compact
• Uscare rapidă, se curăţă uşor
• Culori: negru, albastru, roşu, verde

Un produs 3 în 1:
marker, rezervă,
burete
Cod: MKW004

Marker whiteboard+flipchart Schneider Max Eco 110
• Vârf rotund
• Se foloseşte atât pentru scrierea
pe whiteboard, cât şi pe hârtia de  
flipchart sau plannere
• Uscare rapidă, se curăţă uşor, fără a
lăsa urme
• Nu conţine toluen şi xilen
• Tehnologia ‘’cap-off’’ împiedică
uscarea chiar şi când este lăsat fără
capac mai multe zile
• Este reîncărcabil cu rezerva Maxx 655
(MKW200)

Reîncărcabil,
uscare rapidă

Cod: MKW005
10  buc.
CUTIE

Cod: MKW200
3 buc.

Rezervă Maxx 655

SET

Marker whiteboard + flipchart Schneider Maxx 290
• Vârf rotund
• Se foloseşte atât
pentru scrierea pe
whiteboard, cât şi pe
hârtia de  flipchart sau
plannere
• Uscare rapidă, se
curăţă uşor
• Nu conţine toluen
şi xilen
• Tehnologia ‘’cap-off’’  
împiedică uscarea chiar
şi când este lăsat fără
capac mai multe zile
• Este reîncărcabil cu
rezerva Maxx 665
(MKW008)

Reîncărcabil
de 4 - 6 ori
Cod: MKW002
Cod: MKW003
Etui cu 4 culori/set

10  buc.
CUTIE

Cod: MKW008
30  ml Rezervă Maxx 665
CĂLIMARĂ
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Marker Whiteboard+flipchart Forster
• Vârf rotund
• Se usucă rapid
• Se foloseşte atât pentru scrierea pe whiteboard, cât şi pe hârtia de flipchart sau plannere

Cod: MKW001

Cod: MKW010

Etui cu 4 culori/set

Marker Schneider Deco Maxx 265/260
•
•
•
•

Marker cu cretă lichidă de consistenţa vopselii
Este pe bază de apă şi cu miros redus
Se poate şterge de pe majoritatea suprafeţelor netede cu ajutorul unui material textil umed
Este recomandat pentru înscripţionarea şi decorarea geamurilor sau a altor suprafeţe de interior,
dar şi pentru a scrie pe tabla verde sau neagră

Cretă lichidă,
uşor de şters
Cod: DMK002

Cod: DMK001

Vârf rotund, Deco 265

Vârf teşit, Deco 260

Cretă pentru tablă verde

Magneţi de birou
• Magneţi rotunzi cu diverse
diametre, pe blister

Cod: SKA001
100  buc. albă
CUTIE

Cod: ACA021

Cod: ACA017

12  buc. color

3buc.
BLISTER

CUTIE

Bandă magnetică Bi-silque
• O modalitate nouă de a creea organigrame și diagrame de planificare
• Destinat centrelor de conferințe, hotelurilor, instituțiilor publice, magazinelor
și birourilor

diametru:
50 mm

ACA026
5  buc.
BLISTER

diametru:
30 mm

ACA014
6  buc.
BLISTER

diametru:
20 mm
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10  buc. diametru:
15 mm
BLISTER

Bandă magnetică
•
•
•
•

Un mod simplu și eficient pentru etichetarea produselor stocate pe rafturi metalice sau containere
Permite aplicarea și schimbarea etichetelor de produse ori de câte ori este necesar
Banda poate fi tăiată ușor cu foarfecă sau cutter în funcție de dimensiunea dorită
Etichetele din hârtie nu sunt incluse

Cod: ACA033
Dimensiuni: 10 mm x 5 m

ACA025

Cod: ACA038

Cod: ALT006

Dimensiuni: 25 mm x 10 m

Dimensiuni: 25 mm x 10 m

• Recomandat pentru ştergerea notiţelor scrise cu markerul de pe
suprafaţa tablelor
• Nu atacă suprafaţa whiteboard-urilor (nu interacţionează chimic cu
acestea)
• Nu conţine alcool
• Fabricat în Germania

Dispenser cu şerveţele pentru whiteboard
Durable
• Serveţele umede pentru curăţarea whiteboard-ului
• Nu conţin alcool
• Biodegradabile
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Spray spumă curăţare whiteboard Durable

Eficienţă maximă

Utilizabil o lungă
perioadă de timp

Cod: CPC018
100 buc.

Cod: CPC017

SET

400 ml

Suport magnetic whiteboard pentru
markere + burete Bi-silque

Spray curăţare whiteboard CCM
• Recomandat pentru ştergerea notiţelor scrise cu
whiteboard marker de pe suprafaţa tablelor
• Nu atacă suprafaţa whiteboard-urilor (nu
interacţionează chimic cu acestea)
• Nu conţine alcool
• Fabricat în Germania

• Suport magnetic din plastic pentru markere şi burete

Cod: CPC011

Cod: ACA009

250 ml

Bureţi pentru whiteboard
• Asigură o curăţare rapidă şi uşoară a tablei

Cod: ACA016

magnetic, 150 x 50 x 45 mm

10  buc. Cod: ACA018
rezervă burete magnetic
CUTIE

Cod: ACA015

nemagnetic, 105 x 55 x 21 mm
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Sisteme de afişare pentru perete
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Suport mural metalic echipat Tarifold
• Suport metalic ce se poate fixa pe orice suprafaţă
verticală
• Accesoriile de montare sunt incluse
• Asigură acces uşor la informaţii
• Echipat cu 5 indexuri şi 10 folii transparente din
PVC cu ramă în diverse culori, cu prindere pe
latura mare

Cod: ACA023
foliile se pot înlocui
(cod FPA004)

Suport mural metalic echipat Tarifold
•
•
•
•

Suport metalic ce se poate fixa pe orice suprafaţă verticală
Accesoriile de montare sunt incluse
Asigură acces uşor la informaţii
Echipat cu 5 indexuri şi 10 folii transparente din PVC cu ramă în
diverse culori, cu prindere pe latura mare
• Suportul A4 poate utiliza şi folii A3 (comandă specială) cu prindere
latura mică

Ideal pentru zona
industrială

A4

ACA024
foliile se pot înlocui
(cod FPA024)

Suport mural metalic neechipat Tarifold
•
•
•
•
•
•

Suport metalic ce se poate fixa pe orice suprafaţă verticală
Accesoriile de montare sunt incluse
Asigură acces uşor la informaţii
Poate fi echipat cu folii A4, cod FPA024
Suportul A4 poate utiliza şi folii A3 (cod FPA004) cu prindere latura mică
Capacitatea suportului se poate mări cu ajutorul extensiei - ACA061 prin simpla
juxtapunere (alăturare)

Măreşti
capacitatea
suportului
neechipat cu
încă 10 folii

Poate fi echipat cu folii
de culoarea dorită
ACA203
poate fi echipat
cu 10 folii A3,
cod FPA004

ACA034
poate fi echipat
cu 10 folii A4,
cod FPA024

Suport mural magnetic echipat Tarifold
•
•
•
•
•
•

Suport metalic cu spatele magnetic, rezistent la şocuri
Asigură acces uşor la informaţii
Echipat cu 5 folii transparente din PVC cu ramă în diverse culori, cu prindere pe latura mare
Prevăzut cu 4 capace laterale din plastic negru, pentru protejarea foliilor
Suportul poate fi utilizat în fabrici, depozite, workshop-uri
Rezistenţa magnetului: 17,5 N

Uşor de mutat pe orice
suprafaţă metalică
Cod: MIC030
foliile se pot înlocui
(cod FPA024)
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ACA061
Extensie pentru
suportul mural
metalic cod ACA034

Suport mural metalic echipat Tarifold VEO
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• Produs cu design deosebit datorită combinaţiei inedite de aluminiu şi ABS de
înaltă calitate
• Accesoriile de montare sunt incluse
• Echipat cu 10 folii transparente A4 din polipropilenă, cu ramă neagră

Un mod profesionist de
afişare şi organizare a
documentelor
Cod: ACA029
foliile se pot înlocui
cu cod FPA024

Folii afişare cu ramă metalică Tarifold
•
•
•
•

Folii afişare transparente, confecţionate din PVC, cu proprietăţi anti-reflexie
Rama este metalică acoperită cu plastic, extrem de rezistentă
Prevăzute cu pivoţi din metal
Echipează suporţii murali Tarifold (ACA203, ACA023, ACA034)

Garanţie 10 ani

Cod: FPA004
diverse culori

Folii afişare cu ramă metalică Tarifold
•
•
•
•

Folii afişare transparente, confecţionate din PVC, cu proprietăţi anti-reflexie
Rama este metalică acoperită cu plastic, extrem de rezistentă
Prevăzute cu pivoţi din metal
Echipează suporţii murali şi de birou Tarifold (ACA034, ACA030, ACA022,
ACA029, ACA023, ACA024))

Rezistente la folosire
îndelungată

A4

FPA024
diverse culori

Suport mural plastic echipat Tarifold
•
•
•
•

Suport din plastic ce se poate fixa pe orice suprafață verticală
Accesoriile de montare sunt incluse
Unghiul de citire este ajustabil
Echipat cu 10 folii transparente
A4 din PVC cu ramă gri și 5
indexuri

Folii afişare cu ramă din plastic Tarifold
• Folii de afișare, din plastic, perfect transparente, cu
proprietăți anti-reflexie
• Echipează suporții Tarifold (cod ACA028, ACA027)

Mijloc de
comunicare
rapid și
eficient
Cod: ACA028

Cod: FPA031

foliile se pot înlocui
(cod FPA031)
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Suport mural metalic echipat Durable Vario
•
•
•
•

Suport din metal extrem de rigid, ce se poate fixa pe orice suprafață verticală
Accesoriile de montare sunt incluse
Foliile sunt cu rame colorate, prevăzute cu indexuri personalizabile
Este echipat cu 10 folii Sherpa A4 (câte 2 buc din fiecare culoare - negru, roșu,
galben, verde, albastru) sau 20 folii (câte 4 bucăți din fiecare culoare - negru,
roșu, galben, verde, albastru)
• Foliile au prindere pe latura mare

Ideal pentru folosire
îndelungată; ușor de
asamblat
Cod: ACA007

Cod: FIS002

20 folii foliile se pot înlocui
(cod FPA037)

10 folii foliile se pot înlocui
(cod FPA037)

SUPORT

SUPORT

Suport mural metalic echipat Durable Function
• Suport din metal, foarte robust
• Accesoriile de montare sunt incluse
• Foliile sunt prevăzute cu perforaţii standard pentru îndosariere şi conţin
indexuri cu etichete; au prindere pe latura mare
• Echipat cu 10 folii din PVC transparente A4 (5 roşii şi 5 albastre) sau 20
folii (5 buc din fiecare culoare - roşu, verde, galben şi albastru)

Util în spaţii
comerciale
Cod: ACA005

Cod: ACA004

20 folii foliile se pot înlocui
(cod FPA007)

10 folii foliile se pot înlocui
(cod FPA007)

SUPORT

SUPORT

Suport mural metalic neechipat Durable
• Fabricat din oţel acoperit cu plastic
• Accesoriile de montare sunt incluse
• Poate fi echipat cu 10 folii A4 (cod FPA007 sau
FPA037)
• Se pot monta adiţional alţi suporţi pentru a mări
capacitatea (se comandă separat)
• Dimensiuni: 322 x 73 mm

Recomandat pentru
producţie, logistică
magazine
Cod: ACA006

• Folii de afişare, din polipropilenă, cu ramele de diverse culori
• Au proprietăţi anti-relfexie, ceea ce permite scanarea lor
• Echipează suporţii Durable (codurile ACA032, FIS002, ACA007, ACA006)

Organizare eficientă a
documentelor
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• Confecţionate din polipropilenă transparentă, foarte rezistentă
• Foliile sunt prevăzute cu indexuri multicolore, cu etichete,  pentru o
identificare rapidă
• Echipează suporţii Durable
Function (ACA019, ACA004,
ACA005)

Perforaţii pentru
îndosariere
Cod: FPA007

Folii afişare Durable Sherpa

Cod: FPA037

Folii afişare cu perforaţii Durable

Sisteme de afişare pentru birou
Suport metalic echipat Tarifold VEO
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• Produs cu design deosebit datorită combinaţiei inedite  de aluminiu şi ABS de înaltă calitate
• Echipat cu 10 folii transparente A4 din polipropilenă, cu ramă neagră
• Accesoriile de montare sunt incluse

VEO prezintă, protejează şi
organizează documentele

Cod: ACA030
foliile se pot înlocui
(cod FPA024)

Suport metalic echipat Tarifold
• Suport metalic pentru birou, echipat, ce asigură acces facil la
informaţii
• Echipat cu 10 folii A4, transparente din PVC, cu ramă color metalică
şi cu 5 indexuri

Suport plastic compartimentat Tarifold
• Suport din plastic pentru birou
• Cele 3 compartimente frontale permit o mai bună organizare a micilor
accesorii (agrafe, notes-uri, pixuri)
• Echipat cu 10 folii transparente A4 din PVC cu ramă gri şi cu 5 indexuri
• Accesoriile de montare sunt incluse
• Util pentru recepţii, puncte de informare, holuri, săli de aşteptare

Stabilitate
foarte bună,
un organizer
complet

Cod: ACA022
foliile se pot înlocui
(cod FPA024)

Folii afişare cu ramă metalică Tarifold
•
•
•
•

Folii afişare transparente, confecţionate din PVC, cu proprietăţi anti-reflexie
Rama este metalică acoperită cu plastic, extrem de rezistentă
Prevăzute cu pivoţi din metal
Echipează suporţii murali şi
de birou Tarifold (ACA034,
Foarte rezistente
ACA030, ACA022, ACA029,
ACA023, ACA024)

FPA024

Cod: ACA027
foliile se pot înlocui
(cod FPA024)

Folii afişare cu ramă din plastic Tarifold
• Folii de afișare, din plastic, perfect transparente, cu proprietăți
anti-reflexie
• Echipează suporții Tarifold (cod ACA028, ACA027)

Cod: FPA031

diverse culori
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Suport metalic echipat Durable Vario
• Suport din metal, echipat cu 10 folii Sherpa, de diverse culori
• Foliile sunt prevăzute cu indexuri cu etichete albe în interior

Protejează şi
organizează
documentele
Cod: ACA032
10 folii foliile se pot înlocui
(cod FPA037)
SUPORT

Suport metalic echipat Durable Function
• Suport metalic, robust,  prevăzut cu picioruşe antiaderente pentru o stabilitate cât mai mare
• Echipat cu 10 folii din polipropilenă transparentă (5 cu ramă roşie şi 5 cu ramă albastră)
• Foliile sunt prevăzute cu 10 indecşi cu etichetă albă, perforaţii standard pentru îndosariere în
bibliorafturi şi caiete mecanice

Cod: ACA019
10 folii foliile se pot înlocui
(cod FPA007)
SUPORT

Folii afişare cu perforaţii Durable
• Confecţionate din polipropilenă transparentă, foarte rezistentă
• Foliile sunt prevăzute cu indexuri multi-colore, cu etichete, pentru o
identificare rapidă
• Uşor de montat, se pot copia şi scana
• Echipează suporţii Durable Function (ACA019, ACA004, ACA005)

Perforaţii pentru îndosariere
Cod: FPA007

Folii afişare Durable Sherpa
• Folii de afişare, din polipropilenă, cu rame din plastic de diverse culori
• Au proprietăţi anti-relfexie, ceea ce permite scanarea lor
• Echipează suporţii Durable (codurile ACA032, FIS002, ACA007, ACA006)

Organizare eficientă a
documentelor
Cod: FPA037
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Rame magnetice sau autoadezive, cu închidere magnetică

• Ramă magnetică în format A3
• Colţurile rotunjite şi marginile punctate conferă o vizibilitate mult
mai bună a documentului
• Este prevăzută cu magnet pe fiecare latură, astfel că fixarea pe
suprafeţele metalice este foarte bună
• Se poate utiliza atât pe orizontală, cât şi pe verticală
• Sistem anti-reflexie care face documentul mult mai lizibil

Ideale pentru
magazine, hoteluri,
restaurante, fabrici
Cod: PAF200
2 buc.
SET

Ramă magnetică A4 Durable Duraframe
Ramă magnetică, în format A4
Este prevăzută cu magnet  de jur împrejurul ramei
Se poate folosi pe orice suprafaţă metalică
Foarte uşor de inserat documentul, informaţiile
în interior
• Este ideală pentru magazine, fabrici, restaurante,
hoteluri, pentru afişarea diverselor informaţii
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Ramă magnetică A3 Tarifold Magneto Solo

•
•
•
•

Organizarea
eficientă a
documentelor

Cod: ACA010

Ramă magnetică A4 Tarifold
•
•
•
•
•

Ramă magnetică, în format A4
Se  poate folosi pe orice suprafaţă metalică; este prevazută cu magnet pe toată suprafaţa ramei
Introducerea documentului se face prin partea superioară, ceea ce permite o aranjare perfectă a documentului
Colţuri rotunjite pentru o formă plană, clară
Închiderea magnetică permite utilizarea atât
pe verticală, cât şi pe orizontală

Cod: MPA011

Ideală pentru birouri,
magazine, hoteluri,
restaurante, fabrici

2  buc.
SET

Ramă magnetică A4 Tarifold
• Ramă metalică A4, prevăzută cu bandă magnetică pe lăţimea
superioară
• Introducerea documentului în folia perfect transparentă se face
prin partea superioară
• Poate fi folosită pe orice suprafaţă metalică
• Este produsul ideal de folosit în ateliere, birouri, fabrici,
magazine, pe dulapuri metalice pentru a afişa informaţii, liste
sau instrucţiuni de lucru

Cod: PAF008
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Ramă autoadezivă A1/A2 Durable Duraframe
•
•
•
•
•

Ramă autoadezivă repoziţionabilă, în format poster
Rama frontală magnetică are un sistem ferm de închidere iar folia transparentă permite afişarea informaţiilor dorite
Adezivul repoziţionabil permite lipirea pe suprafeţe netede,
Se fixează pe verticală şi se pot deschide pe 3 laturi
Înlocuirea documentelor afişate se face rapid şi uşor

Ideală pentru afişarea
informaţiilor în diverse zone:
muzee, teatre, cinema, şcoli,
restaurante

Cod: PAF022
A2

Dimensiuni externe: 639 x 465 mm
Dimensiuni interne: 583 x 409 mm

PAF023
A1

Dimensiuni externe: 886 x 639 mm
Dimensiuni interne: 830 x 583 mm

Ramă autoadezivă A4 Durable Duraframe
•
•
•
•
•

Ramă autoadezivă repoziţionabilă, în format A4
Rama frontală magnetică are un sistem ferm de închidere iar folia transparentă permite afişarea informaţiilor dorite
Adezivul repozitionabil permite lipirea pe suprafeţe netede
Se poate utiliza atât pe orizontală cât şi pe verticală
Înlocuirea documentelor afişate se face rapid şi uşor

Posibilităţi extinse de
aplicaţii: birou, industrie,
spaţii comerciale

Cod: PAF019

Ramă autoadezivă A4 Tarifold
•
•
•
•
•
•

Ramă autoadezivă repoziţionabilă, în format A4
Rama frontală magnetică are un sistem ferm de închidere, iar folia transparentă permite afişarea informaţiilor dorite
Colţurile ramei sunt rotunjite pentru o formă plană, clară
Închiderea magnetică permite utilizarea atât pe verticală, cât şi pe orizontală
Adezivul repoziţionabil permite lipirea pe suprafeţe netede, curate, nu lasă urme
Un produs ideal pentru birouri, magazine, hoteluri, restaurante, fabrici

Informaţiile utile
la îndemâna
dumneavoastră

Cod: MPA012
2  buc.
SET
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• Ramă autoadezivă repoziţionabilă, în format A5
• Rama frontală magnetică are un sistem ferm de închidere iar folia
transparentă permite afişarea informaţiilor dorite
• Adezivul repoziţionabil permite lipirea pe suprafeţe netede
• Se poate utiliza atât pe orizontală cât şi pe verticală
• Înlocuirea documentelor afişate se face rapid şi uşor

Ramă autoadezivă A4 cu colţ magnetic Tarifold
• Ramă autoadezivă repoziţionabilă A4
• Are un colţ flexibil cu închidere magnetică ce asigură o
utilizare uşoară şi sigură
• Are capacitate de până la 10 file (hârtie de 80 g/mp)
• Se poate utiliza pe orizontală sau verticală şi se poate
lipi/dezlipi pe diverse suprafeţe fără a lăsa urme

Se poate utiliza
pe orizontală sau
verticală

Cod: MPA015

Cod: FPA001
A5
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Ramă autoadezivă A5 Durable Duraframe

2  buc.
SET

Şină magnetică pentru afişaj Jalema
• Confecţionate din aluminiu, marginile sunt foarte bine finisate, prevăzute cu role din plastic
• Documentele se introduc uşor, printr-o singură mişcare, în spatele rolelor din plastic
• Utilizare: în birouri pentru diverse informaţii şi documente, în şcoli pentru proiecte şi desene, în zonele de producţie
pentru programe, schiţe, statistici, în camere de conferinţe, în agenţii de publicitate etc.

O prezentare inteligentă şi
elegantă a documentelor
dumneavoastră

Cod: ACA052
60 cm

ACA053

90 cm

ACA054

120 cm

Folie A4 cu agăţătoare Tarifold

Suport afiș de perete
•
•
•
•
•

Sistem de afișare orizontal/vertical
Capacitate 1 foaie de hârtie
Este fabricat din material acrilic transparent
Se livrează cu accesorii de fixare pe perete
Permite introducerea ușoară a documentului din interior

• Folie A4 cu acces rapid prin partea superioară la documentul din interior
• Ambalare: 5 culori asortate (negru, albastru, roșu, verde, galben)
• Un mod eficient de a afișa informații (instrucţiuni de lucru, fișe
tehnice) în birouri, pe holuri sau în punctele de informare

Foarte
practice

Cod: SPR025

Dimensiuni: 300 x 210 x 5 mm,
vertical

SPR024

Dimensiuni: 300 x 210 x 5 mm,
orizontal

Cod: FPA027
5 buc.
SET

159

b2. afișare și conferinţe

easy as
adhesive
tape…
…with the
elegance of
a frame
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DURAFRAME®
DURAFRAME®
POSTER

DURABLE · HUNKE & JOCHHEIM GMBH & CO. KG · WWW.DURABLE.EU

Permit scrierea cu marker pentru whiteboard
Cod: TIP012

Harta administrativ-rutieră a României
1400 X 2000 mm

Cod: TIP018

Harta fizico-geografico-administrativă a României
1000 X 1400 mm

Cod: TIP005

Harta fizico-rutieră a Europei
1000 X 1400 mm

Rame Click
•
•
•
•

Cod: TIP033
Harta Politică a lumii
1000 X 1400 mm
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Hărţi

Panou mural extraplat (25 mm), cu ramă din aluminiu şi dispozitiv tip click de închidere/deschidere a ramei
Spate turnat dintr-o singură bucată de plastic
Afişul este protejat de o folie din PVC transparent, antireflexiv cu grosime 0,4 mm
Prinderea pe perete se face cu şuruburi ascunse în ramă

Cod: SPR007
Dimensiuni:
297 x 420 mm

Cod: SPR017
A2

Cod: SPR006
Dimensiuni:
210 x 297 mm
cu picior

Dimensiuni:
420 x 594 mm

Cod: SPR018
A1

Dimensiuni:
594 x 840 mm

Vitrină afisaj whiteboard de interior Bi-silque
•
•
•
•
•

Ramă din aluminiu foarte robustă
Uşa din poliacril conferă o foarte bună vizibilitate
Se livrează cu 2 chei tip Imbus
Suprafaţa magnetică permite ataşarea de mesaje (anunţuri, comunicări) cu ajutorul magneţilor
Poate fi folosită şi ca whiteboard deoarece suprafaţa permite scrierea cu marker whiteboard

Cod: WHB042

Dimensiuni: 4 x A4 (49 x 66,4 cm)

Cod: WHB041

Dimensiuni: 6 x A4 (72 x 66,4 cm)

Vitrina afisaj whiteboard de interior
•
•
•
•
•

Ramă din aluminiu foarte robustă
Ușa din poliacril conferă o foarte bună vizibilitate
Se livrează cu 2 chei
Suprafața magnetică permite atașarea de mesaje (anunțuri, comunicări) cu ajutorul magneților
Poate fi folosită și ca whiteboard deoarece suprafața permite scrierea cu marker whiteboard

Cod: WHB025

Dimensiuni: 60 x 90 cm

Cod: VIT001

Dimensiuni: 90 x 120 cm
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Videoproiectoare
Videoproiector educational MH856UST
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tehnologie de afişare: DLP 3D (Short Throw)
Luminozitate: 3200 ANSI Lumeni
Contrast: 10.000:1
Reproducere culori: 1,07 miliarde culori
Diagonală minimă/maximă imagine (m): 2.0 - 2.54
Rezoluţie nativă: 1080p FullHD (1920 x 1080)
Durata de viaţă lampă (ora):4000 / 5000 / 7000 ( Normal / Eco / SmartEco )
Putere lampă (W): 230
Compatibilitate format HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Compatibilitate video: NTSC, PAL, SECAM
Dimensiuni (LxWxH): 373,3 x 287,5 x 201mm (cu oglindă)

Cod: VPR004
5

Kg

Videoproiector MX507

Videoproiector educational EB-570
• Tehnologie de afişare: DLP 3D (Short Throw)
Luminozitate: 3200 ANSI Lumeni
• Contrast: 13000:1
• Reproducere culori: 1,07 miliarde culori
• Diagonală minimă/maximă imagine (m): 1,52 - 7,62
• Rezoluţie nativă: 1024 x 768
• Durata de viaţă lampă (ora): 4000 / 6000 / 6500 /
10000 (Normal / Economic /
SmartEco / LampSave)
• Putere lampă (W): 270
• Difuzoare: 1 x 2 W
• Dimensiuni (W x D x H mm):
283 x 222 x 88,7

•
•
•
•
•
•
•

Tehnologie de afişare: DLP 3D
Luminozitate: 3200 ANSI Lumeni
Contrast: 13000:1
Reproducere culori: 1.07 miliarde culori
Diagonală minimă/maximă imagine (m): 1.52 - 7.62
Rezoluţie nativă: 1024 x 768
Durata de viaţă lampă (ora): 4000 / 6000 / 6500 / 10000
(Normal / Economic / SmartEco / LampSave)
• Putere lampă (W): 270
• Difuzoare: 1 x 2 W
• Dimensiuni (W x D x H mm):
283 x 222 x 88.7

Cod: VPR001

Cod: VPR002

5,3

1,8

Kg

Kg

Videoproiector EB-S04
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tehnologie de afişare: 3LCD
Luminozitate: 3000 ANSI Lumeni
Contrast: 15000:1
Diagonală minimă/maximă imagine (m): 1,77 - 2,4
Rezoluţie nativă: SVGA (800x600)
Durata de viaţă lampă (ora): 5000
Putere lampă (W): 200
Difuzoare: 1 x 1 W
Dimensiuni (LxWxH): 297 x 234 x 77 mm

Cod: VPR023
2,4
Kg
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Videoproiector C205
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tehnologie de afişare: DLP (Short Throw)
Luminozitate: 200 ANSI Lumeni
Contrast: 1000:1
Reproducere culori: 16,7 milioane de culori
Diagonală minimă/maximă imagine (m): 0.76 - 2.54
Rezoluţie nativă:  FWVGA (854 x 480)
Durata de viaţă lampă (ora): 2000
Conexiuni: HDMI
Dimensiuni (LxWxH): 144 x 108 x 27

Cod: VPR003
302
g

• Este de 10 ori mai puternic decât laserele roșii standard
• Se distinge pe cele mai luminoase monitoare LCD sau plasme
• Un design cu 4 butoane care facilitează navigarea în prezentări
PowerPoint sau Keynote
• Telecomandă puternică de 2.4 Ghz rezistă interferențelor și poate
prezenta chiar și de la o distanță de 50 metri
• Receiverul USB se stochează în corpul indicatorului laser
• Indicator consum baterie

Cod: APC031

•
•
•
•
•
•

Cod: APC031

Telecomandă-arătător pentru prezentări video
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistem multimedia cu control de la distanţă
Telecomandă wireless cu USB
Memorie inclusă de 1 GB
Aratator laser până la 200 m
Butoane simplu de utilizat (slide urmator şi anterior, ascunde slide, laser)
Rază de acţiune 15 m
Compatibilă cu Windows 98, Mac OS 8
1 şi variante ulterioare
Are design deosebit, compact

Cod: APC014

Pointer telescopic, dimensiune 145 mm (retrasă) x 10 mm
Carcasă metalică
Raza de acţiune laser (m): 50
Clasă laser 2
Funcţionează cu 3 x LR - 41(incluse)
Greutate: 39 g
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Indicator laser Hama LP10, 3 in 1

Indicator laser Kensington

Suport tavan pentru videoproiector Bi-silque
•
•
•
•
•
•
•

Suport robust din aluminiu şi oţel pentru prindere în tavan
Este potrivit pentru orice videoproiector cu o greutate maximă de 10kg
Se poate monta în funcţie de dimensiunea dorită (se prinde în faianţă şi rigips)
Este format din 4 module (3*30 cm şi 1*8 cm)
3 braţe reglabile
Se livrează cu accesorii de asamblare
Este recomandat pentru săli de
conferinţă şi şcoli

Cod: VPR005

Folie transparentă pentru imprimare laser Nobo
• Folie transparentă pentru imprimare laser color
• Imprimare pe o faţă (indicator colţ drept)
• Material poliester cu grosime 100 micron

Cod: ECR004

50   coli Imprimare color
CUTIE

Cod: ECR003

50   coli Imprimare alb-negru
CUTIE
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Ecrane de proiecţie

Ecran proiecţie de perete electric Bi-silque
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Ecran proiecţie de perete manual Bi-silque
•
•
•
•

Se poate fixa pe tavan sau pe perete (accesorii incluse)
Poate fi poziţionat în unghiul dorit pentru o utilizare optimă
Oferă o reflexie superioară având suprafaţa plană, culoare alb mat
Formatul pătrat al ecranului este potrivit pentru diverse prezentări

Se poate fixa pe tavan sau pe perete (accesorii incluse)
Poate fi poziţionat în unghiul dorit pentru o utilizare optimă
Oferă o reflexie superioară având suprafaţă plană, culoare alb mat
Formatul pătrat al ecranului este potrivit pentru diverse prezentări
Se coboară cu ajutorul telecomenzii

Motor silenţios

Cod: ECR008

Cod: ECR006

Dimensiuni: 1,8 x 1,8 m

Dimensiuni: 2 x 2 m

Ecran proiecţie tripod Bi-silque
• Suport confecţionat din oţel foarte rezistent, ce conferă stabililtate
• Pânză lavabilă rezistentă la mucegai cu suprafaţă alb mat
• Braţ pentru poziţionarea ecranului în unghiul dorit

Soluţia
mobilă pentru
prezenatarea ta

Cod: ECR007
Dimensiuni: 2 x 2 m
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•
•
•
•
•

Cod: ECR005
Dimensiuni: 1,8 x 1,8 m

Cod: ECR009

Dimensiuni: 1,8 x 1,8 m

Flipcharturi şi rezerve
Flipchart magnetic Bi-silque
•
•
•
•
•

Suprafaţă din oţel pentru uz intens
Bază mobilă cu 5 braţe şi roţi blocabile asigurând flexibilitate optimă
2 cleme reglabile din plastic pentru montarea hârtiei
Suprafaţa de bază poate fi utilizată ca whiteboard magnetic
Dimensiune cu ramă: 104 x 68 cm
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Flipchart magnetic Ubers
• Suprafaţă din oţel pentru uz intens
• Bază mobilă cu 5 braţe şi roţi blocabile asigurând flexibilitate
optimă
• Riglă mobilă din plastic (poate fi îndepărtată) pentru scriere
dreapta sau tragerea liniilor
• Prevăzut cu suport pentru instrumentele de scris, cu clapă
rabatabilă
• 2 cleme reglabile din plastic pentru montarea hârtiei
• Suprafaţa de bază poate fi utilizată ca whiteboard magnetic
• Dimensiune cu ramă: 100,5 x 67,7 cm
• Dimensiune suprafaţă scris (fără ramă): 95 x 64,5 cm

Braţe laterale
ce asigură
suprafaţa
suplimentară
de lucru

Cod: FLI006

Flipchart magnetic Forster
• Suprafaţa din oţel pentru uz intens
• Bază mobilă cu 5 braţe şi roţi blocabile
asigurând flexibilitate optimă
• 2 cleme reglabile din plastic pentru
montarea hârtiei
• Suprafaţa de bază poate fi utilizată ca
whiteboard magnetic
• Dimensiune cu ramă: 99,6 x 69,6 cm
• Dimensiune suprafaţă scris (fără ramă):
97,7 x 68,2 cm

Cod: FLI200

Rezervă flipchart pătrăţele Forster
• Prevăzută cu microperforaţii în partea superioară a paginii
pentru o rupere uşoară
• File liniate cu pătrăţele
• Hârtie de 80 g/mp
• Rezistentă, bună la scriere
• Dimensiuni: 57,7 x 80,5 cm

Cod: FLI009
Cod: FLI010
fără braţe

50 file
SET
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Flipchart magnetic Forster
•
•
•
•
•

Flipchart nemagnetic Forster

Picioare telescopice: înălţime minimă: 95 cm, maxim: 185 cm
Portabil şi uşor de manevrat
2 cleme reglabile din plastic pentru montarea hârtiei
Dimensiune cu ramă: 100 x 67,7 cm
Dimensiune suprafaţă de scris: 98,7 x 65,5 cm

•
•
•
•
•

Picioare telescopice: înălţime minimă: 95 cm, maxim: 185 cm
Portabil şi uşor de manevrat
2 cleme reglabile din plastic pentru montarea hârtiei
Dimensiune cu ramă: 106 x 67,7 cm
Dimensiune suprafaţă de scris: 97 x 65,4 cm

Poate fi
folosit ca
whiteboard

Cod: FLI002

Cod: FLI005

magnetic

Notiţe adezive Meeting Chart Post-it®
• Notiţe adezive, ideale pentru conferinţe şi întâlniri
• Foile se lipesc şi relipesc pe aproape orice suprafaţă verticală fără a afecta suprafaţa la care aderă
• Dimensiune: 63,5 x 76,5 cm

Cod: FLI019
30 foi

2   buc.

BUCATĂ

PACHET

Repoziţionabilă, foaia nu se
curbează şi nu absoarbe
cerneala

Rezervă flipchart pătrăţele Bi-silque
• Dimensiuni: A1 (58,5 x 81 cm)
• Prevăzută cu 2 perforaţii în partea superioară a paginii pentru
o rupere uşoară
• File liniate cu pătratele
• Hârtie de 60 g/mp
• Rezistenta buna la scriere
• Ideală pentru afişarea
informaţiilor în cadrul
întâlnirilor, cursurilor sau
discuţiilor interactive

Rezervă flipchart neliniată Bi-silque
•
•
•
•
•

Dimensiuni: A1 (58,5 x 81 cm)
Prevăzută cu perforaţii în partea superioară a paginii pentru o rupere uşoară
File neliniate
Hârtie de 60 g/mp
Ideală pentru afişarea informaţiilor în cadrul întâlnirilor, cursurilor sau
discuţiilor interactive

Grad scăzut
de absorbţie
cerneală
marker
Cod: FLI001
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Grad scăzut
de absorbţie
cerneală
marker
Cod: FLI004

20 file

40 file

SET

SET

Portecusoane şi accesorii de conferinţă

• Are ramă din plastic rezistent şi fereastră din plexiglas transparent
rezistent la zgâriere, formă convexă, cu efect de mărire
• Mecanismul magnetic de prindere asigură fixarea fără a deteriora
materialul hainei pe care este prins
• Avertizare! Portecusonul nu trebuie purtat de persoane care au
stimulator cardiac

Fixare sigură
datorită
magnetului
Cod: ECU027

Dimensiuni: 67 x 17 mm

Ecuson autolaminant cu clip 3L
• Nu necesită maşină de laminat
• Produs ideal pentru laminarea rapidă
şi permanentă a legitimaţiilor sau
cărţilor de vizită
• Prevăzut cu clip din metal

Autolaminant
Cod: ECU024

10 buc. Dimensiuni: 70 x 107mm,
vertical

Portecuson cu clip rotativ 3L

• Confecţionat din plastic rigid, durabil
• Ideal pentru protejarea şi stocarea cardurilor de identitate sau
a altor carduri din plastic cu bandă magnetică

Dublă utilizare:
verticală şi
orizontală

Cod: ECU004

Dimensiuni: 91 x 57 mm

Portecuson cu clip orizontal Durable
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Portecuson orizontal cu magnet Durable

• Confecţionat din PVC, foarte rezistent
• Prevăzut cu clip din metal care se poate roti şi fixa foarte uşor în ce
poziţe doriţi
• Închis în partea de sus pentru a proteja documentul din interior
• Conţine un carton alb care se poate înlocui cu uşurintă

Practic în
utilizare

SET

Cod: ECU025

10 buc. Dimensiuni: 95 x 60 mm,
orizontal
SET

Cod: ECU034
Dimensiuni: 90 x 60 mm

Portecuson orizontal Durable Click Fold
• Confecţionat din polipropilenă foarte rezistentă
• Se poate utiliza împreună cu diverse accesorii pentru ecusoane: clip metalic (coduri ECU012, ECU011, ECU005), bandă textilă 10 mm
(cod ECU031), bandă textilă 3 mm (cod ECU030), lănţişor (cod ECU066) sau clipuri cu fir retractabil (coduri ECU032, ECU028)

Înlocuire rapidă a
cartonaşelor din interior

Cod: ECU026
Dimensiuni: 54 x 90 mm

Portecuson orizontal heavy duty
• Confecţionat din plastic rezistent
• Se poate utiliza împreună cu diverse accesorii pentru ecusoane: clip metalic (coduri
ECU012, ECU011, ECU005), bandă textilă 10 mm (cod ECU031), bandă textilă 3 mm
(cod ECU030), lanţişor (cod ECU066) sau clipuri cu fir retractabil (coduri ECU032, ECU028)

Material
rezistent
Cod: ECU007

Dimensiuni exterioare: 94  x 76 mm
Dimensiuni interioare: 86 x 54

Portecuson vertical heavy duty
• Confecţionat din plastic rezistent
• Se poate utiliza împreună cu diverse accesorii pentru ecusoane: clip metalic (coduri ECU012,
ECU011, ECU005), bandă textilă 10 mm (cod ECU031), bandă textilă 3 mm
(cod ECU030), lanţişor (cod ECU066) sau clipuri cu fir retractabil (coduri ECU032, ECU028)

Material
rezistent
Cod: ECU017

Dimensiuni exterioare: 94 x 76 mm
Dimensiuni interioare: 86 x 54 mm
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Portecuson orizontal cu bandă color
• Confecţionat din PVC, prevăzut cu
bandă color în partea superioară
• Se poate utiliza împreună cu
diverse accesorii pentru ecusoane:
clip metalic (coduri ECU012,
ECU011, ECU005), bandă textilă
10 mm (cod ECU031), bandă
textilă 3 mm (cod ECU030),
lănţişor (cod ECU066) sau clipuri
cu fir retractabil (coduri ECU032,
ECU028)

Portcard ID 18
• Confecţionat din plastic rigid, rezistent, cu inel de prindere la chei
• Util pentru păstrarea cărţii de credit sau a cartelei magnetice de acces

Varietate de culori
Raport
excelent
calitate-preţ

Cod: ECU033
Dimensiuni exterioare: 94 X 76 mm
Dimensiuni interioare: 86 x 76 mm, orizontal

Portecuson cu ac şi clip 3L
• Confecţionat din plastic rezistent
• Este prevăzut cu ac şi clip din metal
• Nu distruge hainele

Portecuson cu ac şi clip
• Confecţionat din plastic flexibil cu ac de siguranţă şi clip metalic pentru
prindere uşoară pe textile

Ideal pentru
conferinţe,
târguri,
seminarii

Cod: ECU016

Cod: ECU009

Cod: ECU001

Dimensiuni: 90 x 55 mm, orizontal

Dimensiuni: 60 x 90 mm

Bandă textilă pentru ecuson 10 mm
• Prevăzută cu sistem de prindere cu cârlig rotativ tip carabină
• Sistem de desprindere rapidă
• Se poate folosi împreună cu portecusonul orizontal cu bandă color (cod ECU033), ecusoanele
heavy-duty orizontal (cod ECU007) sau vertical (cod ECU017), clickfold (ECU026)
• Ideal pentru carduri de identificare angajaţi, expoziţii, evenimente, telefon mobil, cameră digitală

Bandă textilă pentru ecuson 3 mm
• Prevăzută cu sistem de prindere cu cârlig rotativ tip carabină
• Sistem de desprindere rapidă
• Recomandat pentru folosirea împreună cu portecusoanele cu bandă color (cod ECU033),
ecusoanele heavy-duty orizontal (cod ECU007) sau vertical (cod ECU017), clickfold (cod ECU026)

Pot fi
personalizate
Cod: ECU031

lungime: 920 mm
la cerere pot fi personalizate
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Cod: ECU030
lungime: 900 mm

• Confecţionat din plastic cu clemă metalică
• Are fir textil retractabil cu lungime de 800 mm
• Recomandat pentru folosirea împreună cu portecusoanele orizontale cu bandă color (cod ECU033),  
heavy-duty orizontal (cod ECU007) sau vertical (cod ECU017), clickfodl (cod ECU026)

Material rezistent

Cod: ECU037

Clip din plastic fir retractabil pentru
ecusoane Pro Reel
•
•
•
•
•

Clip din plastic cu clemă metalică
Are fir textil retractabil cu lungime: 800 mm
Diametru: 32 mm
Zonă pentru personalizare: 20 mm
Prevăzut cu cârlig pentru agăţat la curea, buzunar
cămaşă
• Recomandat pentru folosirea împreună cu
portecusonul orizontal cu bandă color (cod ECU033)
sau ecusoanele heavy-duty orizontal (cod ECU007)
sau vertical (cod ECU017), Click Fold (cod ECU026)

Poate fi personalizat

Clip din plastic cu fir retractabil pentru
ecusoane
• Clip din plastic cu clemă metalică
• Are fir textil retractabil cu
lungime: 800 mm
• Diametru: 25 mm
• Zonă culoare argintie pentru
personalizare: 20 mm
• Recomandat pentru folosirea
împreună cu portecusoanele
orizontale cu bandă color (cod
ECU033),  heavy-duty orizontal
(cod ECU007) sau vertical (cod
ECU017), clickfodl (cod ECU026)
Cod: ECU028
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Clip din plastic cu fir retractabil Durable

Poate fi
personalizat
cu etichete
volumetrice
tipărite în
policromie

Cod: ECU029

Clip din metal cu fir retractabil pentru
ecusoane

Lănţişor metalic pentru ecuson
• Util pentru a purta şi folosi portecusoane, cartele de acces birou

• Clip din metal prevăzut cu clemă metalică robustă
pentru prinderea ecusoanelor şi cardurilor
magnetice
• Are fir retractabil din oţel cu lungime de 650 mm
• Diametru: 38 mm
• Zona culoare neagră pentru personalizare: 34 mm
• Recomandat pentru folosirea împreună cu
portecusoanele orizontale cu bandă color
(cod ECU033),  heavy-duty orizontal (cod ECU007)
sau vertical (cod ECU017), clickfodl (cod ECU026),
cu click fold( cod ECU026)

Cod: ECU006

Cod: ECU032

lungime: 900 mm

Clip pentru ecusoane Crocodile
• Clip din metal cu bandă din vinil sau nylon

Cod: ECU011

Crocodile Nylon, prindere cu capsă metalică

Clip pentru ecuson
• Clip compact din metal cu bandă elastică
• Recomandat pentru folosirea împreună cu portecusoanele cu bandă color (cod ECU033),
heavy-duty orizontal (cod ECU007) sau vertical (cod ECU017), Click Fold (cod ECU026)

Cod: ECU012

Crocodile Vinil, prindere cu capsă metalică

Cod: ECU005

Dimensiuni: 91 x 57 mm
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Caiete mecanice de prezentare
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Caiet mecanic organizare Exacompta Exashow
•
•
•
•

Caiet mecanic pentru organizarea şi prezentarea documentelor
Conţine: 5 separatoare, 25 de folii de protecţie A4 pre-perforate, etichete, 2 buzunare pentru CD/DVD şi cărţi de vizită
Are inele în forma de ‘’O’’, cu diametrul de 30 mm, activate de 2 butoane ergonomice
Se pot adăuga folii de protecţie pentru documente A4 (cod FPA018, FPA012)

Sistem ingenios de poziţionare
în plan vertical pentru prezentări

Cod: CPR004

Caiet mecanic 4 inele cu buzunar
• Finisaj de foarte bună calitate care permite obținerea unor cataloage de prezentare elegante, practice și atractive
• Buzunarul transparent de pe prima copertă și de pe cotor oferă multiple opțiuni de personalizare

Opţiuni multiple
de personalizare

Cod: CPR008
inele  “D” 60 mm

600

170

80  mm

Cod: CPR003
inele  “D” 39 mm

350

70  mm

Cod: CPR001
inele  “D” 30 mm

270

50  mm

Cod: CPR005
inele  “D” 25 mm

220

40  mm

Cod: CPR002
inele  “D” 16 mm

100

25   mm

Mape prezentare şi clipboarduri
Clipboard dublu cu elastic Exacompta Exaboard
Confecţionat din polipropilenă reciclată cu grosime de 2,4 mm
Mecanism metalic solid compact
Prevăzut cu bandă lată de 9 mm din elastic pentru închidere perfectă
Suport metalic pentru instrument de scris şi agăţătoare metalică cauciucată
Buzunar interior transparent pentru documente format A4
Include rezervă blocnotes A4 liniat, pre-perforată cu 4 găuri, 16 file
Dimensiuni: 335 x 235 mm
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•
•
•
•
•
•
•

Elegant şi util

Cod: CLI005

Clipboard dublu standard
•
•
•
•

Carton acoperit cu PVC, format A4
Clema de prindere nichelată, compactă şi suport pentru pix
Buzunar interior transparent pentru documente pe copertă faţă
Poate fi folosit şi ca mapă de transport documente

Clipboard heavy duty
• Carton acoperit cu PVC
• Clemă de prindere nichelată, rezistentă, susţine de la 1 la
200 file de 80 g
• Agăţătoarea din partea superioara îi permite să fie folosit şi
ca suport pentru afişaj
• Mecanism metalic (bensons) de mare capacitate

Cod: CLI004

Cod: CLI002

clemă de prindere compactă
şi suport pentru pix

Clipboard simplu Forster

Clipboard dublu wire
•
•
•
•

Carton acoperit cu PVC, format A4
Clemă de prindere nichelată, tip sârmă cu agăţătoare
Buzunar interior transparent pentru documente pe copertă faţă
Poate fi folosit şi ca mapă de transport documente

Cod: CLI001

clemă de prindere tip sârmă

•
•
•
•

Carton acoperit cu PVC, format A4
Clema de prindere nichelata, compacta
Agatatoare din plastic
Poate fi folosit si ca suport notite

Cod: CLI003

clemă de prindere compactă, nichelată

Cod: CLI006

clemă de prindere tip sârmă cu
agăţătoare din plastic
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Buzunare autoadezive
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Sunt o soluţie de personalizare rapidă pentru bibliorafturi, caiete mecanice, mape, cataloage, broşuri, clipboarduri etc. Transparente,
de diverse forme şi dimensiuni, ataşabile pe aproape orice suprafaţă plană, pot conţine cărţi de vizită, foi cu antet, scurte prezentări,
chiar şi mici obiecte promoţionale, individualizează mijloacele de prezentare şi le dau un aspect profesionist.

Buzunar autoadeziv pentru cărţi vizită cu clapă 3L
• Buzunar pentru una sau mai multe cărţi de vizită sau carduri bancare
• Pastila cu adeziv nepermanent asigură sigilarea temporară a
buzunarului

Buzunar autoadeziv pentru cărţi vizită 3L
• Buzunar pentru una sau mai multe cărţi de vizită sau carduri bancare
• Se pot ataşa ofertelor şi materialelor de prezentare

Utilizabile
pentru
permisele de
parcare

Cod: BUZ010

Cod: BUZ014

Buzunar autoadeziv pentru CD/DVD cu clapă 3L

Buzunar autoadeziv A4 3L

10   buc. Dimensiuni:
95 x 65mm
SET
acces lateral

10   buc. Dimensiuni:
105 x 60 mm,
SET
acces de deasupra

• Protejează CD-urile/DVD-urile
• Pastilă cu adeziv nepermanent asigură sigilarea temporară a
buzunarului

Cod: BUZ015

10   buc. Dimensiuni:
95 x 65mm
SET
acces pe deasupra

• Se poate ataşa la caiete mecanice, mape, dosare, cataloage
sau broşuri pe care le transformă în mijloace de prezentare
profesioniste

Ideal pentru
însoţirea ofertelor
sau a materialelor
de prezentare
Cod: BUZ012

Cod: BUZ009

10   buc.

10   buc.

SET

SET

Buzunar autoadeziv A5/A6 3L
• Se poate ataşa la caiete mecanice, mape, dosare, cataloage sau
broşuri pe care le transformă în mijloace de prezentare profesioniste
• Aderă la aproape orice suprafaţă

Portetichetă autoadezivă pentru raft 3L
• Pentru organizarea rafturilor sau a altor suprafeţe înguste (tăvi
documente, sertare etc)
• Faţă transparentă, spatele gri

Livrate cu
etichete
care pot fi
înlocuite
Cod: BUZ013
A5

10   buc.
SET

Cod: BUZ004
A6

10   buc.
SET

Cod: PEA003
10   buc. Dimensiuni:
30 x150 mm
SET

Portetichetă autoadezivă
• Pentru organizarea bibliorafturilor, caietelor
mecanice, suporţilor de reviste, tăvilor de
documente, sertarelor, rafturilor
• Livrate cu etichete care pot fi înlocuite

Cod: PEA005
12  buc. Dimensiuni:
25 x 75 mm
SET

PEA007

6   buc. Dimensiuni:
55 x 150 mm
SET
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PEA006

6   buc. Dimensiuni:
55 x102 mm
SET

PEA008

3   buc. Dimensiuni:
75 x150 mm
SET

Transparentă
pe ambele
feţe
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• Hârtie multifuncţională de calitate superioară
• Rezultate excelente pentru toate tipurile de imprimante
• Perfectă pentru prezentări datorită gradului de alb ridicat
(164 CIE)
• Grad de netezime ridicat

Hârtie de copiator, imprimantă și fax

Hârtie copiator Clairefontaine Fashion

Hârtie copiator Datacopy

• Hârtie multifuncţională grad A, cu opacitate mare şi grad de alb ridicat
• Calitate superioară a imprimării, imagine clară
• Perfectă pentru activităţi obişnuite de birou, precum
fotocopierea, tipărirea în cantităţi mari, imprimarea de rapoarte şi prezentări
color sau alb-negru, pe orice tip de echipamente
• Ideală pentru uz zilnic în orice birou

Cod: HCO046 HCO155
80

80

Cod: HCO173
500 file 5 topuri
TOP

Hârtie copiator Xerox Laserprint

HCO089

80

500 file 5 topuri
TOP

CUTIE

Hârtie copiator Xerox Business

Cod: HCO156

Cod: HCO028
CUTIE

80

CUTIE

• Se remarcă prin eficienţa utilizării în combinaţie cu
orice tip de echipament
• Hârtie recomandată pentru imprimarea tuturor
documentelor din biroul dumneavoastră
• Asigură eficienţă deosebită în aplicaţii faţă-verso şi
volume mari

TOP

HCO090

75

• Hârtie creată special pentru echipamentele laser
• Oferă funcţionalitate excelentă în aplicaţiile zilnice la birou

500 file 5 topuri
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• Hârtie multifuncţională grad A, cu opacitate mare şi grad de alb ridicat
• Calitate superioară a imprimării, imagine clară
• Perfectă pentru activităţi obişnuite de birou, precum fotocopierea,
tipărirea în cantităţi mari, imprimarea de rapoarte şi prezentări color
sau alb-negru, pe orice tip de echipamente
• Certificare FSC (Forest Stewardship Council-hârtia conţine fibre
provenite din surse aprobate şi certificate)
• Ideală pentru uz zilnic în orice birou

5 topuri
CUTIE

Cod: HCO026
500 file 5 topuri
TOP

CUTIE
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Hârtie copiator Astro+

Hârtie copiator reciclată Evercopy+

• Varianta economică pentru activităţi obişnuite de birou, precum fotocopiere şi tipărire, pe orice
echipament
• O hârtie de copiator cu grad ridicat de alb şi rezultate bune de fiecare dată

• Un nou sortiment de hârtie pentru imprimantă, 100% reciclată şi obţinută
prin procese de producţie cu impact minim asupra mediului înconjurător
• Certificată APUR (garantează autenticitatea informaţiilor oferite clienţilor)
şi Blue Angel (hârtie 100% reciclată)
• Recomandată pentru utilizare sigură în imprimante, copiatoare şi faxuri

Cod: HCO132

Cod: HCO005

500 coli 5 topuri

500 coli 5 topuri
TOP

TOP

CUTIE

CUTIE

Hârtie copiator Xerox Recycled

Hârtie/carton laser/inkjet Color Printing
Clairefontaine

• Hârtie produsă 100% din materiale reciclate, albită fără a
se folosi agenţi optici şi recomandată pentru uz general în
imprimante şi copiatoare laser
• Certificată “Nordic Swan” pentru emisii reduse în procesul de
producţie şi “Blue Angel” pentru protejarea mediului (HCO114)

• Hârtie/carton cu textură fină
care amplifică strălucirea
culorilor și contrastele
• Special concepută pentru
imprimarea și copierea digitală
color

Protejăm
mediul
Cod:

HCO080 format A3, gramaj: 160 g/mp, ambalare: 250 file/top x 4 topuri/cutie
HCO011 format A3, gramaj: 120 g/mp, ambalare: 250 file/top x 5 topuri/cutie
HCO079 format A3, gramaj: 90 g/mp, ambalare: 500 file/top x 4 topuri/cutie
Cod: HCO113 HCO114
Recycled
Recycled+ 500 coli 5 topuri
TOP

CUTIE

Hârtie Xerox Colotech
• Hârtie extra netedă pentru sporirea calităţii, clarităţii şi contrastului documentelor, ideală pentru
imprimarea şi copierea digitală color

Hârtie premium, cu un
grad ridicat de alb

Cod:

HCO115 Hârtie A3, 90 g/mp Colotech, 500/top, 5 topuri/cutie
HCO116 Hârtie A3, 100 g/mp Colotech, 500/top, 4 topuri/cutie
HCO117 Hârtie A3, 120 g/mp Colotech, 500/top, 4 topuri/cutie
HCO123 Hârtie A4, 90 g/mp Colotech, 500/top, 5 topuri/cutie
HCO125 Hârtie A4, 100 g/mp Colotech, 500/top, 4 topuri/cutie
HCO126 Hârtie A4, 120 g/mp Colotech, 500/top, 4 topuri/cutie
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HCO012 format A4, gramaj: 160 g/mp, ambalare: 250 file/top x 4 topuri/cutie
HCO018 format A4, gramaj: 120 g/mp, ambalare: 250 file/top x 5 topuri/cutie
HCO017 format A4, gramaj: 90 g/mp, ambalare: 500 file/top x 5 topuri/cutie

Hârtie color pal Clairefontaine

• Cu o tradiţie de peste 150 de ani în producţia de hârtie color, Clairefontaine oferă
o excelentă uniformitate a culorii şi o imprimare la fel de bună pe ambele feţe
• Certificarea FSC (Forest Stewardship Council-hârtia conţine fibre provenite din
surse aprobate şi certificate)
• Ambalaj transparent ce permite vizualizarea nuanţelor/culorilor
• Poate fi utilizată pentru aplicaţii diverse: prezentări, pliante promoţionale,
fluturaşi, invitaţii, chiar şi pentru clasificarea documentelor

• Cu o tradiţie de peste 150 de ani în producţia de hârtie color, Clairefontaine
oferă o excelentă uniformitate a culorii şi o imprimare la fel de bună pe
ambele feţe
• Certificarea FSC (Forest Stewardship Council-hârtia conţine fibre provenite
din surse aprobate şi certificate)
• Ambalaj transparent ce permite vizualizarea nuanţelor/culorilor
• Poate fi utilizată pentru aplicaţii diverse: prezentări, pliante promoţionale,
fluturaşi, invitaţii, chiar şi pentru
clasificarea documentelor
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Hârtie color intens Clairefontaine

Culori cu rezistenţă
crescută la lumină

Cod: HCO014

Cod: HCO003

HCO0013
500 coli 5 topuri

500 coli 5 topuri
TOP

TOP

CUTIE

Hârtie color intens Xerox
• Poate fi utilizată pentru aplicaţii diverse: prezentări, pliante
promoţionale, fluturaşi, invitaţii, chiar şi pentru clasificarea
documentelor

Hârtie color pal Xerox
• Poate fi utilizată pentru aplicaţii diverse: prezentări, pliante
promoţionale, fluturaşi, invitaţii, chiar şi pentru clasificarea
documentelor

Culori
pastelate
variate

Culori intense

Cod: HCO205

Cod: HCO208

500 coli 5 topuri
TOP

CUTIE

CUTIE

HCO230
500 coli 5 topuri
TOP

CUTIE
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Carton Colotech Xerox
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• Carton premium, cu un grad ridicat de alb, extra neted pentru sporirea calităţii, clarităţii şi  
contrastului documentelor, ideal pentru imprimarea şi copierea digitală color

HCO075 Carton A3, 160 g/mp Colotech, 250/top, 5 topuri/cutie
HCO131 Carton A3, 200 g/mp Colotech, 250/top, 4 topuri/cutie
HCO118 Carton A3, 220 g/mp Colotech, 250/top, 4 topuri/cutie
HCO120 Carton A3, 250 g/mp Colotech, 250/top, 4 topuri/cutie
HCO121 Carton A3,  280 g/mp Colotech, 150/top, 5 topuri/cutie
HCO122
HCO127
HCO048
HCO128
HCO064

Carton A3, 300 g/mp Colotech, 125/top, 5 topuri/cutie
Carton A4, 160 g/mp Colotech, 250/top, 4 topuri/cutie
Carton A4, 200 g/mp Colotech, 250/top, 4 topuri/cutie
Carton A4, 220 g/mp Colotech 250/top, 4 topuri/cutie
Carton A4, 250 g/mp Colotech 250/top, 4 topuri/cutie

HCO107 Carton A4, 280 g/mp Colotech 150/top, 5 topuri/cutie
HCO129 Carton A4, 300 g/mp Colotech 125/top, 5 topuri/cutie

Carton color Clairefontaine
• Culori intense
• Cartonul este colorat în masă, prietenos cu mediul, cu certificare FSC
• Disponibil într-o paletă impresionantă de culori, poate fi utilizat pentru aplicaţii diverse: prezentări,
pliante promoţionale, fluturaşi, invitaţii, cărţi de vizită, felicitări, lucrări de creaţie, certificate

Opacitate ridicată

La cerere oferim hârtie/carton Clairefontaine într-o mare
varietate de culori:
INTENSIVE ORANGE

PEARL GREY

FLAME

CREAM
CHAMOIS

CORAL RED

CARAMEL

INTENSIVE RED

ORANGE

INTENSIVE PINK

GOLD

INTENSIVE LILIAC
INTENSIVE BLUE

PINK
LILIAC
DARK BLUE
SKY BLUE
BLUE

HCO015

NATURE GREEN

culori pale

250 coli 4 topuri
CUTIE

Carton color Xerox
• Culori pastelate sau intense
• Disponibil într-o paletă variată de culori, poate fi utilizat pentru aplicații diverse: prezentări, pliante
promoționale, fluturași, invitații, cărți de vizită, felicitări, lucrari de creație, certificate

La cerere oferim
hârtie/carton
Xerox într-o mare
varietate de culori:

Cod: HCO200
culori intense

250 coli 4 topuri
TOP
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SALMON

INTENSIVE G REEN

TOP

Cod: HCO220
culori pale

CANARY

INTENSIVE YELLOW
FOREST GREEN

Cod: HCO002
culori intense

DAFFODIL

CUTIE

JADE
GREEN

• Nuanţă naturală obţinută fără tratamente chimice
• Ideală pentru desene cu creion negru, creioane color sau tuş, cu o suprafaţă
rezistentă la corecturi multiple

Hârtie milimetrică A4 Clairefontaine
• Suprafața este opacă și netedă, de culoare sepia pe față și bleu pe verso
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Hârtie desen A3 Clairefontaine

Cod: HCO083

Cod: HCO084

10 file

12 file

SET

SET

Indigo PELIKAN

Hârtie calc Clairefontaine

• Hârtiile indigo de la Pelikan sunt perfecte pentru copiere

Cod: HCO045
100 file Pelikan Hand 500 H
albastru
TOP

Cod: HCO036
100 coli Pelikan Type 2000G
negru
TOP

Hârtie plotter Clairefontaine
•
•
•
•

Hârtie pentru imprimare laser şi inkjet, atat alb-negru cât şi color
Este perfect plană la printare
Prezintă o rezistenţă foarte bună la rulare
Diametru interior tub 76 mm, diametru exterior rola 172 mm

• Perfect transparentă, ideală pentru desene cu creion negru, creioane
colorate sau tus
• Poate fi utilizată şi în imprimantă inkjet şi laser

Cod: HCO085
12 file
SET

Hârtie imprimantă matricială A4
• Hartie pentru imprimare laser si inkjet, atat alb-negru cat si color
• Este perfect plană la printare
• Prezintă o rezistentă foarte bună la rulare

Economie de costuri
pentru proiecte

Cod:

HCO032 3 exemplare, 650 set/cutie, color
HCO101 3 exemplare, 650 set/cutie, albă
Cod:

HCO020 2 exemplare, 900 set/cutie, color

HCO094 format A0+, 914 mm x 175 m

HCO102 2 exemplare, 900 set/cutie, albă

HCO095 format A0, 841 mm x 175 m

HCO010 1 exemplar, 1000 file/cutie, albă, 60 g

HCO096 format A1, 594 mm x 175 m

HCO031 1 exemplar, 2000 file/cutie, albă, 60 g

HCO097 format A2, 420 mm x 175 m

HCO106 1 exemplar, 1800 file/cutie, albă, 55 g

181

c1. hârtie și etichetare

since 1934

notebooks

•

notepads

•

bags

•

www.b l o c - r h o d i a . c o m
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accessories

Caiete şi blocnotesuri
Caiet organizare cu spiră Rhodia Exabook
Copertă din polipropilenă reciclabilă şi închidere cu elastic, rezistent şi elegant
Conţine 80 de file prevăzute cu microperforaţii pentru rupere uşoară şi uniformă
Paginile sunt preimprimate pentru completarea datei, notiţelor etc
Conţine 5 indexuri repoziţionabile, riglă, 2 buzunare pentru CD/DVD şi cărţi de vizită
Spiralele sunt detaşabile de copertă
Spiră metalică dublă
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•
•
•
•
•
•

Organizer ideal
pentru activităţile
dumneavoastră,
reutilizabil

Cod: CAI065

Cod: CAI077

80 file

80 file

CAIET

CAIET

Rezervă caiet organizare cu spiră Rhodia
Exabook
• Conţine 80 de file prevăzute cu microperforaţii pentru rupere uşoară şi
uniformă
• Paginile sunt preimprimate pentru completarea datei, notiţelor etc
• Spiră metalică dublă

Caiet meeting A4+/A5+ cu spiră Rhodiactive
• Prevăzut cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă
• Paginile sunt preimprimate pentru completarea datei, notițelor etc
• Spiră metalică dublă

Eficient în organizarea
activităţilor zilnice la birou

Cod: CAI066

Cod: CAI076

80 file

80 file

CAIET

CAIET

Cod: CAI045

Cod: CAI016

80 file

80 file

CAIET

CAIET
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Caiet A4+ /A5+ cu spiră Clairefontaine Lincolor Evolutiv
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•
•
•
•

Copertă din polipropilenă transparentă mată, în culori variate
Foile sunt prevăzute cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă și sunt prevăzute  cu 4 găuri pentru A4 si 6 gauri pentru A5
Loc special în partea de sus pentru notițe
Spiră metalică dublă

Conţine 3
intercalatoare
repoziţionabile
pentru o organizare
cât mai eficientă

Cod: CAI018

Cod: CAI074

120 file

120 file

CAIET

CAIET

Caiet A4/A5 Rhodia Business
• Coperţi tari şi pagini neperforate, preimprimate
• Conţine diverse informaţii utile
• Colţurile paginilor sunt perforate pentru a putea marca pagina folosită

Planificator anual pe
coperta interioară

Cod: CAI008

Cod: CAI007

92 file

92 file

CAIET

CAIET

Caiet A4 cu spiră Clairefontaine
•
•
•
•

Coperţi laminate în diverse culori
Prevăzut cu microperforaţii pentru rupere uşoară şi uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă

Cod: CAI067
180 file
CAIET
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Microperforaţii

Caiet A4+ cu spiră 4 culori Clairefontaine
• Coperţi laminate cu perforaţii
• Paginile sunt prevăzute cu microperforații și pre-perforate cu 4 găuri, pentru
rupere și arhivare ușoară
• Hârtie premium
• Spiră metalică dublă

Cod: CAI053
120 file
CAIET

Pagini în 4 culori:
bleu, roz, vernil, galben

• Coperţi laminate cu perforaţii
• Foaie albă cu margini în 4 culori (albastru, roşu, verde, portocaliu)
• Paginile sunt prevăzute cu microperforaţii şi pre-perforate cu 4 găuri,
pentru rupere şi arhivare uşoară
• Hârtie premium
• Spiră metalică dublă

• Coperţi din carton laminat în două culori: negru sau portocaliu
• Foaie albă cu margini în 4 culori (albastru, roşu, verde, portocaliu)
• Paginile sunt prevăzute cu microperforaţii şi sunt pre-perforate cu 4
găuri, pentru rupere şi arhivare uşoare
• Hârtie premium
• Spiră metalică dublă

Cod: CAI052
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Caiet A4+ cu spiră şi margini color Rhodia

Caiet A4+ cu spiră şi margini color Clairefontaine

Cod: CAI060

80 file

80 file

CAIET

CAIET

Caiet A4+ cu spiră Clairefontaine
• Coperţi laminate în variate culori, prevăzute cu perforaţii
• Paginile sunt prevăzute cu microperforaţii şi pre-perforate cu 4 găuri, pentru
rupere şi arhivare uşoare
• Hârtie premium
• Spiră metalică dublă

Caiet A5+ cu spiră Clairefontaine
•
•
•
•
•

Coperţi laminate în variate culori
Pre-perforat cu 6 găuri pentru arhivare uşoară
Prevăzut cu microperforaţii pentru rupere uşoară şi uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă

Uşor de arhivat

Cod: CAI051

Cod: CAI064

80 file

80 file

CAIET

CAIET

Caiet A4+ cu spiră Rhodia Classic
• Coperţi din carton laminat în două culori: negru sau portocaliu
• Paginile sunt prevăzute cu microperforaţii şi sunt pre-perforate
cu 4 găuri, pentru rupere şi arhivare uşoare
• Hârtie premium
• Spiră metalică dublă

Cod: CAI059

Caiet A5+ cu spiră Rhodia Classic
• Coperţi din carton premium în două culori: negru sau portocaliu
• Paginile sunt prevăzute cu microperforaţii şi sunt pre-perforate
cu 4 găuri, pentru rupere şi arhivare uşoare
• Hârtie premium
• Spiră metalică dublă

Cod: CAI069

80 file

80 file

CAIET

CAIET
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Caiet A4+ cu spiră Clairefontaine Forever
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• Produs din hârtie reciclată 100%, netratată cu clor sau intensificatori de strălucire, dar păstrând calitatea hârtiei Clairefontaine
• Spiră metalică dublă

Hârtie reciclată.
Protejăm natura!

Cod: CAI068
90 file
CAIET

Caiet A5 cu spiră Clairefontaine Europa
•
•
•
•

Coperţi din carton premium, în culori atractive
Prevăzut cu microperforaţii pentru rupere uşoară şi uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă

EUROPA

Calitate la un
preţ foarte bun

Cod: CAI003

Cod: CAI004
60 file

60 file

CAIET

CAIET

Caiet A5 cu spiră Clairefontaine Lincolor
•
•
•
•

Coperţi din polipropilenă transparentă
Foile sunt prevăzute cu microperforaţii pentru rupere uşoară şi uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă

Culori atractive

Cod: CAI071
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Cod: CAI070

90 file

90 file

CAIET

CAIET

Caiet cu spiră Rhodia Reverse
Coperţi din carton premium în două culori: negru sau portocaliu
Prevăzut cu microperforaţii pentru rupere uşoară şi uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă

•
•
•
•

Coperţi laminate, în diverse culori
Pagini cu microperforaţii pentru rupere uşoară şi uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă
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•
•
•
•

Caiet cu spiră Clairefontaine

Dublă utilizare:
caiet sau blocnotes
Cod: CAI073

Cod: CAI061

Dimensiuni:
210 mm x 210 mm

80 file
CAIET

50 file
CAIET

Dimensiuni:
110 x 170 m m

Caiet A4 cu spiră Forster
• Coperţi din carton, diverse culori
• Pagini pre-perforate cu 4 găuri
• Spiră metalică dublă

Cod: CAI044

• Coperţi din carton, diverse culori
• Spiră metalică dublă

• Coperţi din carton, diverse culori
• Spiră metalică dublă

Cod: CAI031

Cod: CAI049 Cod: CAI050

80 file

100 file

80 file

CAIET

CAIET

CAIET

Caiet capsat Clairefontaine
• Coperţi laminate, în diverse culori
• Folie sunt capsate
• Hârtie premium

Calitate
premium

Cod: CAI005

Cod: CAI006

48 file

48 file

CAIET

CAIET
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Caiet A4 capsat Forster

Caiet A5 capsat Forster
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• Coperți din carton, diverse culori

• Coperți din carton, diverse culori

Cod: CAI012
48 file
CAIET

Cod: CAI015

Cod: CAI011

60 file

48 file

CAIET

CAIET

Blocnotes A4 cu spiră Clairefontaine Pupitre
•
•
•
•

Coperți laminate, în variate culori
Pagini cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă

•
•
•
•

Cod: CAI054
80 file

80 file

CAIET

CAIET

Coperți din carton laminat
Pagini cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă

Cod: CAI056

188

Coperți laminate, în variate culori
Pagini cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă

Cod: CAI055

Blocnotes cu spiră Rhodia Classic
•
•
•
•

Blocnotes A5 cu spiră Clairefontaine Pupitre

Blocnotes cu spiră Forster
• Coperți din carton, diverse culori
• Spiră metalică dublă

Cod: CAI057

80 file

80 file

CAIET

CAIET

Cod: CAI046 CAI047 CAI048
50 file
CAIET

Blocnotes cu spiră Clairefontaine Pupitre
Coperți laminate, în variate culori
Pagini cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă
Hârtie premium
Spiră metalică dublă

• File galbene, pre-perforate cu 4 gauri pentru o arhivare ușoară
• Paginile au microperforații pentru rupere ușoară și uniformă

c1. hârtie și etichetare

•
•
•
•

Blocnotes A4+ cu capse Rhodia

Sistem
SANGRIF capsele nu
sunt vizibile
pe spatele
blocnotesului

Cod: CAI058

Cod: CAI063
80 file

Dimensiuni: 8,5 x 14 cm

80 file
CAIET

CAIET

Blocnotes A4+ cu capse Rhodia White
• Este capsat în partea de sus, dar datorită sistemului Sangrif, capsele
nu sunt vizibile pe spatele blocnotesului
• Hârtie premium

Cod: CAI019 CAI020 CAI021

• Coperți din carton, diverse culori

Cod: CAI033

Cod: CAI032

80 file

50 file

50 file

CAIET

CAIET

CAIET

Rezervă caiet mecanic

Rezervă mapă conferinţă
• Foile sunt lipite
• Rezervă pentru mape conferință
• Fără perforații

Cod: CAI025

Blocnotes A4 capsat Forster

• Rezervă pentru caiet mecanic
• Foile sunt prevăzute cu 4 perforații pe margine

Cod: CAI024

Cod: CAI036

Cod: CAI026

40 file

40 file

40 file

40 file

CAIET

CAIET

CAIET

CAIET
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Registre şi repertoare
Caiet A5+ copertă tare

c1. hârtie și etichetare

• Coperţi tari, laminate, în culori variate
• Foile sunt cusute în fascicule şi lipite
• Hârtie premium

Repertoar cu spiră Clairefontaine
• Coperţi laminate
• File cu liniatură franceză

Cod: CAI017

Cod: REG002

90 file

50 file

CAIET

CAIET

Agendă cu spiră Clairefontaine
•
•
•
•

Coperți laminate, în diverse culori
File cu liniatură franceză
Are indecsi detașabili pentru evidențierea zilelor săptămânii
Hârtie premium

Liniatură franceză

Cod: AGE023
72 file

Dimensiuni: 170 x 220 mm

CAIET

Registru A4 Forster
• Coperți din carton rigid, diverse culori

Cod: REG001
100 file
CAIET

Cod: REG005
200 file
CAIET
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Dimensiuni: 110 x 170 mm

Caiete Quo Vadis

Caiet Quo Vadis Soft&Color

Coperta flexibilă, moale, în combinație de două culori
Filele sunt prinse cu ajutorul unui inovativ și flexibil arc din plastic
Are un buzunar interior pentru diferite obiecte mici, cărți de vizită
Prevăzut cu elastic pentru prinderea coperților pe verticală
Hârtie premium, albă
Cod: QUO036
Dimensiuni:
150 x 210 mm
Large

96 file
CAIET

6
0
years
FOR

Se pretează penru cadou;
se poate personaliza

Cod: QUO037
Dimensiuni:
160 x 160 mm
Medium

96 file
CAIET

Cod: QUO038
Dimensiuni:
100 x 150 mm
Small

96 file
CAIET

Caiet Quo Vadis Habana Smooth
• Copertă flexibilă din imitație piele
• Filele sunt cusute și lipite pentru a oferi rezistență sporită
• Hârtie premium, ivory

c1. hârtie și etichetare

•
•
•
•
•

6
0
years
FOR

Cod: QUO032
96 file
CAIET

Cod: QUO029
96 file
CAIET

Cod: QUO031
96 file
CAIET

Caiet A5 Quo Vadis Habana
•
•
•
•
•
•

Copertă cartonată, din imitație piele
Filele sunt cusute și lipite
Are un buzunar interior ce poate fi folosit pentru cărti de vizită sau alte obiecte mici
Semn de carte
Prevăzut cu elastic pentru prinderea coperților pe verticală
Hârtie premium, ivory

6
0
years
FOR

Agendă nedatată,
ideală pentru
organizarea
activităţilor zilnice
Cod: QUO030
96 file
CAIET

Caiet A6 Quo Vadis Club
•
•
•
•

Copertă flexibilă interschimbabilă din imitație piele
Filele sunt cusute și lipite
Prevăzut cu elastic pentru prinderea copeților pe verticală
Hârtie premium, ivory

6
0
years
FOR

Dimensiune
mică, uşor
de folosit şi
transportat
Cod: CAI028
96 file
CAIET
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Plicuri
c1. hârtie și etichetare

Mod de lipire plicuri

• Gumat - se sigilează prin simpla umezire a
suprafeţei gumate

• Autoadeziv - se sigilează prin suprapunerea
suprafeţelor acoperite cu adeziv permanent

• Siliconic - se sigilează prin îndepartarea benzii care
acoperă suprafaţa siliconică şi suprapunerea clapelor

Plic plastic transparent siliconic
• Plicuri din polipropilenă cu bandă siliconică, autoadezive pe întreaga suprafaţă
• Se pot ataşa la plicuri de hârtie, mape, dosare, brosuri etc., având rol protector pentru documentele din interior
• Sunt ideale pentru campaniile de marketing direct datorită transparenţei care permite vizualizarea conţinutului
precum şi pentru firmele de transport pentru ataşarea documentelor de paleţi, la vedere

Cod:

PLI013
PLI005
PLI014
PLI010

Format C4, Dimensiuni exterior: 235 x 325 + 25 mm,
                 Dimensiuni interior: 230 x 315 mm
Format C5, Dimensiuni exterior: 160 x 240 + 15 mm,
                 Dimensiuni interior: 160 x 225 mm
Format C6, Dimensiuni exterior: 110 x 175 + 15 mm,                                   
                  Dimensiuni interior: 110 x 160 mm
Format DL, Dimensiuni exterior: 110 x 240 + 15 mm,                                        
                       Dimensiuni interior: 110 x 230 mm

Plic B4 kraft, siliconic anti-şoc
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250 buc.
SET

1000 buc.
SET

Plic E5 kraft, siliconic anti-şoc

• Kraft, siliconic
• Dimensiuni exterior: 290 x 370 mm
• Dimensiuni interior: 270 x 360 mm

• Kraft, siliconic
• Dimensiuni exterior: 200 x 275 mm
• Dimensiuni interior: 180 x 265 mm

Cod: PLI024

Cod: PLI025

100 buc.

100 buc.

SET

SET

PLI230
220

20

PLI228

90x45 mm

90x45 mm

20

110

110

PLI228

15

15

220

220

Cod:

PLI230

dimensiuni: 110 x 220 mm, Alb, siliconic, clapă dreaptă

PLI229

dimensiuni: 110 x 220 mm, Alb, autoadeziv, clapă dreaptă

PLI228

dimensiuni: 110 x 220 mm, Alb, autoadeziv cu fereastră stânga
dimensiune fereastră: 90 x 45 mm, clapă dreaptă

PLI228

dimensiuni: 110 x 220 mm, Alb, autoadeziv cu fereastră dreapta
dimensiune fereastră: 90 x 45 mm, clapă dreaptă

Cod:

PLI035
PLI062
PLI063
1000 buc.

Plic DL, 110 x 220 mm, alb siliconic, clapă dreaptă

SET

Plic DL, 110 x 220, alb autoadeziv, clapă dreaptă
Plic DL, 110 x 220 mm, alb autoadeziv cu fereastră dreapta,
dimensiune fereastră: 90 x 45 mm, clapă dreaptă

PLI064

CUTIE

25 buc.

c1. hârtie și etichetare
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Plicuri DL albe

Plic DL, 110 x 220 mm, alb autoadeziv cu fereastra stânga
dimensiune fereastră: 90 x 45 mm, clapă dreaptă

100 buc.
SET

114

114

Plicuri C6 albe

PLI225

162

PLI060

114

114

162

PLI226
162

PLI225

Plic C6, 114 x 162 mm, alb autoadeziv, clapă dreaptă

PLI226

Plic C6, 114 x 162 mm, alb gumat, clapă V

162

PLI036
100 buc.

PLI060

Plic C6, 114 x 162 mm, alb autoadeziv, clapă dreaptă

PLI036

Plic C6, 114 x 162 mm, alb siliconic, clapă dreaptă

1000 buc.
CUTIE

SET

25 buc.
SET

229

Plicuri C5

PLI224

PLI223

162

500 buc.

Cod: PLI223

Plic C5, 162 x 229 mm, alb siliconic, clapă dreaptă

Cod: PLI224

Plic C5, 162 x 229 mm, kraft gumat, clapă dreaptă

CUTIE

100 buc.

PLI059

Plic C5, 162 x 229 mm, kraft gumat, clapă dreaptă

PLI037

Plic C5, 162 x 229 mm, alb siliconic, clapă dreaptă

500 buc.
CUTIE

SET

25 buc.
SET
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324
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Plicuri C4

PLI220

PLI217

PLI003

PLI221

229

Cod:

PLI220 dimensiuni: 229 x 324 mm, Alb, siliconic, clapă dreaptă
40

PLI217 dimensiuni: 229 x 324 mm, Alb, autoadeziv, clapă dreaptă
PLI221 dimensiuni: 229 x 324 mm, Kraft, siliconic , clapă dreaptă
PLI003 dimensiuni: 229 x 324 mm, Kraft, gumat, clapă dreaptă
Cod:

PLI222 dimensiuni: 229 x 324 mm, Kraft, siliconic, clapă dreaptă
burduf 40 mm

250 buc.

PLI040

dimensiuni: 229 x 324 mm, Kraft, siliconic, clapă dreaptă
burduf 40 mm

PLI038
PLI057
PLI058

Plic C4, 229 x 324 mm, alb siliconic, clapă dreaptă

10 buc.
SET

CUTIE

250 buc.
CUTIE

Plic C4, 229 x 324 mm, alb autoadeziv, clapă dreaptă

25 buc.

Plic C4, 229 x 324 mm, kraft siliconic, clapă dreaptă

SET

353

Plicuri B4

40

50

PLI216
250

Cod:

PLI218 dimensiuni: 250 x 353 mm, Kraft, siliconic, clapă dreaptă,
burduf 50 mm

PLI231 dimensiuni: 250 x 353 mm, Kraft, siliconic, clapă dreaptă,
burduf 40 mm

250 buc.

PLI039

Plic B4, 250 x 353 mm, kraft siliconic, clapă dreaptă,
burduf 50 mm

PLI232

Plic B4, 250 x 353 mm, kraft siliconic, clapă dreaptă,
burduf 40 mm

CUTIE

250 buc.

PLI216 dimensiuni: 250 x 353 mm, Alb, siliconic, clapă dreaptă

CUTIE

PLI056

124
400

124

PLI021
280

250 buc.
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CUTIE

SET

25 buc.
Plic B4, 250 x 353 mm, alb siliconic, clapă dreaptă

Plic E4

Cod: PLI021 dimensiuni: 400 x 280 mm,  Kraft gumat, clapă dreaptă

10 buc.

PLI061

Plic CD hârtie,124 x 124 mm, alb gumat, clapă dreaptă

SET
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Etichete universale
c1. hârtie și etichetare

Soft-ul gratuit pentru tipărirea etichetelor se găsește pe site-ul nostru www.austral.ro

Etichete colţuri drepte
C529

C560

• disponibile în diverse mărimi, pe format A4, cu adeziv permanent, repoziţionabile, albe şi
colorate (fluorescente - Verde, Galben, Roşu, Portocaliu)

6

4
ETU040

ETU047

C504

C517

18

12

C500

24
ETU032

ETU021

COD

ETU019

ETU047
ETU040
ETU019
ETU021
ETU032
ETU017
ETU043
ETU044
ETU037
ETU041
ETU039
ETU048

4/A4, 210 x 70 mm, 400/set
4/A4, 190 x 61 mm, 400/set
8/A4, 105 x 72 mm, 800/set
12/A4, 105 x 48 mm, 1200/set
18/A4, 70 x 48 mm,  1800/set
24/A4, 70 x 36 mm, 2400/set
24/A4, 70 x 35 mm, 2400/set
40/A4, 48,5 x 25,4 mm, 4000/set
72/A4, 35 x 23,5 mm, 7200/set
84/A4, 67 x 10 mm, 8400/set
96/A4, 16,33 x 35,4 mm, 9600/set
68/A4, 48,5 x 16,9 mm, 6800/set

100buc.
CUTIE

ETU017

C549

C553

C526

C537

C532

C562

24

40

72

84

96

68

ETU043

ETU044

ETU037

ETU041

ETU039

ETU048

COD

ETU020

ETU025

ETU034

ETU033

ETU030

ETU023

* Imaginile au titlu informativ.
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ETU020
ETU025
ETU034
ETU033
ETU030
ETU023

1/A4 210 x 297 mm, 100/set
2/A4 210 x 148 mm, 200/set
3/A4 210 x 99 mm, 300/set
4/A4 105 x 148 mm, 400/set
8/A4 105 x 74 mm, 800/set
10/A4 105 x 57 mm, 1000/set

100buc.
CUTIE

ETU024

ETU026

ETU042

14/A4 105 x 42,4 mm, 1400/set
24/A4 70 x 37 mm, 2400/set
24/A4 105 x 24 mm, 2400/set
16/A4 105 x 37 mm, 1600/set
21/A4 70 x 42,4 mm, 2100/set
30/A4 70 x 29,7 mm, 3000/set
36/A4 70 x 24,74 mm, 3000/set
40/A4 52,5 x 29,7 mm, 4000/set
48/A4 48 x 24,75 mm, 4800/set

100buc.
CUTIE

C530
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COD

ETU024
ETU026
ETU042
ETU029
ETU035
ETU045
ETU022
ETU046
ETU038

48
ETU029

ETU035

ETU045

ETU022

ETU038

ETU046

COD

ETU016

ETU015

ETU012

ETU011

ETU007

ETU010

ETU009

ETU006

ETU005

ETU016
ETU015
ETU012
ETU011
ETU007
ETU010
ETU009
ETU006
ETU005

1/A4 199,6 x 289,1 mm,  100/set
7/A4 210 X 40 mm, 700/set
8/A4 99,1 x 67,7 mm, 800/set
10/A4 99 x 57 mm, 1000/set
12/A4 63,5 x 72 mm, 1200/set
14/A4 99,1 x 38,1 mm, 1400/set
16/A4 99,1 x 34 mm, 1600/set
18/A4 63,5 x 46,6 mm, 1800/set

100buc.

21/A4 63,5 x 38,1 mm,  2100/set

CUTIE

* Imaginile au titlu informativ.
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COD

ETU008
ETU004
ETU003
ETU002
ETU013
ETU014
ETU008

ETU004

ETU003

ETU002

ETU013

ETU014

24/A4 64 x 34 mm, 2400/set
44/A4 47,8 x 25,5 mm, 4400/set
60/A4 37,5 x 23,5 mm,  6000/set
65/A4 38 x 21,2 mm,  6500/set
2CD/A4 diametru 114 mm, 200/set

100buc.

2CD/A4 diametru 117 mm,  200/set

CUTIE

COD

ETU052

ETU051

ETU090

ETU052

cercuri,  6/A4 diametru 90 mm, 600/set

ETU051

cercuri,  12/A4 diametru 60 mm, 1200/set

ETU090

cercuri,  54/A4 diametru 30 mm, 5400/set

100buc.
CUTIE

Etiservice înseamnă înainte de toate produse de calitate, utile şi uşor de folosit.
Înfiinţată în 1986, compania îşi are rădăcinile în Italia şi exportă anual în peste 40 de ţări.
Gama de produse include: etichete de diverse mărimi, pe format A4, autoadezive/
permanente, albe, colorate (fluorescente), cu adeziv permanent sau repoziţionabil, etichete
bulină, precum şi role de preţuri şi aparate pentru aplicat preţuri.

* Imaginile au titlu informativ.
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Etichete autoadezive şi autolaminante

• Autoadezive, prezentate pe foiţe-suport
• La comandă se pot furniza alte mărimi şi culori

Cod:

ETI001 dimensiuni: 20 x 12 mm, 500 etichete/set
ETI002 dimensiuni: 37 x 27 mm, 150 etichete/set

c1. hârtie și etichetare

Etichete plic

ETI003 dimensiuni: 56 x 26 mm, 100 etichete/set
ETI004 dimensiuni: 73 x 37 mm, 60 etichete/set
ETI005 dimensiuni: 83 x 53 mm, 30 etichete/set

Etichete bulină plic
• Autoadezive, prezentate pe foiţe suport

Cod: ETI006
14 mm 630 buc.
SET

Etichetă autolaminantă 3L
• Etichete de identificare autoadezive şi autolaminante
• Filmul de plastic le protejează împotriva prafului, murdăriei şi umezelii
• Utile pentru o identificare sigură şi de durată a obiectelor personale

Cod: ETI009
32 buc. Dimensiuni: 25 x 40 mm
SET
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Sistemul de etichetare Dymo
Imaginaţi-vă cât de multe aţi putea realiza cu puţin ajutor suplimentar și ceva mai mult timp liber, în fiecare zi. Produsele DYMO vi le pot
oferi pe ambele. Indiferent dacă lucraţi într-un birou, la domiciliu sau într-o locaţie industrială, DYMO are ceea ce vă trebuie pentru a vă
organiza și pentru a efectua operaţiunile zilnice - mai repede și cu mai puţin efort decât este nevoie acum. Imprimaţi orice etichetă de care
aveţi nevoie în câteva secunde, fără complicaţiile colilor cu etichete. Realizaţi mai multe printr-o etichetare avansată la computer sau în
timpul deplasărilor. Construiţi o bază de date cu contacte de afaceri, fără a introduce un singur cuvânt. Produsele de birou DYMO vă permit
să realizaţi mai multe cu mijloace mai puţine și să faceţi mici miracole care pot aduce progrese importante în afacerea dumneavoastră.

Aparat etichetat Dymo LabelWriter 450
• Imprimantă profesională de etichete pentru PC
• Tehnologie tipărire termică, nu necesită cerneală
sau tonner
• Include un software brevetat Dymo label v.8, ce
conţine peste 100 de stiluri şi machete de etichete
• Funcţie auto power off pentru economisirea energiei
• Funcţionează cu bandă Dymo Label Writer - SIS017,
SIS018, SIS036, SIS035

Imprimă până
la 51 de etichete
pe minut
Cod: SIS016

Bandă Dymo LabelWriter
• Etichete permanente pe hârtie albă ideale pentru majoritatea operaţiunilor de etichetare
• Etichetele se imprimă prin transfer termic
• Suportul etichetelor în formă de rolă asigură imprimarea optimă a conţinutului etichetei, înlătură
dezavantajele etichetelor pe suport A4 (blocaje, probleme cu macheta, materiale irosite)
• Se utilizează în aparatul Dymo labelwriter 450 (cod SIS016)

Cod:

SIS017 dimensiuni: 28 x 89 mm, 130 buc./rolă
SIS018 dimensiuni: 25 x 54 mm, 500 buc./rolă
Cod:

SIS036 dimensiuni: 13 x 25 mm,1000 buc./rolă
SIS035 dimensiuni: 19 x 51 mm, 500 buc./rolă

Aparat etichetat Dymo Rhino 4200
• Aparat de etichetat industrial universal, uşor de utlizat
• Tastele de comandă rapidă dimensionează, spaţiază şi formatează automat etichete pentru fire şi
cabluri, marcaje, coduri de bare (Cod 39 şi Cod 128), etichete cu lungime fixă, generale şi modulare
• Ecran larg, cu afişaj pe două rânduri şi iluminare de fond
• Include simboluri industriale (150), semne de punctuaţie, simboluri valutare şi fracţii
• Tipăreşte pe benzi dymo cu lăţimi de 6 mm, 9 mm, 12 mm şi 19 mm într-o varietate de materiale şi
culori - nailon, poliester permanent, vinil, tuburi termocontractante
• Taste favorite pentru a accesa uşor cele mai multe etichete, simboluri şi termeni uzuali
• Memorează 25 de etichete
• Grip de cauciuc pentru aderenţă la utilizare
• Are funcţie de oprire automată
• Funcţionează cu 6 baterii AA (neincluse) sau cu acumulatori litiu-ion (neinclus)
• Produs util pentru domeniul industrial, telecomunicaţii, instalaţii electrice şi alte domenii
asemănătoare, unde etichetele trebuie să fie rezistente şi lizibile chiar în condiţii aspre
• Foloseşte bandă industrială (SIS031, SIS032, SIS030), dar şi benzi dymo D1
• Se livrează cu o bandă de vinil albă de 12 mm

Economiseşti timp util, pentru cei aflaţi
mai mult pe teren

Cod: SIS014
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• Poate fi conectat prin USB la PC sau Mac
• Include software-ul brevetat Dymo Label care oferă peste 100 de
stiluri şi machete de etichete ce asigură personalizare 100%
• Tastatura Qwerty face crearea etichetelor să fie foarte uşoară şi
eficientă
• 10 stiluri de font, 25 dimensiuni de caractere, 32 stiluri de text,
5 casete şi până la 100 de simboluri şi imagini prestabilite
• Imprimă clar grafice, coduri de bare, logo-uri la rezoluţie de 300 dpi
• Cutter automat pentru etichete
• Utilizează benzi Dymo D1, cu lăţimi de 6, 9, 12 şi 24 mm
• Funcţionează cu acumulator litiu-ion (inclus)
• Se livrează cu bandă D1 N/ALB – 24 mm x 3 m şi cablu USB

Aparat etichetat Dymo LabelManager 420P
•
•
•
•
•
•
•
•

Poate fi conectat prin USB la PC sau Mac
Permite importarea din computer de coduri de bare, date, logo-uri etc.
Ecran larg şi bine iluminat, cu afişaj pe 4 rânduri
8 tipuri de font, 7 dimensiuni de caractere, 12 stiluri de scriere şi 8 tipuri
de chenare
Tipăreşte pe maxim 2 rânduri
Acces rapid la simboluri valutare, de punctuaţie şi diacritice
Utilizează benzi Dymo  D1 - 6, 9, 12 şi 19 mm
Se livrează cu adaptor de curent, acumulator şi o bandă
D1 N/ALB 19 mm x 3 mm

Perfect pentru o mai bună
organizare şi eficientizare la locul
de muncă
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Aparat etichetat Dymo LabelManager 500TS

Imprimă de
două ori mai
repede decât
orice alt
aparat Dymo

Cod: SIS020

Cod: SIS009

Aparat etichetat Dymo LabelManager 280
• Aparat de etichetat portabil, reîncărcabil, cu conectare la PC sau MAC
• Conectarea aparatului prin USB direct la calculator asigură personalizarea etichetelor cu orice fonturi şi
elemente grafice din computer
• 6 fonturi diferite, 7 stiluri de text, 8 chenare plus subliniere şi 220 de simboluri şi pictograme
• Memoraţi până la 9 dintre cele mai folosite etichete
• Compatibil cu Windows VIsta, Windows 7, Windows XP, Mac OS, v10.5.8 sau o versiune ulterioară
• Acumulator cu litiu-ion, se reîncarcă prin conectarea la USB
• Utilizează benzi dymo D1 - 6, 9 şi 12 mm
• Se livrează cu acumulator, cablu USB, bandă DYMO D1 negru/alb, 12 mm x 3 m

Ideal pentru
depozite,
arhive, rafturi

Cod: SIS015
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Aparat etichetat Dymo LabelManager PNP
• Aparat de etichetare tip”Plug and Play” pentru PC sau Mac
• Conectarea aparatului prin USB direct la calculator asigură
personalizarea etichetelor cu orice fonturi şi elemente
grafice din computer
• Software încorporat
• Compatibil cu Windows vista, Windows 7, Windows XP,
Mac OS, v10.5.8 sau o versiune ulterioară
• Acumulator cu litiu-ion, se reîncarcă prin conectarea la USB
• Utilizează benzi dymo  D1- 6, 9 şi 12 mm
• Se livrează cu  adaptor universal 220V, acumulator şi o
bandă de 12 mm x 3 m negru/alb

• Tastatura QWERTY vă permite să introduceţi rapid textul
• Dispune de 1 tip de font, 6 dimensiuni de caractere, 8 stiluri de scriere,
4 tipuri de chenare şi până la 195 de simboluri şi imagini prestabilite
• Acces rapid la simboluri, punctuaţie şi diacritice
• Utilizează benzi dymo D1 cu lăţimi de 6, 9 şi 12 mm
• Funcţionează cu 6 baterii AA sau cu adaptor (nu sunt incluse)
• Se livrează cu o bandă D1 N/ALB – 12 mm x 3 m

Personalizaţi
eticheta cu
orice fonturi
sau elemente
graﬁce din
computerul
dumneavoastră

Cod: SIS034

Aparat etichetat Dymo Letratag LT100H
• Afişaj grafic mare ce permite pre-vizualizarea textelor înaintea
imprimării
• Imprimă 5 dimensiuni de font, 7 stiluri de text şi 8 stiluri de casetă şi
peste 100 de simboluri
• Poate memora până la 9 etichete
• Foloseşte imprimarea termică
• Imprimă etichete pe 1 sau 2 rânduri
• Utilizează etichete de hârtie, plastic şi metalice, cu dimensiunea de
12 mm x 4 m (SIS027, SIS026)
• Funcţionează cu 4 baterii AA sau cu adaptor (nu sunt incluse)
• Se livrează cu o bandă de hârtie

Mic şi
super-portabil,
facilitează
organizarea
birourilor

Cod: SIS006
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Aparat etichetat Dymo LabelManager 160P

Cod: SIS021

Aparat etichetat Dymo Omega
• Aparat de etichetare prin timbru sec, în special pentru hobby şi
utilizări casnice
• Datorită mânerului său ergonomic, etichetele sunt uşor de tăiat cu
dispozitivul special de tăiere şi dezlipire
• Embosează 49 de caractere, inclusiv simboluri speciale
• Utilizează benzi DYMO embosabile din plastic de 9 mm (SIS011)
• Tipăreşte cu caractere albe de 3,7 mm, inclusiv semnele @ şi €
• Nu necesită baterii
• Se livrează cu o bandă din plastic de 9 mm

Confortabil,
durabil şi uşor
de utilizat la
birou şi acasă!

Cod: SIS029

• Adaptor pentru curent electric (220 V) pentru aparatele
de etichetat Dymo

Bandă Dymo Industrială
• Benzi speciale pentru uz industrial
• Rezistenţă la substanţe abrazive, variaţii de temperatură, substanţe
chimice, solvenţi, apă şi raze ultraviolete
• Din vinil, poliester sau alte materiale, etichetele industriale Dymo sunt
perfecte pentru etichetarea atât în interior cât şi în exterior
• Se utilizează cu aparatul Dymo
Rhino 4200 (SIS014)
• Prima culoare reprezintă scrisul,
iar a doua culoare reprezintă
banda

Cod:

Cod: SIS025

SIS031

dimensiuni: 12 mm x 3,5 m, Rhyno nylon

SIS032

dimensiuni: 12 mm x 5,5 m, Rhino strong

SIS030

dimensiuni: 12 mm x 5,5 m, Rhino vinyl

c1. hârtie și etichetare

Adaptor Dymo

Bandă Dymo D1
• Benzile DYMO D1 sunt ambalate în carcase practice, uşor de utilizat
• Disponibile în culori şi dimensiuni variate
• Rezistente la apă, uleiuri, grăsimi şi la majoritatea solvenţilor mai slabi;
rezistente la raze ultraviolete
• Rezistente la temperaturi între -18 şi 90 de grade
• Se utilizează cu aparatele Dymo Rhino 4200 (SIS014) şi
LabelManager (SIS009, SIS020, SIS015, SIS021, SIS034)
• Prima culoare reprezintă scrisul, iar a doua culoare
reprezintă banda

Cod:

SIS010 dimensiune: 19 mm x 7 m
SIS005 dimensiune: 12 mm x 7 m

SIS002 dimensiune: 9 mm x 7 m

Se pot folosi pentru suprafeţe multiple

SIS001 dimensiune: 6 mm x 7 m

Bandă Dymo Letratag
• Benzile Letratag sunt ideale pentru etichetare la birou sau acasă
• Cele din plastic sunt rezistente la rupere, la apă, la majoritatea solvenţilor
mai slabi, putând fi folosite atât la interior, cât şi la exterior
• Cele din hârtie sunt economice şi se pot utiliza la interior
• Se utilizează cu aparatul
Letratag LT100H (SIS006)
• Prima culoare reprezintă
scrisul, iar a doua culoare
reprezintă banda

Bandă Dymo M
• Imprimarea se face prin timbru sec
• Este rezistentă la aproape toate substanţele chimice, coroziune,
abraziune, umiditate crescută şi apă
• Au adeziv permanent
• Se utilizează cu aparatul Dymo Omega (SIS029) -  ştanţează banda şi se
crează o serie de microfisuri în relief de culoare albă care contrastează cu
banda colorată, oferind vizibilitate foarte bună

Cod:

SIS027 dimensiune: 12 mm x 4 m plastic
SIS026 dimensiune: 12 mm x 4 m hârtie

Cod: SIS011
dimensiuni:  9 mm x 3 m
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Alte articole de etichetare
c1. hârtie și etichetare

Aparat preţuri Moto
•
•
•
•

2 linii x 10 caractere numerice
Pe fiecare linie primul caracter poate fi simbol monetar (ex: “EUR”)
Ultimul caracter de pe linia 2 poate fi “Tx.”
Funcționează cu rolele de pret 26 x 16 mm

Cod: ALT011

Rola preţ etichete albe
• Etichete adecvate pentru majoritatea aplicațiilor: marcarea prețurilor, industria alimentară, industria confecțiilor
• Etichetele 26 x 16 (cod ALT004) sunt potrivite pentru aparatul de preț Moto (cod ALT011)

Cod: ALT003
1500buc. Dimensiune:
26 x 12 mm
ROLĂ

Cod: ALT004
1000buc. Dimensiune:
26 x 16 mm
ROLĂ

Rolă preţ etichete color fluorescente
• Etichete adecvate pentru majoritatea aplicațiilor: marcarea prețurilor, industria alimentară, industria confecțiilor
• Etichetele 26 x 16 mm (cod ALT009) sunt potrivite pentru aparatul de preț Moto (cod ALT011)

Cod: ALT008
1500buc. Dimensiune:
26 x 12 mm
ROLĂ
(cod ALT004)
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Cod: ALT009
1000buc. Dimensiune:
26 x 16 mm
ROLĂ

Notesuri adezive şi cuburi notiţe
Dispenser notes Post-it®

Cod: IDA021
100 file Dispenser notes
Dimensiune: 76 x 76 mm
SET
Formă măr

Cod: IDA022
100 file Dispenser notes
Dimensiune: 76 x 76 mm
SET
Formă inimă

Cod: IDA023
100 file Dispenser notes
Dimensiune: 76 x 76 mm
SET
Formă geantă

c1. hârtie și etichetare

• Îmbină utilul și fii chic cu acest dispenser care îți va înveseli ziua la birou
• Este un cadou inedit pentru cei dragi, alege dispenserul care ți se potrivește!
• Se pot folosi rezerve cod NOT026, NOT035, NOT039, NOT036

Cod: IDA024
100 file Dispenser notes
Dimensiune: 76 x 76 mm
SET
Formă diamant

Dispenser notes Z Post-it®
• Dispenser colorat de carton cu ventuză de notițe adezive Z reciclate 100%

Cod: IDA020
100 file Dimensiune: 76 x 76 mm
SET

Notes adeziv “Z” Post-it®
• Notiţe adezive Post-it®
”Z”, uşor de folosit cu o
singură mână, culoare
neon-galben
• Ideal pentru utilizare atât
acasă, cât şi la birou şi
pe teren
• Utile pentru lăsarea
mesajelor şi organizarea
activităţilor zilnice

Cod: NOT026
100 file Culori neon: alternant galben/roz v
Dimensiune: 76 x 76 mm
SET

Cod: NOT035
100 file Culori pastel: galben
Dimensiune: 76 x 76 mm
SET

Cod: NOT036
100 file 6 culori Culori neon: alternant galben,
verde, mov, roz, orange
CULOARE
SET
Dimensiune: 76 x 76 mm

Notes adeziv “Z” Info Notes
• Notesuri în Z cu adeziv special, pe bază de apă, fără solvenți
• Au o aderență optimă pe suprafețe fără să lase urme sau sa le deterioreze
• Culoare: galben pastel

notes

Cod: NOT039
100 file Dimensiune: 75 x 75 mm
SET
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Notes adeziv Super Sticky Post-it®

Notes adeziv hârtie reciclată Info Notes
• Datorită adezivului special pe bază de apă, fără solvenţi, nu deteriorează
suprafeţele pe care sunt aplicate

• Au adeziv foarte puternic, destinat în special suprafeţelor verticale
(pereţi, monitoare, geamuri) şi celor dificile (ţesături, metal, carton,
lemn)

notes

Hârtie reciclată
100%

Cod: NOT016
100 file 12 buc. Dimensiune: 75 x 75 mm

Cod: NOT029
90 file Dimensiune: 76 x 76 mm

BUCATĂ

BUCATĂ

Notes adeziv briliant Info Notes

SET

Notes adeziv fluo Forster

• Disponibile în 4 culori pastel, ideale pentru a lăsa mesaje vizibile

• Reprezintă varianta economică de a lăsa mesaje vizibile sau de a
nota informaţii utile care trebuie să fie la îndemană

notes

Raport optim
calitate / preţ
Cod: NOT030
80 file 4 culori Dimensiune: 75 x 75 mm
BUCATĂ

Cod: NOT049
100 file Dimensiune: 75 x 75 mm

SET

BUCATĂ

Notes adeziv
• Culoare galbenă traditională a notesurilor
adezive Post-it®
• Canary Yellow este marcă înregistrată 3M,
de peste 30 de ani
• Culoare: galben pastel

Cod: NOT028
100 file Dimensiune:
76 x 76 mm
SET
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• Notesurile adezive Info Notes combină
calitatea cu grija pentru mediul
înconjurător
• Adezivul special, pe baza de apă, fără
solvenţi, le oferă o aderenţă optimă pe
suprafeţe fără să lase urme sau sa le
deterioreze
• Culoare: galben pastel

NOT009

notes

• Varianta economică de a lasa mesaje
sau de a nota informaţii utile care
trebuie sa fie la îndemană
• Culoare: galben pastel

NOT048

100 file Dimensiune:

100 file Dimensiune:

BUCATĂ

BUCATĂ

75 x 75 mm

75 x 75 mm

Notes adeziv
• Notesurile adezive Info Notes combină
calitatea cu grijă pentru mediul
înconjurător
• Adezivul special, pe bază de apă, fără
solvenţi, le oferă o aderenţă optimă pe
suprafeţe fără să lase urme sau sa le
deterioreze
• Culoare: galben pastel

Cod: NOT032
100 file Dimensiune:
76 x 127 mm
SET

notes

• Varianta economică de a lăsa mesaje
sau de a nota informaţii utile care
trebuie să fie la îndemână
• Culoare: galben pastel

Cod: NOT047
100 file Dimensiune:
75 x 125 mm
BUCATĂ
liniat

NOT010
100 file Dimensiune:
BUCATĂ
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• Culoare galbenă tradiţională a notesurilor
adezive Post-it®
• Canary Yellow este marcă înregistrată 3M,
de peste 30 de ani
• Culoare: galben pastel

75 x 125 mm

Cub notiţe adezive briliant Info Notes

Notes adeziv briliant Info Notes
• Adezivul special pe bază de apă, fără solvenți
• Disponibil în 3 variante de culori
• Se poate repoziționa fără să lase urme și fără să se deterioreze

• 4 culori intense, în acelaşi produs
• Sunt ideale pentru a lăsa mesaje vizibile

notes

notes

Adeziv ecologic
de calitate
Cod: NOT050
80 file

4 buc.

BUCATĂ

CULOARE

Cod: NOT042
50 file 4 buc. Dimensiune: 40 x 50 mm
4 culori/set, 4 x 50 file
BUCATĂ
SET

3 culori 960 file Dimensiune: 50 x 40 mm
SET

SET

Notes adeziv
• Culoare galbenă tradiţională a notesurilor
adezive Post-it®
• Canary Yellow este marcă înregistrată 3M,
de peste 30 de ani

Cod: NOT031
100 file 3 buc. Dimensiune:
38 x 51 mm
SET
SET

• Notesurile adezive Info Notes combină
calitatea cu grijă pentru mediul
înconjurător
• Adezivul special, pe bază de apă, fără
solvenţi, le oferă o aderenţă optimă pe
suprafeţe fără să lase urme sau sa le
deterioreze
• Culoare: galben pastel

NOT008
100 file
BUCATĂ

NOT045

3 buc. Dimensiune:
SET

notes

• Varianta economică de a lăsa
mesaje sau de a nota informaţii
utile care trebuie să fie la îndemână
• Culoare: galben
pastel

40 x 50 mm

100 file
BUCATĂ

3 buc. Dimensiune:
SET

40 x 50 mm
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Notes adeziv
• Notesurile adezive Info Notes combină calitatea cu grija pentru mediul înconjurător
• Adezivul special, pe bază de apă, fără solvenţi, le oferă o aderenţă optimă pe suprafeţe fără
să lase urme sau să le deterioreze
• Culori: galben pastel

notes

• Varianta economică de a lăsa mesaje sau de
a nota informații utile care trebuie să fie la
îndemână
• Culoare: galben pastel

Adeziv ecologic de calitate
Cod: NOT052
100 file Dimensiune:
100 x 100 mm
BUCATĂ
liniat

NOT011

NOT038
100 file Dimensiune:
75 x 100 mm
BUCATĂ

NOT046

100 file Dimensiune:

100 file Dimensiune:

BUCATĂ

BUCATĂ

50 x 75 mm

50 x 75 mm

Cub notiţe adezive Info Notes formă
• Notesuri adezive cub, repoziţionabile, în 4 culori intense
• Diverse forme, pentru a transmite mesaje cu personalitate
• Cuburile Info adaugă diversitate comunicării zilnice

notes

Formă şi culoare pentru biroul tău
Cod: NOT041
200 file Dimensiune: 70 x 70 mm
BUCATĂ

Cub notiţe adezive Info Notes formă
• Notesuri adezive cub tricolor, repoziţionabile, având diverse forme, pentru a transmite mesaje cu personalitate
• Cuburile Info mini adaugă diversitate comunicării zilnice

notes

Formă şi
culoare
pentru
biroul tău

Cod: NOT002
225 file Dimensiune: 50 x 50 mm
BUCATĂ
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Cub notiţe adezive 3L

c1. hârtie și etichetare

• 210 file repoziționabile, culori pastelate în 7 nuanțe
• Se desprind uşor datorită perforațiilor

Culori
atractive

Cod: NOT069
210 file Dimensiune: 75 x 150 mm
BUCATĂ

Roll notes adeziv cu dispenser Info Notes
•
•
•
•
•
•

Lungimea notiţei se poate dimensiona în funcţie de necesitate cu ajutorul dispenserului prevăzut cu margine pentru tăierea filei
Suprafaţă adezivă a notesului este de 90%
Dispenserul se deschide permitând înlocuirea cu uşurinţă a rolei (rezerva roll notes adeziv Info, cod NOT043)
Se poate lipi ferm pe aproape orice suprafaţă, are multiple utilizări, fiind practic şi probabil cel mai flexibil notes adeziv din căte există!
Dimensiuni rolă: 60 mm x 10 m
Culoarea: galben pal

notes

Adeziv pe întreaga
suprafaţă

Cod: NOT040
Dimensiune: 60 mm x 10 m

Cod: NOT043
Rezervă roll: 60 mm x 10 m
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Cub notiţe adezive Post-it®
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• Au nuanţe neon sau pastel
• Gama bogată de culori ce permit codificarea cu uşurinţă a mesajelor

Cod: NOT027
450 file Dimensiune: 76 x 76 mm, pastel

Cod: NOT027
450 file Dimensiune: 76 x 76 mm, neon

CUB

CUB

Cub notiţe adezive Info Notes briliant
• Cub Notes din hârtie cu adeziv pe bază de apă, fără solvent
• Facilitează organizarea eficientă, evidenţierea şi marcarea informaţiilor
• 4 Culori vii (briliant)

notes

Efect vizual puternic

Cod: NOT053
450 file 75 x 75 mm
briliant yellow
BUCATĂ

NOT067

Cub notiţe adezive Info Notes brilliant
• Notesuri adezive in 4 culori brilliant
• Adera la orice tip de suprafata si sunt repozitionabile
• Ideal de folosit pentru scrierea de mesaje sau notite importante

NOT068

450 file 75 x 75 mm
lemon green
BUCATĂ

450 file 75 x 75 mm
BUCATĂ

Cub notiţe adezive Info Notes Harmony
notes

• Notiţe adezive în 4 culori pastel
• Aderă la orice tip de suprafaţă şi sunt repoziţionabile
• Ideal de folosit pentru scrierea de mesaje sau notiţe importante

Adeziv ecologic
de calitate

Cod: NOT013
450 file Dimensiune: 75 x 75 mm
BUCATĂ

210

briliant orange

Cod: NOT051
400 file Dimensiune: 75 x 75 mm
BUCATĂ

notes
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Cub notiţe adezive Info Notes

Cub notiţe adezive multicolor pastel Forster

• Cub Notes din hartie cu adeziv pe baza de apă, fără solvent
• Facilitează organizarea eficientă, evidentierea şi marcarea informaţiilor

c1. hârtie și etichetare

notes

Adeziv
ecologic de
calitate

Cod: NOT083
400 file Dimensiune: 75 x 75 mm
BUCATĂ

Cub hârtie albă cu suport Jalema Re-Solution
• Suport realizat din polistiren reciclat 100%
• Conţine un cub de hârtie cu 700 file
• Se poate realiza un set cu celelalte produse din gama
Re-Solution
• Dimensiune rezervă: 90 x 90 x 90 mm

Cod: NOT012
700 file Dimensiune: 75 x 75 mm
BUCATĂ

Cub hârtie albă cu suport, Forster

Cod: NOT021
700 file Dimensiune: 90 mm x 90 mm
70
BUCATĂ
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• Notesuri adezive în 4 culori pastel
• Aderă la orice tip de suprafaţă şi sunt repoziţionabile
• Ideal de folosit pentru scrierea de mesaje sau notiţe importante

Cod: NOT044
450 file 4 culori Dimensiune: 75 x 75 mm
BUCATĂ

SET

Cub hârtie color cu suport Forster
• Suport realizat din plastic transparent/fumuriu
• Permite stocarea cuburilor din hârtie de dimensiuni 85 x 85 mm
• Suportul conţine şi cubul din hârtie

Cod: NOT037
800 file se poate utiliza rezerva color cod NOT001
70
Dimensiune: 90 mm x 90 mm
BUCATĂ

Rezervă cub color hârtie

Cod: NOT015
500 file Dimensiune: 90 mm x 90 mm
70
culori intense
BUCATĂ

Cod: NOT001
400 file Dimensiune: 80 mm x 80 mm
70
culori pale
BUCATĂ

Cod: NOT023
500 file Dimensiune: 90 mm x 90 mm
80
culoare: alb
BUCATĂ

Cod: NOT022
400 file Dimensiune: 80 mm x 80 mm
70
culoare: alb
BUCATĂ

creare documente
c2. instrumente de scris

Stilouri

c2. instrumente de scris

Stilou Schneider ID
•
•
•
•
•

Clemă şi inel cromate
Zonă de prindere cu manşon ergonomic
Peniţă din oţel inoxidabil cu iridiu
Funcţionează cu patron standard de cerneală
Se livrează în cutie transparentă din plastic,
care se pretează foarte bine pentru cadou

Cod: STI009
scris albastru

Un produs
elegant,
premiu pentru
design

Stilou Schneider Base Uni
• Corpul este într-o singură culoare
• Prevăzut cu clemă cromată, robustă, zona de
prindere cu manson ergonomic
• Peniţă din oţel inoxidabil cu iridiu
• Funcţionează cu patron standard de cerneală
• Se livrează în cutie transparentă din plastic

Cod: STI028
scris albastru

Calitate
superioară,
eleganţă

Stilou Schneider Glam
•
•
•
•
•

Stilou cu un design modern, unic, datorită imprimării în relief de pe corp
Prevăzut cu clemă metalică, foarte robustă, grip cauciucat, ergonomic
Peniță din oțel inoxidabil cu iridiu
Funcționează cu patron standard de cerneală
Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci

Produs unic datorită
combinaţiei de culori şi a
imprimării tridimensionale

Cod: STI074
scris albastru

Stilou Schneider Inx Sportive
•
•
•
•

Zonă de prindere cu manşon ergonomic, prevăzut cu clemă metalică
Peniţă din oţel inoxidabil cu iridiu
Funcţionează cu patron standard de cerneală
Potrivit atât pentru dreptaci, cât şi pentru stângaci

Design
atractiv
Cod: STI006
scris albastru

Stilou Schneider Voyage
•
•
•
•
•

Zonă de prindere cu manşon ergonomic
Peniţă din oţel inoxidabil
Funcţionează cu patron standard de cerneală
Disponibil în culori variate
Se livrează în blister împreună cu 2 rezerve

Cod: STI032
scris albastru
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Set cu
roller-ul
ROT001

Roller Schneider Glam
Roller cu un design modern, unic, datorită imprimări în relief de pe corp
Prevăzut cu clemă metalică, foarte robustă, grip cauciucat, ergonomic
Vârf din oţel inoxidabil
Funcţionează cu patron standard de cerneală
Potrivit atât pentru dreptaci, cât şi pentru stângaci

c2. instrumente de scris

•
•
•
•
•

Cod: ROG062
0.4 scris albastru

Roller Schneider Inx Sportive
•
•
•
•

Prevăzut cu clemă metalică şi grip cauciucat, ergonomic
Vârf din oţel inoxidabil
Funcţionează cu patron standard de cerneală
Potrivit atât pentru dreptaci, cât şi pentru stângaci

Cod: ROG063
0.4 scris albastru

Roller Schneider Breeze
• Corp ergonomic acoperit cu cauciuc moale pentru confort excepţional la scris
• Funcţionează cu patron special de cerneală, cu vârf şi sistem de reglare a
fluxului de cerneală (REZ035)
• Se livrează cu 2 rezerve în interiorul corpului

Cod: ROG017
scris albastru
0.4

Cod: REZ035

Uscare rapidă, astfel
că textmarkerul
poate fi aplicat
imediat pe text

5 buc.
CUTIE

Roller Schneider Voyage
•
•
•
•
•

Zonă de prindere cu manşon ergonomic
Vârf din oţel inoxidabil
Funcţionează cu patron standard de cerneală
Disponibil în culori variate
Se livrează în blister împreună cu 2 rezerve

Set
cu stiloul
STI032
Cod: ROT001
scris albastru

Patron stilou Schneider
• Rezervă standard, sigilată cu bilă
• Cerneală albastră nepermanentă, cerneală neagră permanentă
• Patroanele Schneider se potrivesc stilourilor şi rollerelor care
folosesc acest sistem de încărcare
Cod: CER001

Tuş ştampilă
• Culori intense, pentru ştampile din cauciuc

• Tuş ştampile Pelikan
neuleios, în flacon cu
aplicator

6 buc.
CUTIE

Cod: CER003
30 buc.
BORCAN

Cod: CER004
100 buc.

Cod: CER014
25 ml Colop

Cod: CER007
Tuş ştampilă cu aplicator, 30 ml

Cod: CER016
28 ml Pelikan

BORCAN
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Noua generație de rollere și textmarkere

www.schneiderpen.com/we-care
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One
Super-Roller

Made in Germany
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Noua generație de rollere și textmarkere cu un flux constant al cernelii, până
la ultima picătură. Noile vârfuri - Ultra-Fin și Hybrid oferă o experiență unică a
scrisului. Datorită tehnologiei Cap-Off, cerneala nu se usucă și este rezistentă la
apă conform ISO 14145-23. www.schneiderpen.com

www.schneiderpen.com/we-care

Rollere cu regulator de cerneală
• Sistemul inovator Super-Flow permite eliberarea cernelii în flux constant şi asigură un 		
scris fără efort
• Vârful este conic, dintr-un plastic rezistent şi foarte neted pentru un scris lin şi cursiv
• Cerneală permanentă, rezistentă la apă
• Rezervor mare ce permite monitorizarea cantităţii de cerneală
• Zonă de prindere cauciucată, clemă metalică
• Cerneala nu se usucă chiar dacă roller-ul este lăsat fără capac timp de 2-3 zile
• Culoare scris: indicată de culoarea corpului

One Business:
scris fără efort,
lin şi cursiv

Cod: ROG031

Roller Schneider One Hybrid C

c2. instrumente de scris

Roller Schneider One Business

• Sistemul inovator Super-Flow permite eliberarea cernelii în flux constant şi asigură un 		
scris fără efort
• Vârful este conic din oţel inoxidabil, căptuşit cu plastic în interior, pentru un scris lin şi 		
cursiv
• Cerneala este rezistentă la apă
• Rezervor mare ce permite monitorizarea cantităţii de cerneală
Cerneala
• Zonă de prindere cauciucată, clemă metalică
nu
se usucă
• Culoare scris: indicată de culoarea corpului

Cod: ROG032

chiar dacă
roller-ul este
lăsat fără
capac timp
de 2-3 zile

Cod: ROG041

Roller Schneider One Hybrid N
• Sistemul inovator Super-Flow permite eliberarea cernelii în flux constant şi asigură
un scris fără efort
• Vârful este subţire, tip ,,ac’’ din oţel inoxidabil, căptuşit în interior cu plastic, ceea ce
produce un scris extrem de lin şi cursiv
• Rezervor mare ce permite monitorizarea cantităţii de cerneală
• Clemă metalică
• Culoare scris: indicată de culoarea corpului

Grip ergonomic
pentru
lejeritate în
timpul utilizării

Cod: ROG042

Cod: ROG044

Roller Schneider Xtra
•
•
•
•
•
•

Tehnologia Liquid Ink fluidizează cerneala
Vârful din oţel inoxidabil
Rezervor mare ce permite monitorizarea cantităţii de cerneală
Cerneala se eliberează în flux constant
Clemă metalică
Culoare scris: este indicată de culoarea corpului

y

Cod: ROG013
803, vârf cilindric

Cod: ROG012
825, vârf conic

Cod: ROG010
823, vârf conic

Cod: ROG009
805, vârf cilindric
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Rollere cu tampon de cerneală
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Roller reîncărcabil Schneider Topball 811
•
•
•
•

Vârf solid, din oţel inoxidabil, pentru scris confortabil şi clar
Grip ergonomic pentru lejeritate în timpul utilizării
Prevăzut cu rezervă interschimbabilă Schneider 850 (cod REZ016)
Culoarea scrisului este indicată de culoarea corpului

Reîncărcabil,
raport bun
calitate-preţ

Cod: ROT005

Mină Schneider 850
• Folosită pentru Topball 811 (cod ROT005)
• Culoarea scrisului este indicată de culoarea corpului

Cod: REZ016

Roller Schneider Topball 845
• Vârf conic, solid, din oţel inoxidabil, pentru scris
extrafin
• Utilizare îndelungată datorită corpului din PP
special, anti-evaporare
• Culoarea scrisului este indicată în 3 locuri: pe corp,
pe vârf şi pe capac, iar corpul este negru
• Corp negru metalizat
Cod: ROT004

Pentru utilizare
zilnică

Roller Schneider Topball 857
• Vârf conic
• Utilizare îndelungată datorită corpului din PP
special, anti-evaporare
• Culoarea scrisului este indicată în 3 locuri: pe
corp, pe vârf şi pe capac
• Corp albastru metalizat
Cod: ROT003

Roller Schneider Topball 847
• Vârf conic din plastic flexibil, cu bilă din oţel
inoxidabil în vârf
• Utilizare îndelungată datorită corpului din PP
special, anti-evaporare
• Culoarea scrisului este indicată în 3 locuri: pe corp,
pe vârf şi pe capac
• Corp albastru metalizat
Cod: ROT008

Roller Forster
• Vârf conic, solid, pentru un scris lin şi cursiv
• Culoarea scrisului este indicată de culoarea capacului

Cod: LIN010
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Pentru un scris
confortabil

Linere
• Liner premium
• Corp ergonomic, complet cauciucat, verde fosforescent
cu dungi indicând culoarea scrisului
• Cerneala este permanentă (pe bază de apă), se
eliberează în flux constant şi nu se usucă dacă lăsaţi
linerul fără capac chiar şi mai multe zile
• Vârful este metalic, din oţel inoxidabil, tip ,,vârf de ac’’,
pentru un scris lin şi precis
• Capac cu clip metalic
Cod: LIN007

Confortabil
la scris

Liner Schneider Topwriter 157
• Corp din PP special, anti-evaporare, verde metalizat
• Vârf din fibră groasă pentru linii expresive
• Culoarea scrisului este indicată în 3 locuri: pe corp, pe
vârf şi pe capac

c2. instrumente de scris

Liner Schneider Xpress

Scris fin
şi precis

Cod: LIN004

Liner Schneider Topwriter 147
• Corp din PP special, anti-evaporare, verde metalizat
• Vârf din fibră în manşon din plastic flexibil
• Culoarea scrisului este indicată în 3 locuri: pe corp,
pe vârf şi pe capac

Cod: LIN003

Liner Schneider 967
• Corpul este din PP special, anti-evaporare, negru
metalizat
• Vârful este din fibră în manşon de oţel inoxidabil
pentru linii fine şi precise
• Culoarea scrisului este indicată în 3 locuri: pe
corp, pe varf şi pe capac

Cod: LIN002

Calitate la un
preţ foarte bun

Liner 4/set Schneider 967
•
•
•
•

Corpul este din PP special, anti-evaporare, negru metalizat
Vârful este din fibră în manşon de oţel inoxidabil pentru linii fine şi precise
Set de 4 culori: negru, albastru, roşu, verde
Culoarea scrisului este indicată în 3 locuri: pe corp, pe vârf şi pe capac

Utilizare
îndelungată
Cod: LIN029
4 buc.
SET
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Pixuri cu bilă pentru un scris extraordinar de simplu și lin

www.schneiderpen.com/we-care
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Slider
Surferul de pe pagina ta

Made in Germany
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Pixurile cu bilă cu tehnologia Viscoglide® asigură o scriere fără efort. Corpul solid
bicolor cu forme convexe și concave, alternând plasticul cu cauciucul și inoxul,
împiedică alunecarea degetelor. Garanția de durabilitate și fiabilitate a brandului
Schneider le recomandă. www.schneiderpen.com

Pixuri cu gel

www.schneiderpen.com/we-care

•
•
•
•

Corp ergonomic, cauciucat ce garantează o bună aderenţă în timpul scrisului
Clemă lată metalică; buton şi vârf metalic
Cerneala este rezistentă la apă
Culoarea de scriere este indicată de corpul pixului

CO2

neutral
Emissions
fully compensated

Tehnologia
Viscoglide
asigură un scris
lin şi cursiv
Cod: PGE016

Pix Schneider Slider Memo XB
•
•
•
•

Corpul ergonomic garantează o bună aderenţă în timpul scrisului şi o mişcare naturală a mâinii
Clemă lată metalică, vârf metalic
Cerneala Viscoglide face ca pixul să alunece foarte uşor pe hârtie
Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Cod: PGE018

c2. instrumente de scris

Pix Schneider Slider Rave XB

CO2

neutral
Emissions
fully compensated

Cod: PGE014

3 buc.
SET

Pix Schneider Slider Edge
• Corp ergonomic, triunghiular, cu părţi cauciucate, ce garantează o bună aderenţă în timpul scrisului şi o mişcare
naturală a mâinii
• Cerneala Viscoglide face ca pixul să alunece foarte uşor pe hârtie
• Cerneala neagră este rezistentă la apă
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

CO2

neutral
Emissions
fully compensated

Paletă
variată de
culori

suport cu titlu de
prezentare
Cod: PGE027
4 buc.

Cod: PGE019
F

Cod: PGE020
M

Cod: PGE015
XB

SET
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Pix Schneider Reload
•
•
•
•
•
•

Manşon din cauciuc pentru o bună prindere în timpul scrisului
Clip din metal rezistent
Rezerva 757 cu vârf din oțel inoxidabil asigură o utilizare completă şi fără scurgeri de cerneală
Tehnologia ViscoGlide asigură un scris mătăsos, fin, fără efort
Cerneala neagră este rezistentă la apă
Culoarea scrisului este indicată de culoarea manşonului

Cod: PGE023

Pix Schneider Slider Basic
•
•
•
•

Corpul transparent, cu un design atractiv
Vârful din oţel inoxidabil, rezistent la uzură, asigură un flux instantaneu de cerneală şi un scris impecabil
Cerneala se usucă rapid pe hârtia lucioasă, nu difuzează pe hârtie absorbantă şi nu se usucă dacă pixul este lăsat fără capac
Culoarea de scriere este indicată de culoarea corpului

Cod: PGE028
4 buc. XB, scrie 2000 m

Cod: PGE003
F, scrie 3500 m

Cod: PGE004
M, scrie 3000 m

CO2

neutral
Emissions
fully compensated

Cod: PGE005
XB, scrie 2000 m

Lungime mare
de scriere

SET

Pix Schneider Gelion
• Corp din plastic transparent
• Manşon ergonomic din cauciuc, de culoarea scrisului
• Rezerva se poate înlocui cu REZ036

CO2

neutral
Emissions
fully compensated

Urma uşoară şi
linia lăsată de gel,
creează un scris cu
contrast puternic,
de efect
Cod: PGE002

Pix cu gel Forster
• Corp din plastic transparent
• Striaţii în zona de prindere pentru un control mai bun în timpul scrisului
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Cod: PGE011
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Centrala administrativă: Braşov, Calea Bucureşti nr. 231, 500299
tel.: 0268-307.000
1. Arad: Calea Radnei nr. 294, Arad, 310318, tel.: 0257-308.000
2. Bacău: Prelungirea Bradului nr. 135 B, Bacău, 600367, tel.: 0234-209.000
3. Braşov: Calea Bucureşti nr. 231, Braşov, 500299, tel.: 0268-307.000
4. Brăila: Str. Râmnicu Sărat nr. 92 B, Brăila, 810166, tel.: 0239-602.000
5. Bucureşti - Băneasa: Şos. Bucureşti - Ploieşti nr. 55-65, Bucureşti-Băneasa, 013685, tel.: 021-3078.000
6. Bucureşti - Berceni: Str. Turnu Măgurele nr. 92-108, sector 4, Bucureşti, 041711, tel.: 021-4068.000
7. Bucureşti - Drumul Taberei: Str. Valea Cascadelor nr. 26 B, sector 6, Bucureşti, 061515, tel.: 021-2258.000
8. Bucureşti - Pantelimon: B-dul Biruinţei nr. 90, Pantelimon - Ilfov Bucureşti, 077145, tel.: 021-2093.000
9. Cluj-Napoca: Calea Someşeni nr. 8, Cluj-Napoca, 400388, tel.: 0264-503.000
10. Constanţa Nord: B-dul Tomis nr. 387, Constanţa, 900497, tel.: 0241-684.000
11. Constanţa Sud: Str. Dragoş-Vodă nr. 1, sat Lazu, comuna Agigea, jud. Constanţa, 900658, tel.: 0241-706.000
12. Craiova: Str. Henry Ford nr. 12, loc. Preajba / Malu Mare, jud. Dolj, tel.: 0251-305.000
13. Galaţi: B-dul Galaţi 1 - C, Galaţi, 800654, tel.: 0236-305.000
14. Iaşi: Şoseaua Nicolina nr. 57 A, Iaşi, 700711, tel.: 0232-306.000
15. Oradea: Str. Ogorului nr. 65 B, Oradea, jud. Bihor, 410554, tel.: 0259-405.000
16. Ploieşti: Str. Gh. Grigore Cantacuzino nr. 366 A, Ploieşti, 100301, tel.: 0244-502.000
17. Suceava: Str. Cernăuţi nr. 118, Suceava, 720089, tel.: 0230-553.000
18. Târgu Mureş: Comuna Ernei 591, jud. Mureş, 547215, tel.: 0265-205.000
19. Timişoara: Calea Aradului nr. 64, Timișoara, 300283, tel.: 0256-279.000

08008-7354767
contact@selgros.ro
www www.selgros.ro

Selgros.Romania
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Despre

Încearcă chiar acum noul roller

!

• Te poţi exprima liber, fără teama de a greși, concentrându-te doar pe ceea ce ai de făcut
• Dacă greșești, pur și simplu ștergi și scrii mai departe
• Orice ai avea de pus pe hârtie (liste, notiţe, schiţe, desene, teme, proiecte), poţi schimba din mers, fără să
fie nevoie să transcrii pe curat
• Te poţi organiza mai bine, iar tot ceea ce scrii de mână este mai ordonat
• Scrii în stilul tău personal – iar asta se vede!
• E cel mai cool roller – poţi scrie ceva și șterge, dar dacă lași la rece documentul (încearcă să-l pui la
congelator 15 minute), scrisul reapare!
Rollerul cu gumă
scrie cu o cerneală specială. Când ștergi, prin frecare cu guma din capătul
rollerului, cerneala devine translucidă. Poţi scrie ușor deasupra, fără să se vadă urme. Practic, ai un roller cu
cerneală specială și o gumă de mare precizie în același instrument de scris.

Roller cu cerneală Ubers Fiktion
• Vârf metalic cu bilă
• Gumă cu vârf teşit, care poate şterge cerneala
• Cerneală specială termo-reactivă; la temperatura de 60 grade C, produsă prin frecarea gumei de foaia de hârtie, devine
transparentă (scrisul rămâne, dar nu mai este vizibil); la temperaturi sub -10 grade C, cerneala redevine vizibilă
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea corpului

Cod: PGE001

Mină roller Ubers Fiktion
• Rezervă pentru pixul cu gel Ubers Fiktion

Cod: REZ001
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Pixuri cu pastă
Pix Schneider Epsilon

c2. instrumente de scris

• Corp bicolor din plastic şi zonă de prindere antiderapantă, pentru confort la scriere
• Clemă din metal, parţial încastrată în corpul pixului
• Echipat cu rezerva Slider 755 XB cu vârf din oţel inoxidabil care datorită tehnologiei
Viscoglide oferă o scriere fluentă şi lină
• Cele trei linii vălurite de pe corp reprezintă Logo-ul Schneider
• Culoarea de scriere: albastră

Premiu pentru
design
Cod: PIX127

Pix Schneider Haptify
• Manşon ergonomic, cu decupaj special în trei feţe, care asigură o mai
bună prindere în timpul scrisului
• Prevăzut cu clip metalic rezistent
• Tehnologia ViscoGlide asigură un scris fin, fără efort
• Echipat cu rezerva Slider 775M, cu vârf din oţel inoxidabil
• Poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ,,Plug+Play’’
• Culoarea de scriere: albastră

Are un design
modern şi culori
atractive
Cod: PIX009

Pix Schneider Optima
•
•
•
•
•

Corpul este din plastic transparent
Inel decorativ din metal; clemă şi buton metalice
Echipat cu rezerva Express 735 M, cu vârf rezistent din oţel inoxidabil
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere este dată de culoarea corpului

Corp
transparent
Cod: PIX075

Pix K3 Biosafe
•
•
•
•
•

Corpul este din plastic
Clemă şi buton metalice
Echipat cu rezerva Express 735 M, cu vârf rezistent din oţel inoxidabil
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere este dată de culoarea corpului

Corp
biodegradabil
Cod: PIX050
Scris albastru
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•
•
•
•
•
•

Corp ergonomic, din cauciuc moale pentru confort excepțional la scris
Clemă lată metalică, butonul metalic de dimensiuni mari
Vârf rezistent din oțel inoxidabil
Echipat cu rezerva 739
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere este indicată de capătul pixului

Cod: PIX069

Pix Schneider Like
•
•
•
•
•

Corp și clemă din plastic , în culori variate
Culori opace
Zonă de prindere antiderapantă pentru confort în timpul scrisului
Echipat cu rezerva 774 M
Culoarea de scriere: albastru

Cod: PIX128
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Pix Schneider Pulse

Se pretează
foarte bine pentru
înscripţionări

Pix Schneider K1 Metal
•
•
•
•

Corp din plastic lăcuit cu finisare argintie
Partea care înconjoară butonul este din plastic colorat
Echipat cu rezerva 774 M
Culoarea de scriere este indicată de capătul pixului

Cod: PIX046

Pix Schneider Loox
•
•
•
•
•

Corp elegant, cu manşon ergonomic din cauciuc de culoare gri
Clemă nichelată
Echipat cu rezerva Express 774 M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoare de scriere: albastru

Cod: PIX072

Pix Ico X-Pen
•
•
•
•

Jumătate din corpul pixului este din metal şi jumatate din plastic color
Clema şi butonul sunt din metal
Echipat cu mina tip Parker (cod REZ044)
Culoarea de scriere: albastru

Personalizat prin
gravură poate fi un
cadou deosebit
Cod: PIX129
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Pix Schneider K1
•
•
•
•
•

Corp din plastic alb, cu partea superioară de culoarea scrisului
Clemă şi buton din metal nichelat
Echipat cu rezerva 774M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere: albastru

Cod: PIX131

Pix Schneider F-ace
•
•
•
•

Corpul şi clema lată din plastic opac
Echipat cu rezerva 774M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere: albastru

Clemă lată
potrivită pentru
inscripţionare
Cod: PIX066

Pix Schneider Suprimo
•
•
•
•
•

Corpul şi clema din plastic transparent
Prevăzut cu manşon ergonomic pentru a facilita scrierea
Echipat cu rezerva 765M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play”
Culoarea de scriere este dată de culoarea corpului

Design modern,
corp transparent

Cod: PIX041

Pix Schneider Evo
•
•
•
•

Corp din plastic transparent sau opac, cu clemă şi buton din metal nichelat
Echipat cu rezerva 774M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere: albastru

Cod: PIX074
corp din plastic transparent

Clemă cu
suprafaţă mare,
specială pentru
inscripţionare
corp din plastic opac

Pix Schneider K20 Frosty
•
•
•
•
•

Corp din plastic transparent
Clema, butonul şi inelul sunt din metal
Echipat cu rezerva 774M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere: albastru

Cod: PIX062
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Corp transparent
mat

•
•
•
•

Corp din plastic transparent
Echipat cu rezerva 774M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ,,Plug + Play’’
Culoarea de scriere: albastru

Clemă cu suprafaţă
mare, specială pentru
inscripţionare
Cod: PIX061

Pix Schneider Office

c2. instrumente de scris

Pix Schneider Dynamix

• Corp din plastic, simplu şi elegant, disponibil într-o mare
varietate de culori
• Clema, buton şi inel din metal
• Echipat cu rezerva 770 M
• Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
• Culoarea de scriere: albastră, exceptând cel cu corpul negru
(culoare de scriere: negru)

Economic, solid,
durabil
Cod: PIX015

Pix Schneider Essential
•
•
•
•

Corp din plastic opac cu design inovator al clemei
Echipat cu rezerva 774 M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere: albastru

Recomandat pentru
inscripţionare

Cod: PIX070
corp din plastic opac

Pix Schneider Fave
•
•
•
•
•

Corp din plastic în culori transparente
Echipat cu mină cu vârf jumbo
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Potrivit pentru activități promoționale
Culoarea de scriere este indicată de culoarea corpului

Cod: PIX054
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Pix Schneider K15
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•
•
•
•
•
•

Corp solid și subțire, din plastic opac
Clema, inelul și butonul sunt metalice
Echipat cu rezervă de tip M, cerneală rezistentă la apă
Mina poate fi înlocuită cu rezerva Office 765 și Express 775 M (REZ014, REZ002)
Recomandat pentru inscripționare
Culoarea de scriere: albastră, exceptând cel cu corpul negru (culoare de scriere: negru)

Cel mai vândut/
personalizat
pix Schneider!
Cod: PIX018

Pix Ico Golf Trendy
•
•
•
•

Corpul din plastic transparent, prevăzut cu grip din cauciuc pentru a uşura scrierea
Prevăzut cu clemă din plastic
Culorile corpului pot fi variate
Culoarea de scriere: albastru

Raport bun
calitate-preţ
Cod: PIX130

Pix Forster Wave
•
•
•
•

Corp din plastic transparent
Clemă din plastic
Echipat cu rezerva REZ023
Culoarea de scriere este indicată de culoarea corpului

Cod: PIX014

Pix unică folosinţă Forster cu mecanism
• Corp din plastic opac, cu clip de prindere retractabil
• Prevăzut cu striaţii antialunecare
• Potrivit pentru inscripţionare

Cod: PIX017
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• Corp din plastic transparent, prevăzut cu clip de prindere
• Prevăzut cu mecanism

Economic şi practic
Cod: PIX040

Pix Schneider Tops
•
•
•
•
•

Corp din plastic transparent sau opac
Prevăzut cu capac din plastic, cu clemă
Vârf din metal rezistent
Ideal pentru inscripţionare
Culoare de scriere: albastru
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Pix transparent unică folosinţă Forster cu mecanism

Potrivit pentru
campanii
promoţionale
Cod: PIX071
corp din plastic opac

Cod: PIX121
corp din plastic transparent

Pix unică folosinţă Schneider
• Corp din plastic transparent pentru cel cu scris mediu (M) sau corp din plastic galben, opac
pentru cel cu scris fin (F)
• Vârf din oţel inoxidabil ce asigură un scris de calitate
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Pix
unică folosinţă,
calitate premium

Cod: PIX006
M, scrie 3500 m

Cod: PIX005
F, scrie 4000 m

Pix unică folosinţă Forster
• Corp din plastic transparent, prevăzut cu capac
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Cod: PIX010

231

Pixuri de ghişeu
Pix Klick-fix Schneider
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•
•
•
•
•
•

Suport universal patentat, Klick-fix cu pix
Suportul este autoadeziv şi se roteşte în orice poziţie
Pixul este ataşat de Klick-fix cu un arc spiralat
Echipat cu rezerva 775M
Mina se poate înlocui
Culoarea de scriere: albastru

Ideal pentru secretariat, bănci;
poate fi personalizat

Cod: PGH001

Pix Antibacterial Ico
•
•
•
•

Corp din plastic, având componente cu adaos argint-ion cu efect bactericid
Prevăzut cu suport antiderapant
Pixul este atașat de suport cu un arc spiralat
Culoarea de scriere: albastru

Pix cu şnur Ico
•
•
•
•

Corp din plastic
Suportul este autoadeziv, pixul atașat cu un arc spiralat
Se poate personaliza
Culoarea de scriere: albastru

Antibacterial

Cod: PGH006

Pix cu şnur economic Ico
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Cod: PGH002

Pix cu şnur

• Corp din plastic, opac
• Suportul este autoadeziv, pixul ataşat cu un arc spiralat
• Culoarea de scriere: albastru

• Corp din plastic transparent
• Prevăzut cu suport autoadeziv; pixul ataşat cu un arc spiralat
• Culoarea de scriere: albastru

Cod: PGH003

Cod: PGH004

avantaje competive
definitorii:
Tehnologia avansată de producţie
– “State of the Art”:
utilaje şi linii automatizate de
producţie de ultimă generaţie,
unice în România.
Sistemul modular de configurare al programelor de mobilă
ce determină soluţii personalizate
fiecărui client;
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Lemet este unul dintre cei mai importanţi producători de mobilă
la nivel naţional. Capacitatea actuală de prelucrare a Lemet
este de aproximativ 1.200.000 de metri pătraţi de PAL pe an, pe
poarta fabricii ieşind anual peste 360.000 de module de mobilă.

Sistemul integrat al managementului calităţii (ISO 9001), mediului
(ISO 14001), sănătăţii şi securităţii
în muncă (OHSAS 18001) în
domeniile: proiectare, producţie şi
vânzare.

mobila
bunei
dispoziţii
sursa: www.carmennegoita.com

Urban Glam, clasic, modern chic, nomad?
Tu știi care este stilul casei tale?
www.lemet.ro
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Rezerve pentru pixuri

Compatibilităţi
între pixuri și rezerve Schneider
Schneider a dezvoltat tehnologia Plug&Play – formula magică pentru flexibilitate maximă la schimbarea minei.
Majoritatea instrumentelor de scris acceptă mai multe tipuri de mine, astfel încât utilizatorul poate transforma un pix
obișnuit în pix cu gel sau cu Viscoglide®. Foarte avantajos pentru cei atenţi la buget și la protejarea mediului înconjurător!

DENUMIRE PIX
Pix Schneider Twister –
Forever

SLIDER 755 EXPRESS 735
A

A

MINĂ 765

MINĂ PLASTIC
VÂRF GROS
770 M

A

A

A

A

A

MINĂ 708

GELION 39

EXPRESS 740

A

A

Pix Schneider Optima

A

E

A

A

Pix Schneider Surf

A

A

A

A

A
A

Pix Schneider Pulse

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider K1 Metal

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider K3 Biosafe

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

Pix Schneider K1
Pix Schneider Loox

A
A

Pix Schneider F-ace

A

A

A

A

Pix Schneider K7

A

A

A

A

Pix Schneider Evo

A

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider Office

A

A

A

A

Pix Schneider Haptify

A

A

A

A

A

E

Pix Schneider Essential

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider Fave

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider K20 Fresh

A

Pix Schneider K15

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E

A

A

Pix Schneider klick fix

A

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider ID

E

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider Contrast

E

A

A

A

A

A

Pix Schneider Slider Xtension

E

A

A

A

Pix Schneider Slider Reload

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider Rave

E

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider Pulse Pro

A

A

A

A

Pix Schneider Gelion

A

A

A

E

A

A

Pix Schneider Epsilon

E

A

A

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider Suprimo

A

A

A

A

A

A

A

Pix Schneider Like

A

A

A

A

A

A

A

LEGENDĂ E = ECHIPARE STANDARD, A = MINĂ ACCEPTATĂ
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75 SILVER
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Rezerve de pixuri

c2. instrumente de scris

Mină Schneider Slider 755 M
• Mina de tip ‘’Plug + Play’’
• Vârf rezistent din oțel inoxidabil
• Tehnologia Viscoglide asigură o scriere lină
și cursivă
• Garantează utilizarea cernelii în totalitate,
fără a lăsa pete
• Lungime scriere: 6000 m
Cod: REZ032

Combinaţia ingenioasă de pastă şi gel
asigură o fluiditate a scrisului inegalabilă

Mină Schneider Express 735 M
•
•
•
•

Mină de tip ‘’Plug + Play’’
Vârf rezistent din oţel inoxidabil
Garantează utilizarea cernelii în totalitate
Lungime scriere: 10000 m

Cod: REZ062

Mină Ico Silver
• Mină cu rezervor mare din metal
• Garantează consumul întregii cantităţi de pastă
• Lungime de scriere: 5000 m

Cod: REZ044

Mină Schneider Express 708 M
•
•
•
•

Scriere uşoară şi regulată
Vârf din oţel inoxidabil
Garantează consumul întregii cantităţi de pastă
Lungime scriere: 10.000 m

Cod: REZ011
10 buc.
CUTIE

Mină Schneider Gelion 39
• Rezervă cu gel, de tip ‘’Plug + Play’’
• Compatibilă cu majoritatea modelelor de pixuri
• Lungime scriere: 600 m

Cod: REZ036

Mină Schneider 785 tip Cross
• Vârf din oţel inoxidabil
• Garantează consumul întregii cantităţi de pastă
• Lungime de scriere: 3000 m

Cod: REZ028
10 buc.
CUTIE
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Scris strălucitor,
asemănător cu cerneala

Mină Schneider Express 56 M

c2. instrumente de scris

• Vârf din oţel inoxidabil
• Potrivită pentru pixurile care funcţionează cu mai
multe mine
• Garantează consumul întregii cantităţi de pastă
• Lungime scriere: 1400 m
Cod: REZ007
20 buc.
CUTIE

Mină Schneider Express 775
• Mină de tip ‘’Plug + Play’’
• Vârf rezistent din oţel inoxidabil
• Garantează utilizarea cernelii în totalitate,
fără a lăsa pete
• Lungime scriere: 3000 m
Cod: REZ046

Mină metal Schneider Office 765
•
•
•
•

Mină de tip ‘’Plug + Play’’
Vârf din oţel inoxidabil
Garantează consumul întregii cantităţi de pastă
Lungime scriere: 3000 m

Cod: REZ014
10 buc.
CUTIE

Mină Schneider silver 75
• Mină de tip ‘’Plug + Play’’
• Pastă de culoare argintie este recomandată
pentru scrierea pe hârtie în culori închise carton, albume, invitaţii etc.
• Vârf din oţel inoxidabil, scris argintiu
• Lungime scriere: 3000 m
Cod: REZ030

Ideală pentru scriere pe suport
de culoare neagră

Mină din plastic cu vârf gros Schneider
• Vârf din oţel inoxidabil
• Corp din plastic
• Lungime scriere: 2000 m

Calitate la un preţ foarte bun
Cod: REZ002
10 buc.
CUTIE

Mină pix Wave
•
•
•
•

Vârf din oţel inoxidabil
Corp din plastic
Pentru pixul Wave - cod PIX014
Lungime scriere: 1800 m

Cod: REZ023
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Markere de suprafeţe lucioase
Markere recomandate pentru scris sau desenat pe folie pentru retroproiector sau pe orice suprafaţă lucioasă, cum ar fi: plastic, metal, porţelan, ceramică, sticlă,
etc. Cerneala permanentă este rezistentă la apă și UV, iar cea nepermanentă se poate șterge complet. Grosimea scrisului este de 1 mm (M), 0,7 mm (F) sau 0,4
mm (SF). Cerneala se usucă imediat și rămâne vie și strălucitoare.

Marker OHP Schneider 224 M/222 F
• Cerneală permanentă
• Vârf rotund

Cod: MKO026
4 buc.

0.7

Permanent

SET

Cod: MKO003
4 buc.

1

Permanent

SET

Marker OHP cu vârf mediu Schneider 224 M/225 M
• Vârf rotund
• Culoare corp marker permanent: gri închis
• Culoare corp marker nepermanent: gri deschis

Cod: MKO024
Permanent
1

Cod: MKO002
Nepermanent
1

Marker OHP cu vârf fin Schneider 222 F/223 F
• Vârf rotund
• Culoare corp marker permanent: gri închis
• Culoare corp marker nepermanent: gri deschis

Cod: MKO023
0.7
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Permanent

Cod: MKO001
0.7

Nepermanent

• Vârf rotund
• Culoare corp marker permanent: gri închis
• Culoare corp marker nepermanent: gri deschis

Cod: MKO025
0.4

Permanent

c2. instrumente de scris

Marker OHP cu vârf superfin Schneider 220 S/221 S

Cod: MKO022
0.4

Nepermanent

Marker CD/DVD Schneider 244
• Ideal pentru personalizarea durabilă a CD-urilor şi DVD-urilor
• Cerneala se usucă repede, nu se şterge şi este rezistentă la lumină

Cod: MKO004
0.7

Marker CD/DVD Ico
• Ideal pentru personalizarea durabilă a CD-urilor şi DVD-urilor
• Cerneala se usucă repede, nu se şterge şi este rezistentă la lumină

Cod: MKO021
0.5
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Markere permanente
Pentru scris pe aproape orice suprafaţă (plastic, sticlă, lemn etc.). Cerneală permanentă pe bază de alcool (fără toluol/xylol), cu uscare rapidă, aproape fără miros,
rezistentă la apă și UV.
Corpul din aluminiu al markerului asigură o cantitate mai mare de cerneală, astfel că poate fi folosit un timp mai îndelungat.

Marker permanent vârf teşit Schneider 280
• Vârf teşit, corp plastic
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Cod: MKP008

Marker permanent vârf teşit Schneider 250
• Vârf teşit, corp plastic
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Corp din plastic

Cod: MKP007

Marker permanent vârf teşit Schneider 233/133
• Vârf teşit
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Corp din aluminiu
Varietate de culori
Cod: MKP005
233, corp aluminiu
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Cod: MKP011
133, corp plastic

• Vârf rotund
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Poate fi lăsat fără capac
2-3 zile fără a se usca cerneala
Cod: MKP004
230, corp aluminiu
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Marker permanent vârf rotund Schneider 230/130

Cod: MKP010
130, corp plastic

Marker permanent vârf rotund Schneider 240
• Vârf rotund, corp plastic
• Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Cod: MKP006

Marker permanent Forster
•
•
•
•

Vârf rotund
Corp plastic
Culoare corp: negru
Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Cod: MKP002
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Markere cu vopsea şi cretă
c2. instrumente de scris

Markere cu vopsea, utilizate în domenii diverse, de la tehnică până la arte plastice. Cerneala specială acoperă aproape orice suprafaţă şi tip de material, cum ar fi
hârtie, plastic, sticlă, metal, piele, cauciuc etc. Vopseaua este rezistentă la apă, ştergere, solicitări mecanice, temperaturi înalte (de peste 300 ℃) etc.
Pot fi folosite pe aproape orice suprafaţă abrazivă sau lucioasă.

Marker cu vopsea Schneider 270/278
•
•
•
•
•

Corp din plastic
Vârf rotund
Nu conține toluen și xylen
Un flux control al curgerii vopselii
Culoarea de scriere este indicată de culoarea capacului

Rezistă la o temperatură de
peste 300 grade C

Vârf subţire pentru trasarea unor
linii foarte fine

Cod: PMK003
278

Cod: PMK001
270

Marker cu cretă lichidă Schneider Deco Maxx 260/265
•
•
•
•

Marker cu cretă lichidă de consistența vopselii
Este pe bază de apă și cu miros redus
Se poate șterge de pe majoritatea suprafețelor netede cu ajutorul unui material textil umed
Utilizabil și pe suprafete absorbante sau rugoase, dar în acest caz nu se mai poate șterge

Ideal pentru inscripţionarea, decorarea
geamurilor sau a altor suprafeţe de interior, dar
şi pentru a scrie pe tablă verde sau neagră

Cod: DMK001
260, vârf teşit
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Cod: DMK002
265, vârf rotund

www.schneiderpen.com/we-care
c2. instrumente
de scris

Markere pentru
aplicații diverse

Marker whiteboard kit+burete Maxx Eco 110

Foarte ergonomice, care vin în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor

Made in Germany

Scopul de a marca, de a inscripționa prin simboluri, este de a oferi vizibilitate,
memorabilitate sau doar de a decora. Se pot folosi pe suprafețe variate: hârtie,
carton, plastic, table, metal, sticlă, etc. Schneider vă oferă Soluția.
www.schneiderpen.com
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Markere de whiteboard și flipchart
c2. instrumente de scris

Marker Kit Schneider Maxx Eco 110
• Set ce conţine 4 markere, 4 rezerve şi un burete pentru whiteboard fixate într-un suport compact
• Uscare rapidă, se curăţă uşor
• Culori: negru, albastru, roşu, verde

Un produs 3 în 1 - marker,
rezervă şi burete

Cod: MKW004
4 buc.
SET

Marker whiteboard+flipchart Maxx Eco 110
• Vârf rotund cu grosimea liniei de
scriere de 1-3 mm
• Se foloseşte atât pentru scrierea
pe whiteboard, cât şi pe hârtia de
flipchart sau plannere
• Uscare rapidă, se curăţă uşor, fără a
lăsa urme
• Nu conţine toluen şi xilen
• Tehnologia ‘’cap-off’’ impiedică
uscarea chiar şi când este lăsat fără
capac mai multe zile
• Este reîncărcabil cu rezerva Maxx 655
(MKW200)

Rezervă Schneider Maxx Eco 655
• Rezervă pentru marker whiteboard + flipchart Maxx
Eco 110 (MKW005)
• Fiecare set conține 3 rezerve
• Foarte uşor şi rapid de înlocuit

Reîncărcabil,
uscare rapidă

Cod: MKW005
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Cod: MKW200

10 buc.

3 buc.

CUTIE

SET

•
•
•
•
•
•

Vârf rotund cu grosimea liniei de scriere de 2-3 mm
Se foloseşte atât pentru scrierea pe whiteboard, cât şi pe hârtia de flipchart sau plannere
Uscare rapidă, se curăţă uşor
Nu conţine toluen şi xilen
Tehnologia ‘’cap-off’’ impiedică uscarea chiar şi când este lăsat fără capac mai multe zile
Este reîncărcabil cu rezerva Maxx 665 (cod MKW008)

Reîncărcabil de 4-6 ori

Cod: MKW002

• Rezervă pentru marker whiteboard + flipchart 290 (cod MKW002)
• Calimară de 30 ml
• Pentru reîncarcarea unui marker este nevoie de aproximativ 4 ml, pentru că cerneala
nu se termina definitiv niciodată (mai rămâne aproximativ 20% în rezervor)
• Rezerva Maxx 665 se poate utiliza pentru aproximativ 7-9 reîncărcări
• Un marker poate fi reîncărcat de 4-6 ori, dar depinde de căt de deteriorat este vârful

c2. instrumente de scris

Marker whiteboard+flipchart Schneider Maxx 290

Cod: MKW008

10 buc.
CUTIE

Set markere whiteboard +flipchart Schneider Maxx 290
• Vârf rotund cu grosimea liniei de scriere de 2-3 mm
• Se foloseşte atât pentru scrierea pe whiteboard, cât şi pe hârtia de flipchart sau
plannere
• Uscare rapidă, se curăţă uşor
• Set de 4 clori: negru, albastru, roşu, verde
• Reîncărcabil cu rezerva Maxx 665 (cod MKW008)

Cod: MKW003
4 buc.
SET

Marker whiteboard+flipchart Forster
• Varf rotund cu grosimea liniei de scriere de 1-3 mm
• Se foloseşte atât pentru scrierea pe whiteboard, cât şi pe hârtia de flipchart sau plannere
• Uscare rapidă, se curăţă uşor

Cod: MKW001

Cod: MKW010

4 buc.
SET
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Textmarkere
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Pentru evidenţierea textelor importante. Cerneală în culori vii, fluorescente, rezistentă la lumină. Capacitate mare de cerneală pentru o eficienţă sporită.
Culorile roz și roșu sunt vizibile și la fotocopiere sau transmitere pe fax.

Textmarker Schneider One
•
•
•
•
•
•

Sistemul inovator Super-Flow garantează un flux constant al cernelii
Rezervor de capacitate mare, cu indicator al nivelului de cerneală
Manşon ergonomic din cauciuc pentru un scris cât mai eficient
Culori intense pentru o evidenţiere maximă a textului
Clip din metal rezistent
Se poate folosi pe hârtie standard, de copiator sau fax

Culori intense, fluorescente,
rezistente la lumină
Cod: TMK021

Textmarker Schneider Job
•
•
•
•
•

Rezervor de cerneală de mare capacitate
Vârf teşit cu grosimi diferite de scriere
Poate evidenţia mai mult de 15.000 de cuvinte
Cerneala are strălucire maximă şi rezistentă la lumină
Părţile corpului sunt confecţionate din PP 		
anti-evaporare, pentru o durabilitate cât mai mare
şi este reciclabil
• Capacul are clip de prindere

Corp din
polipropilenă,
complet reciclabil

Cod: TMK001

Cod: TMK005

6 buc.

4 buc.

SET

SET

Textmarker Schneider Job
•
•
•
•

Rezervor de cerneală de mare capacitate
Vârf teşit cu grosimi diferite de scriere
Cerneala are strălucire maximă şi rezistenţa la lumină
Părţile corpului sunt confecţionate din PP anti-evaporare, pentru o
durabilitate cât mai mare şi este reciclabil
• Capacul are clip de prindere

Poate evidenţia mai mult
de 15.000 de cuvinte
Cod: TMK003

Textmarker Forster
•
•
•
•

Vârf teşit
Culori vii, strălucitoare
Capacul are clip de prindere
Părţile corpului sunt confecţionate din PP,
pentru o rezistenţă cât mai mare

Cod: TMK004
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Cod: TMK019

Cod: TMK020

4 buc.

6 buc.

SET

SET

Creioane mecanice şi rezerve

•
•
•
•
•

Corp robust, de culoare albastră, cu manşon ergonomic din cauciuc
Vârf cilindric retractabil nichelat şi prindere cu amortizare
Radieră încorporată “extra-long’’, fără PVC
Sistem de prindere al minei cu 3 fălci metalice
Vârful, clema şi butonul sunt nichelate

Cod: CRM034 Cod: CRM033 Cod: CRM032

Un instrument profesionist
şi duarbil

Creion mecanic Tombow Olno
• Corp din plastic, prevăzut cu grip din cauciuc pentru confortul crescut al scrisului
• Un creion mecanic cu un mecanism extrem de inteligent - pur şi simplu îndoiţi uşor corpul
creionului din centrul său şi mina se extinde
• Radieră încorporată
• Culori variate

Cod: CRM046
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Creion mecanic profesional Schneider Graffix

Mecanism unic: îndoiţi uşor corpul creionului şi mina avansează

Creion mecanic Schneider 556
•
•
•
•

Corp negru, ergonomic, pentru confort crescut în utilizare
Vârf conic, retractabil, nichelat şi prindere cu amortizare pentru protejarea minei
Radieră încorporată, fără PVC
Sistem de prindere al minei cu 2 fălci metalice

Calitate la un preţ excelent

Cod: CRM017

Creion mecanic Ico Golf Trendy
•
•
•
•

Corp din plastic, în culori variate
Prevăzut cu manşon ergonomic din cauciuc pentru confort la utilizare
Vârf metalic retractabil
Radieră încorporată

Cod: CRM039

Creion gumă

Corp din plastic
Sistem de prindere al minei cu 3 fălci din plastic
Prevăzut cu clip de prindere şi radieră
Radieră încorporată

Cod: CRM021

• Corp din plastic, în culori variate, cu striaţii în zona de prindere
• Funcţionează cu mină de 2 mm - cod CRM044 (similară cu mina unui creion
obişnuit din lemn)
• Vârful şi clema din metal
• Ascuţitoare încorporată (sub butonul de apăsare)

Cod: CRM040

Creion mecanic Forster
•
•
•
•

Creion mecanic Ico P20

• Creion cu gumă, pentru o scriere ce necesită corectări
• Ambalare: 12/cutie

Cod: CRM004
Cod: CRE015
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Carioci, creioane, mine şi ascuţitori
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Mină creion mecanic Schneider HI-Polymer
• Sistemul patentat de producere asigură o mai mare
rezistență şi un procent de rupere infim
• Foarte uşor de şters
• Se potrivesc la toate creioanele mecanice
• Lungimea minei: 60 mm

Cod: CRM030 Cod: CRM029
12 mine

12 mine

CUTIE

CUTIE

Carioca Thick washable Lambo

Mine creion mecanic Ico

• Rezistente la rupere; foarte uşor de şters
• Se potrivesc la toate creioanele mecanice (excepţie cod CRM044)

Cod: CRM041 CRM042 CRM043

CRM044
12 mine

6 mine

CUTIE

CUTIE

Carioca Lambo

• Carioca 1 mm Lambo
• Culori vii, strălucitoare
care se pot spăla

Cod: SKR019
6 buc.
SET

Cod: SKR026

Cod: SKR025

12 buc.

18 buc.

SET

SET

Carioci Ico

Creioane color Scriva

• Carioci 1 - 1,5 mm
• Sunt pe bază de apă şi nu se
usucă chiar dacă sunt lăsate
fără capac timp de 3 zile
• Culori vii, strălucitoare

• Creioane color, culori
intense disponibile în
seturi
• Corp hexagonal din lemn,
uşor de ascuțit, cu mină
de 3 mm

Cod: SKR047

Cod: SKR020

6 buc.

6 buc.

SET

SET

Cod: SKR049

Cod: SKR022

12 buc.

24 buc.

SET

SET

Creioane color groase Lambo
• Creioane color din lemn, cu mină moale (nu
zgârie hârtia) în culori vii, strălucitoare
• Forma triunghiulară a corpului împiedică 		
rostogolirea pe birou sau măsuța de lucru

Cod: SKR030
groase
12 buc.
SET

Cod: SKR018
6 buc. triunghiulare
SET
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Ascuţitoare simplă
• Utilă pentru biroul dumneavoastră

Cod: SKR031
12 buc. triunghiulare
SET

Cod: CRE008
Metalică

Cod: CRE009
Plastic

LIPICI TIP BANDĂ MAXI POWER: 16 m
Extrem de puternic pentru a asigura rezultate
excelente

c2. instrumente de scris

MODALITATEA IDEALĂ DE A LIPI!

Precis
Foarte
puternic
Nu lasă urme
Nu lasă cute

Mai multe produse interesante găsiţi pe:
www.tomboweurope.com/creative
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Corectare
c2. instrumente de scris

Tombow este recunoscută în lume ca o companie cu produse premium în mai multe domenii: corectare, instrumente de scris, instrumente pentru desen.
Toate produsele Tombow au o caracteristică comună: calitate ridicată asociată cu un design unic, inovativ.

Aparat bandă corectoare Tombow
• Precis și extrem de convenabil, cu un design modern și foarte		
ușor de utilizat
• Se aplică ușor, chiar și pe suprafețe denivelate
• Se foloseste până la ultimul milimetru
• Ideal pentru: birouri, autorități publice, spitale, hoteluri, birouri notariale etc

Cod: COR020
4,2 mm x 16 m

Rezervă aparat bandă corectoare Tombow
• Rezerva pentru aparatul Tombow, cod COR020
• Se montează foarte ușor, prin scoaterea capacului aparatului și
înlocuirea benzii consumate

Se poate scrie imediat
deasupra corecturii

Aparat bandă corectoare Tombow
•
•
•
•
•

Datorită gripului este ușor și comfortabil de folosit
Putere excepțională de acoperire
Se poate scrie imediat deasupra corecturii
Nu lasă urme la fotocopii sau faxuri
Se poate aplica ușor, chiar și pe suprafețe denivelate, datorită
vârfului flexibil
• Se foloseşte până la ultimul milimetru

Cod: COR022
4,2 mm x 16 m

Aparat bandă corectoare Tombow
•
•
•
•
•

Forma subțire asigură ușurință în folosire
Cap de corectare retractabil
Se poate scrie imediat deasupra corecturii
Nu lasă urme la fotocopii sau faxuri
Se poate aplica ușor, chiar și pe suprafețe
denivelate, datorită varfului flexibil
• Se folosește până la ultimul milimetru

Produs premiat
pentru design

Design ergonomic
Cod: COR003
4,2 mm x 12 m
Cod: COR002
4,2 mm x 10 m

Aparat bandă corectoare Tombow
• Prevăzut cu un capac protector
• Se poate scrie imediat după ce textul a fost corectat
• Ușor de aplicat, chiar și pe suprafețe denivelate, datorită
vârfului flexibil
• Banda se poate folosi în întregime

Aparat bandă corectoare Roller Xycle Pelikan
• Banda corectoare Maxi de la Pelikan, corectare uscată, oferă
posibilitatea de rescriere imediată
• Rezultate excelente pe orice tip de hârtie, pe bază de solvent

Mic şi uşor de
tinut în mână
Cod: COR019
4,2 mm x 6 m
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Cod: COR041
4,2 mm x 8 m

Aparat bandă corectoare blister Roller Maxi Pelikan

c2. instrumente de scris

• Banda corectoare Maxi de la Pelikan, corectare uscată, oferă
posibilitatea de rescriere imediată
• Rezultate excelente pe orice tip de hârtie, pe bază de solvent

Cod: COR040
8,4 mm x 8,5 m

Aparat bandă corectoare Pelikan Roller Fancy
• Bandă corectoare uscată Roller Fancy
• Pe bază de solvent, se obţin rezultate excelente pe orice tip de hârtie
• Forma sa modernă îi permite o utilizare confortabilă şi posibilitatea de rescriere imediată

Cod: COR043
5 mm x 8 m

Pix corector cu uscare rapidă Pelikan
• Pix corector cu vârf metalic 7 mm pentru corecţii punctuale
• Pentru o precizie perfectă a corecţiei, uşor de utilizat se usucă rapid
• Ambalat în blister

Cod: COR044
7 ml pe blister
Cod: COR045
7 ml

Aparat bandă corectoare
• Cap de corectare retractabil
• Se poate rescrie imediat deasupra corecturii
• Carcasa din plastic transparent permite vizualizarea benzii

Cod: COR014
5 mm x 8 m

Pix corector
• Acoperire uniformă și uscare rapidă
• Pentru corecturi fine și precise

Cod: COR005
12 ml

Cod: COR011
8 ml
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Set fluid corector 20 ml aplicator pensulă +
solvent Pelikan
• Corector cu uscare rapidă şi opacitate optimă.
• Aplicarea corectorului se realizează cu pensula incorporată
• Pe bază de solvent

Fluid corector
• Corector universal cu capacitate mare de acoperire
• Uscare rapidă şi rescriere uşoară

Precizie în
corectare

Cod: COR046
2 buc. solvent
SET

Cod: COR048
apă

Pic + cariocă Schneider Corry

Cod: COR001
20 ml, aplicator burete

Cod: COR012
20 ml, aplicator pensulă

Cariocă corector vârf F Pelikan Super Pirat

• Pentru ștergerea cernelii de culoare albastră (cu vârful alb
de 1-3 mm) și rescrierea peste corectură (cu vârful albastru,
tip cariocă)

• Pic corector Super Pirat cu rescriere vârf F
• Cu un capăt se sterge cerneală albastră cu
celălalt se rescrie peste 		

• Pic corector Super Sheriff cu rescriere, vârf
corector F,B,M
• Cu un capăt se sterge cerneală albastră cu
celalalt se rescrie peste

Cod: SKR024

Cod: COR049

Cod: COR050

Gumă albă plastic Pelikan

Radieră plastic
• Nu conţine PVC
• Şterge rapid şi fără urme, atât pe hârtie cât şi pe folii

• Radieră AL 30 din plastic, alb
• Şterge rapid, fără urme

Cod: COR051
30 buc.
CUTIE

Cod: COR052

Gumă bicoloră
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Cod: COR006
62 x 21,5 x 11,5 mm

Cod: COR007
mică

Radieră

• Din cauciuc natural.
• Partea roşie este recomandată pentru ştergerea de pe hârtie,
partea albastră pentru ştergerea de pe folii

• Din cauciuc natural
• Ştergere rapidă şi fără urme, atât pe hârtie cât şi pe folii

Cod: COR008
mare,
dimensiuni: 58 x 19 x 8 mm

Cod: COR010
mare,
dimensiuni: 57 x 20 x10 mm

Cod: COR009
medie,
dimensiuni: 49 x 16 x 8 mm

creare documente
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Laptopuri

c3. computere și periferice

Ultrabook Dell XPS 15 9550
•
•
•
•
•
•
•
•

Laptop Apple MacBook 12
•
•
•
•
•
•
•

Display: 15.6”, UHD ( 4K - 3840 x 2160 ), Multi-touch Screen 10 puncte
Procesor: Intel® Core™ i7 (4712HQ - 4 nuclee)
Memorie RAM: 16 GB, DDR3, 1600 MHz
Unitate stocare: 512 GB SSD
Video:  GeForce GT 750 M, GDDR5, 2048 MB
Sistem operare: Microsoft Windows 8.1, 64 biţi (preinstalat)
Soft: Microsoft Office 2013 Trial (inclus)
Dimensiuni (W x H x D): 37.2 x 25.4 x 8 cm

Display: 12”, (2304 x 1440), IPS
Procesor: Intel® Core™ M
Memorie RAM: 8 GB, DDR3, 1600 MHz
Unitate stocare: 256 GB SSD
Video: Intel HD Graphics 5300
Sistem operare: Mac OS X Yosemite
Dimensiuni (W x H x D): 28.05 x 19.65 x 0.35/1.31 cm

Cod: NBK039

Cod: NBK040

Greutate: 1.5 Kg

Greutate: 2.09 Kg

Laptop ASUS ZenBook UX305CA

Ultrabook HP EliteBook Folio 1040 G2
•
•
•
•
•
•

Display: 14”, Full HD (1920 x 1080), Anti-Glare
Procesor: Intel® Core™ i5 ( 5200U- 2 nuclee)
Memorie RAM: 8 GB, DDR3, 1600 MHz
Unitate stocare:  256 GB SSD
Video: Intel HD Graphics 5500
Sistem operare: Microsoft Windows 8.1 Pro 64 biţi cu
Downgrade la Windows 7 Pro 64 (preinstalat)
• Dimensiuni (W x H x D): 33.8 x 23.35 x 15.9 cm

Cod: NBK038
Greutate: 0.9 Kg
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•
•
•
•
•
•
•

Display: 13.3:, Full HD (1920 x 1080), IPS Anti-Glare
Procesor: Intel® Core™ M (m5-6Y54 - 2 nuclee)
Memorie RAM: 8 GB, DDR3, 1600 MHz
Unitate stocare: 128 GB SSD
Video: Intel HD Graphics 515
Sistem operare: Microsoft Windows 10 (preinstalat)
Dimensiuni (W x H x D): 32.4 x 12.3 x 22.6 cm

Cod: NBK037
Greutate: 1.2 Kg

Genţi şi accesorii laptopuri

• Organizer structurat în partea anterioară a genţii
pentru o pastrare sistematică a accesoriilor
• Structura de organizare din buzunarul frontal
permite găsirea uşoară a accesoriilor depozitate
• Compartiment pentru notebook, poate fi deschis
din lateral
• Manşeta pentru notebook
• Compartiment mare pentru documente
• Compartiment suplimentar interior, mic
• Fermoare impermeabile
• Două compartimente mari, cu fermoar, pentru
cabluri
• Două compartimente mici, cu fermoar, pe partea
laterală
• Deschidere pentru căşti
• Spate şi mâner căptuşit
• Bretele căptuşite
• Tip accesoriu: Rucsac
• Material: Nailon
• Compatibilitate maximă (inch): 15.6” /  17.3”
• Dimensiuni exterior/interior (D x H x W mm):
40 x 385 x 280 / 50 x 420 x 270

Cod: NBK081
Greutate: 1.2 Kg
15.6”

• Geantă Hama Halifax este compatibilă cu laptopuri cu dimensiune
maximă de 15.6 inch
• Buzunar frontal încăpător pentru alte accesorii sau obiecte personale
• Organizer structurat în partea anterioară a genţii pentru o păstrare sistematică a
accesoriilor
• Material hidrofug pentru protecţie contra picurilor de apă şi a transpiraţiei
• Cureaua de umăr este captuşită şi detaşabilă pentru un confort sporit
• Tip accesoriu: Geantă
• Material: Polytex
• Compatibilitate maximă (inch): 15.6”
• Dimensiuni exterior/ interior (D x H x W mm): 150 x 320 x 420 / 50 x 270 x 400

Cod: NBK082

• Buzunar frontal încăpător pentru alte accesorii sau obiecte personale
• Organizer structurat în partea anterioară a genţii pentru o păstrare
sistematică a accesoriilor
• Buzunar frontal cu acces rapid la telefonul mobil
• Tip accesoriu: Geantă
• Material: Poliester
• Compatibilitate maximă (inch): 15.6”
• Dimensiuni exterior/ interior (D x H x W mm):
60 x 330 x 410 / 40 x 280 x 385

Greutate: 0.760 Kg

Cod: NBK083
Greutate: 0.660 Kg

Greutate: 1.4 Kg
17.3”

Geantă Laptop Hama Marseille

Cod: NBK084

Geantă Laptop Hama Halifax
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Rucsac laptop Hama Vienna

Geantă Laptop Hama Sportsline Bordeaux
• Sportsline Bordeaux este o geantă pentru laptopuri cu ecran de 15.6 “
• Este prevăzută cu buzunare pentru accesorii şi documente, are mâner
confortabil şi curea de umăr detaşabilă
• Tip accesoriu: Geantă
• Material: Poliester
• Compatibilitate maximă (inch): 15.6”
• Dimensiuni exterior/ interior (D x H x W mm): 60 x 330 x 410 / 40 x 280 x 385

Cod: NBK086
Greutate: 0.766 Kg
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PRODUCTIVITY

Transportul laptopului, tabletei, telefonului şi accesoriilor multimedia nu ar trebui să fie o
povară. Geniţle noastre sunt potrivite pentru toate tipurile de dispozitive şi toate accesoriile
acestora. Kensington a creat genţile potrivite pentru stilul tău, fie că eşti om de afaceri,
student sau turist.

Securitate

Confort

Protejează-ţi geanta cu ajutorul
sistemului SecureTrek™
pentru a-ţi păstra în siguranţă
dispozitivele mobile şi lucrurile
de valoare.

Genţile Contour™ sunt create
într-un stil ergonomic, menite
să îţi măreasca confortul şi să
reducă oboseala ce apare în
zona umerilor şi a spatelui.

Design

Varietate

Genţile Triple Trek™ sunt dotate
cu fermoare reflectorizante
menite să crească vizibilitatea
pe timp de noapte atunci cand
te afli în mişcare.

Kensington oferă o varietate
largă de genţi ce îţi permit
să îţi transporţi dispozitivele
mobile şi accesoriile într-un
mod confortabil şi durabil.

Kensington and the ACCO name and design are registered trademarks of ACCO Brands. All other registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. ©2015 Kensington Computer
Products Group, a division of ACCO Brands. All rights reserved. CBT11755

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Din nylon rezistent împortiva zgârieturilor
Compartiment căpstușit pentru laptopuri de 13”-14’’
Buzunare interne pentru tabletă, smartphone, accesorii
Carabină pentru chei
Spate căptușit pentru plus de confort
Mâner practic ce permite atașarea la troler
Fermoare reflectorizante

Din nylon rezistent împortiva zgârieturilor
Compartiment căptușit pentru laptopuri de 15’’
Spații interne pentru accesorii
Buzunar special ce permite atașarea la troler
Fermoare exterioare pentru acces facil la spațiile de depozitare
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Rucsac laptop Basic Kensington

Rucsac ultrabook slim Kensington

Cod: NBK036

Cod: NBK032
Greutate: 0,630 Kg

Greutate: 0,770 Kg

Geantă laptop piele ecologică Kensington
• Din piele ecologică, material durabil și modern
• Compartimente căptușite pentru laptopuri de până la 15,6’’ și
tablete de 12”
• Dimensiuni compartiment laptop: 30 x 38 x 4 cm
• Buzunare interne pentru acces facil la obiecte variate inclusiv
smartphone
• Buzunar exterior de mari dimensiuni pentru acces ușor la
documente de mari dimensiuni
• Buzunare frontale generoase
• Închidere cu 2 catarame metalice, robuste
• Mâner ergonomic
• Curea de umăr reglabilă și detașabilă din nylon

Geantă laptop Kensington
•
•
•
•
•
•

Din nylon rezistent împortiva zgârieturilor
Compartiment căpstușit pentru laptopuri de 15,6’’
Dimensiuni compartiment pentru laptop: 38 x 29 x 4 cm
Buzunare interne pentru accesorii
Fermoare exterioare pentru acces facil la spațiile de depozitare
Curea de umăr detașabilă

Practică și
elegantă

Cod: NBK203
Greutate: 1,400 Kg

Cod: NBK035
Greutate: 0,880 Kg
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Geantă laptop Kensington

Geantă laptop basic Kensington

• Din nylon 1680 Denier Ballistic, material rezistent împortiva
zgârieturilor
• Compartiment căpștusit pentru laptopuri până la 15,4”
• Dimensiuni compartiment laptop: 30 x 38 x 4 cm
• Buzunare interne pentru acces facil la obiecte
• Buzunar exterior spațios
• Mâner ergonomic
• Curea de umăr căptușită și detașabilă
• Poate fi atașată unui troler

•
•
•
•
•
•
•
•

Cod: NBK009

Cod: NBK034

Greutate: 0.900 Kg

Greutate: 0.720 Kg

Geantă laptop Kensington
• Din neopren rezistent pentru protecție împotriva zgârieturilor și
tăieturilor
• Compartiment căptușit pentru laptopuri de până la 15,6”
• Dimensiuni compartiment laptop: 32 x 38 x 4 cm
• Compartimente în partea frontală și în cea din spate pentru a ține
la îndemână diverse obiecte
• Buzunar intern cu acces facil la obiecte
• Curea de umăr detașabilă

Cod: NBK015
Greutate: 0.670 Kg
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Din nylon rezistent împortiva zgârieturilor
Compartiment căptușit pentru laptopuri de 15,6’’
Dimensiuni compartiment pentru laptop: 40 x 32 x 4 cm
Buzunare interne pentru accesorii
Fermoare exterioare pentru acces facil la spațiile de depozitare
Compartiment extern cu clapă
Curea de umăr detașabilă
Poate fi atașată unui troler

Geantă laptop Kensington
•
•
•
•
•
•
•

Din nylon rezistent împortiva zgârieturilor
Compartiment căpstușit pentru laptopuri de 13”-14,4’’
Dimensiuni compartiment laptop: 37,4 x 24,6 x 2,5 cm
Buzunare interne pentru tabletă de până la 10’’, smartphone
Spații ample destinate accesoriilor
Spate căptușit pentru plus de confort
Mâner practic ce permite atașarea la troler

Cod: NBK204
Greutate: 0.750 Kg

Design și
versatilitate

• Din nylon 840 Denier Ballistic, material rezistent împortiva
zgârieturilor
• Compartiment căptușit pentru laptopt de până la 17’
• Dimensiune compartiment laptop: 29 x 38 x 4 cm
• Buzunare pentru bilete avion, tabletă 10’, telefon mobil, PDA,
chei
• Mâner telescopic cu 2 poziții pentru a alege înălțimea
confortabilă
• Fermoar special antivandalism pentru compartimentul destinat
dispozitivelor media
• Prindere de obiecte solide prin utilizarea soluțiilor de securitate
Kensington Lock

Geantă voiaj Kensington
• Din nylon 1680 Denier Ballistic, material rezistent împortiva
zgârieturilor
• Dotată cu compartimente pentru haine cât și pentru documente
• Compartiment căptușit pentru laptop de până la 17’
• Dimensiune compartiment laptop: 29 x 38 x 4 cm
• Buzunare pentru bilete avion, telefon mobil, PDA, chei
• Compartimentul exterior se poate expanda pentru mai mult spațiu
• Mâner telescopic cu 3 poziții pentru a alege înalțimea confortabilă

c3. computere și periferice

Geantă voiaj Secure Trek Kensington

Sistem
siguranţă
Secure Trek
Cod: NBK205
Greutate: 3,7 Kg

Troller Ellehammer Deluxe Copenhagen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartiment principal larg cu curele de compresie
Buzunar frontal cu fermoar compatibil potrivit pentru portofel
Roti PU silențioase înlocuibile
Sistem ușor de extindere
Mânere confortabil și căptușit
Buzunar intern securizat
Compartiment principal cu bretele de compresie
Compartiment de protecție pentru laptop - 15.6”
Panou organizator cu suporturi pentru stilou, chei și buzunare de securitate
Tip accesoriu: Troller
Material: Polyester
Compatibilitate maximă (inch): 15.6
Dimensiuni (D x H x W mm): 29 x 36,5 x 41,5 cm

Cod: NBK202
Greutate: 3,75 Kg

Cod: NBK008
Greutate: 3,4 Kg

Geantă laptop Hama Munchen
• Geantă de umăr, cu un compartiment pentru notebook 15,6”,
un compartiment pentru tabletă 10.1” și suficient spațiu pentru
documente
• Pe spate dispune de un buzunar suplimentar sau poate fi folosit la
atasarea la tijă telescopică a valizei
• Pe partea frontală dispune de bandă reflectorizantă
• Dimensiuni (W x D x H): 42 x15 x 32 cm

Cod: NBK059
Greutate: 1 Kg
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Sistem Desktop PC All-in-One Apple iMac 21.5
•
•
•
•
•
•
•
•

Display: 21.5”,  (4096 x 2304), Non-Touchscreen
Procesor: Intel® CoreTM i5
Memorie RAM: 8 GB
Unitate stocare: 1 TB HDD
Video: Intel® Iris Pro Graphics 6200
Sistem de operare: OS X El Capitan
Periferice incluse: Mouse + Tastatură
Dimensiuni (W x D x H cm): 52.8 x 17.5 x 45

Cod: PCM009
Greutate: 5.68 Kg

Sistem Desktop PC All-in-One Asus Zen Aio
• Display: 23.8”, FHD LED-Backlit IPS,
Touchscreen
• Procesor: Intel® Core™ i7-6700T
• Memorie RAM: 8 GB
• Unitate stocare: 1 TB HDD
• Video: NVIDIA GeForce GTX960M
• Sistem de operare: Windows 10 Home 64bit
(inclus)
• Periferice incluse:Mouse + Tastatură
• Dimensiuni (W x D x H cm): 58.5 x 19 x 43.4

Cod: PCM010
Greutate: 7.3 Kg

Sistem Desktop PC All-in-One Lenovo IdeaCentre B50-30
•
•
•
•
•
•
•

Display:  23.8”, Full HD LED IPS (1920 x 1080)
Procesor: Intel® Core™ i3-4160
Memorie RAM: 4 GB
Unitate stocare: 1 TB HDD
Video: GeForce GT820A
Periferice incluse: Mouse + Tastatură
Dimensiuni (W x D x H cm): 58.1 x 20.5 x 47

Cod: PCM008
Greutate: 8.6 Kg
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•
•
•
•
•
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Monitor LED Dell S2715H
Diagonala: 27”
Tehnologie: IPS
Timp de raspuns: 6 ms
Rezolutie optima: Full HD (1920 x 1080)
Tip ecran: Wide
Aspect imagine: 16:9
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 178 / 178 grade
Contrast tipic: 1000:1
Iluminare: 250 cd/m²
Conectivitate: 1 x VGA, HDMI, ieşire căşti
Dimensiuni (W x D x H): 611.2 x 445 x 196 mm

Cod: PCM013
Greutate: 6.7 Kg

Monitor LED ASUS VS247NR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagonala: 23.6”
Tehnologie: LED
Timp de raspuns: 5 ms
Rezolutie optima: Full HD (1920 x 1080)
Tip ecran: Wide
Aspect imagine: 16:9
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 170 / 160 grade
Contrast tipic: 3000:1
Iluminare: 250 cd/m²
Conectivitate: 1 x VGA, DVI
Dimensiuni (W x D x H):  
561.8 x 410.6 x 200 mm

Monitor LED Benq GW2470H
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagonala: 23.8”
Tehnologie: AMVA+
Timp de raspuns: 4 ms
Rezolutie optima:  Full HD (1920 x 1080)
Tip ecran: Wide
Aspect imagine: 16:9
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 178 / 178 grade
Contrast tipic: 3000:1
Iluminare: 250 cd/m²
Conectivitate: 1x VGA, Iesire
casti, 2 x HDMI
• Dimensiuni (W x D x H):
553 x 425 x 189 mm

Cod: PCM012

Cod: PCM011

Greutate: 4.4 Kg

Greutate: 4 Kg

Monitor LED Philips 223V5LSB2/10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagonala: 21.5”
Tehnologie: LED
Timp de raspuns: 5 ms
Rezolutie optima: Full HD (1920 x 1080)
Tip ecran: Wide
Aspect imagine: 16:9
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 90 / 65 grade
Contrast tipic: 600:1
Iluminare: 200 cd/m²
Conectivitate: 1 x VGA
Dimensiuni (W x D x H):
503 x 376 x 213 mm

Cod: PCM017
Greutate: 8.6 Kg

Monitor LED AOC E970SWN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagonala: 18.5”
Tehnologie: LED
Timp de raspuns: 5 ms
Rezolutie optima: 1366 x 768
Tip ecran: Wide
Aspect imagine: 16:9
Unghi maxim vizibilitate orizontala/verticala: 90 / 65 grade
Contrast tipic: 700:1
Iluminare: 200 cd/m²
Conectivitate: 1 x VGA
Dimensiuni (W x D x H):
437.4 x 271.6 x 47.7 mm

Cod: PCM002
Greutate: 8.6 Kg
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Telefon Panasonic analogic KX-TS580
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Telefon Panasonic DECT TG1611
•
•
•
•
•
•

Design compact
Tip: Analogic (cu fir)
Display:  LCD, afisaj pe 2 linii (16 digiţi)
Agendă telefonică:  50 numere cu nume
Reapelare din memorie: 20 numere
Funcţii:   Redial, alarmă, dată/oră, tastă
“mute”/”navigator”
• Dimensiuni (D x H x W mm):
95  x 190  x 196

•
•
•
•
•
•

Tip: DECT (fără fir)
Display: 1.25”, LCD iluminat, (16 digiţi)
Agendă telefonică:  50 numere cu nume
Receptoare multiple suportate: 6
Tonuri de apel : 6 (preinstalate)
Funcţii: Redial, alarmă, dată/oră, tasta
“mute”
• Timp de funcţionare (h):  170 h în
mod standby şi până la 15 ore în mod
convorbire
• Raza de acoperire (semnal): interior 50 m,
exterior 300 m
• Dimensiuni (D x H x W mm):
receptor : 30 x 159 x 90;
baza: 100 x 50 x 90

Cod: TEL026

Cod: TEL027

Greutate:
Receptor: 126 g
Baza: 98 g

Greutate: 618 g

UPS APC Back-UPS
• Baterie de rezervă cu protecţie la supratensiuni pentru calculatoare şi electronice
• APC UPS oferă suficientă baterie de rezervă, astfel încât să puteţi lucra prin întreruperile de energie scurte, oferă măsuri de protecţie pentru echipamente împotriva
supratensiunii dăunătoare şi creşteri de tensiune
• Combinat cu toate caracteristicile standard ale seriei Back-UPS, modelele BE400, BE550G şi BE700G sunt unităţi perfecte pentru a proteja productivitatea de ameninţarea
constantă a curentului dăunator şi pierderea de date
• Voltaj nominal: 230 V
• Timp mediu de încărcare: 16 ore
• Panou de control: LED
• Atenţionare sonoră: Baterie slabă / Suprasarcină
• Lungime cablu: 1.83 m
• Conectori ieşire: 8 x Schuko CEE7

Cod: RET009
405 W / 700 VA
Greutate: 6.93 kg

UPS VMARK 2000 VA
•
•
•
•
•
•
•
•

Display: LCD, Management
Voltaj nominal: 110 - 240 V AC
Capacitate putere: 1200 W / 2000 VA
Timp mediu de încărcare: 8 ore
Timp funcţionare: până la 8 minute
Atenţionare sonoră: Baterie slabă / Suprasarcină
Model baterie: 4 x 12 V / 7.2 Ah (incluse)
Dimensiuni (D x H x W mm):
415 x 150 x 230

Cod: RET007

Cod: RET008

330 W / 550 VA
Greutate: 6.02 Kg

240 W / 400 VA
Greutate: 5.6 Kg

Router Wireless TP-Link TL-WR841ND
• Router-ul TL-WR841ND 300Mbps Wireless N este un dispozitiv ce
oferă conexiuni cu fir şi wireless, fiind proiectat pentru utilizarea cu
echipamente de reţea atât pentru acasă, cât şi pentru birouri mici
• Standard Wi-Fi: 802.11 n
• Porturi LAN/WAN: 4 x / 1 x RJ-45
• Rata de transfer Ethernet (Mbps): 10/100
• Antena: 2 x antena detasabilă 5 dBi MIMO
• Rata de transfer WI-FI (Mbps): 300
• Alimentare: 9 V / 0.6 A
• Dimensiuni (D x H x W mm): 174 x 30 x 111

Cod: RET047
Cod: RET010
Greutate: 24.7 Kg
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Greutate: 0.280 Kg

Tablete, telefoane mobile şi accesorii

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display:  9.7”, Retina display IPS, Capacitive Multi-Touch , 16 M culori
Rezolutie (pixeli):  2048 x 1536
Procesor: A7,  Dual-Core 1.3 GHz
Memorie interna: 16 GB, 1 GB RAM
Rezolutie camera frontala / secundara WEB (Mp): 8 Mp / 1.2 Mp
Baterie (mAh): 4400  Li-Polymer
Conectivitate: Wi-Fi  802.11 a/b/g/n, Bluetooth V 4.0
Sistem de operare:  iOS 7
Dimensiuni (W x H x D mm): 169.5 x 7.5 x 240

Cod: TEL207
Greutate: 469 g

Tabletă Samsung Galaxy Tab S2 T815
•
•
•
•
•
•
•
•
•

c3. computere și periferice

Tabletă Apple iPad Air Retina

Display: 9.7”,  Super AMOLED, 16 M culori
Rezolutie (pixeli):  1536 x 2048
Procesor: Octa-Core, 1.9GHz, 1.3GHz
Memorie interna : 32 GB, 3 GB RAM
Rezolutie camera frontala / secundara WEB (Mp): 8.0Mp / 2.1 Mp
Baterie (mAh):  5870  Li-Polymer
Conectivitate:  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.1
Sistem de operare: Android Lollipop v5.0.2
Dimensiuni (W x H x D mm): 237.3 x 169.0 x 5.6

Cod: TEL208 / TEL206
Greutate: 392 g

Tabletă Lenovo Tab Yoga 2 Pro Z3745
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display:  13.3”, IPS Capacitive Multi-Touch, 16 M culori
Rezolutie (pixeli): 2560 x 1440
Procesor: Intel® AtomTM, Quad-Core Z3745
Memorie interna: 32 GB, 2 GB RAM
Rezolutie camera frontala / secundara WEB (Mp):  8 Mp / 1.6 Mp
Baterie (mAh):  9600 Li-Polymer
Conectivitate: Wi-Fi  802.11a/b/g/n
Sistem de operare:  Android 4.4 KitKat
Dimensiuni (W x H x D mm): 333 x 223 x 12.6

Cod: TEL205
Greutate: 948 g

Tabletă ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG-1B043A
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display:  7”,  IPS Capacitive Multi-Touch, 16 M culori
Rezolutie (pixeli): 1024 x 600
Procesor: Intel® Atom™ x3-C3230
Memorie interna: 16 GB, 1 GB RAM
Rezolutie camera frontala / secundara WEB (Mp): 2 Mp / 0.3 Mp
Baterie (mAh):  3450 Li-Polymer
Conectivitate: 802.11 b/g/n + 3G
Sistem de operare:  Android 5.0 Lollipop
Dimensiuni (W x H x D mm): 108 x 189 x 9.1

Cod: TEL209
Greutate: 270 g
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Telefon mobil Apple iPhone 6S Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retea:2G, 3G, 4G
Display: 5.5”, IPS LCD  retina display Multi-touch, 16 M culori
Rezolutie (pixeli): 1080 x 1920
Procesor:   Apple A9,   Dual Core
Memorie interna: 64 GB, 2 GB RAM
Rezolutie camera frontala / secundara (Mp): 12 Mp / 5 Mp
Baterie: 2750 Li-Polymer, incorporata
Sistem de operare:iOS 9, upgradable to iOS 9.0.1
Dimensiuni (W x H x D mm):
158.2 x 77.9 x 7.3

Cod: TEL029
Greutate: 192 g

Telefon mobil Samsung GALAXY S6 Edge Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reţea: 2G, 3G, 4G    
Display: 5.1” Super AMOLED, dual edge
Rezoluţie (pixeli): 2560 x 1440
Procesor: Octa Core Mali-T760 2100 MHz
+ 1500 MHz                                                                                                                                            
Memorie internă: 32 GB (până la 128 GB)                                                                                                                                             
Rezoluţie cameră (Mp): 16 Mp / secundară
5Mp (blitz)
Baterie: Li-Ion 2600 mAh                                                                                                                                             
Sistem de operare: v5.0.2 (Lollipop)                                                                                                                                      
Dimensiuni (W x H x D mm): 70.1 x 142.1 x 7                                                                                                                                               
Greutate (g): 132

Cod: TEL016 / TEL014
Greutate: 153 g

Telefon mobil LG G4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retea: 2G, 3G, 4G (Dual SIM)
Display: 5.5”, IPS Quantum, 16 M culori
Rezolutie (pixeli): 1440 x 2560
Procesor: Qualcomm Snapdragon, 808 cu X10 LTE Hexa Core
Memorie interna: 32 GB, 3 GB RAM
Rezolutie camera frontala / secundara (Mp): 16 Mp / 8 Mp
Stabilizator Optic de Imagine 2.0
Baterie (mAh): 3000
Sistem de operare:Android v5.1 (Lollipop)
Dimensiuni (W x H x D mm): 76.1 x 148.9 x 9.8

Cod: TEL028
Greutate: 155 g

Telefon mobil Huawei P8 Lite
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retea: 2G, 3G, 4G (Dual SIM)
Display: 5”,  IPS LCD capacitive Multi-touch   LCD, 16 M culori
Rezolutie (pixeli): 1280 x 720
Procesor: Octa-Core, Hisilicon Kirin 620
Memorie interna: 16 GB (pana la 128 GB), 2 GB RAM
Rezolutie camera frontala / secundara(Mp): 13 Mp / 5 Mp
Baterie (mAh): 2200,   Li-Polymer
Sistem de operare: Android v5.0 (Lollipop)
Dimensiuni (W x H x D mm): 70.6 x 143 x 7.7

Cod: TEL017
Greutate: 131 g
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Software

• Windows 10 este familiar şi uşor de utilizat, cu o mulţime de similitudini cu Windows 7, inclusiv meniul
start. Acesta porneşte rapid, are securitate inclusă pentru a vă ajuta să păstraţi fişierele în condiţii de
siguranţă şi este proiectat pentru a lucra cu software-ul şi hardware-ul pe care îl aveţi deja
• Ferestrele multiple vă ajută să vă terminaţi treaba cât mai rapid
• Windows 10 vine cu o mare varietate de aplicaţii cum ar fi: Hărţi, Fotografii, e-mail şi Calendar, Muzica,
Filme. Aplicaţii care folosesc OneDrive pentru a susţine şi a sincroniza  informaţiile dumneavoastră cu alte
dispozitive care folosesc Windows 10, astfel încât nu sunteţi niciodată departe de ceea ce aveţi nevoie
• Tip Licenţă: Retail
• Varianta de comercializare:USB
• Ediţie: Professional
• Versiune: Windows 10
• Arhitectura (biti): 32/64
• Utilizare:  Business
• Cerinte minime de sistem: 1GB Memorie RAM, 16 GB Capacitate HDD
Cod: SFT007

Cod: SFT008

Engleză

Română

Microsoft Windows 10 Home
•
•
•
•
•
•
•
•

c3. computere și periferice

Microsoft Windows 10 Pro, USB

Tip Licenţă: Retail
Limba: Engleză/Română
Varianta de comercializare: USB
Ediţie: Home and Business
Versiune: Windows 10
Arhitectură (biti): 32/64
Utilizare:  Business
Cerinţe minime de sistem: 1 GB Memorie RAM, 16 GB Capacitate HDD

Cod: SFT024

Cod: SFT023

Engleză

Română

Office Home and Business 2016
• Creează documente, foi de calcul şi prezentări cu un aspect profesional
• De la proiecte personale la activităţi curiculare, Office este unealta perfectă pentru familia ta, zi de zi.
Comunică şi partajeaza cu familia, prietenii sau colegii de serviciu. Acces la documente în orice moment al
zilei folosind doar un PC cu un browser.
• Tip Licenta: Retail
• Arhitectura (biti): 32/64
• Limba: Engleză/Română
• Utilizare: Home and Business 2016
• Versiune: Office 2016
• Aplicaţii incluse: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote
• Cerinţe minime de sistem: 1000 MHz Procesor , 2 GB RAM, 3 GB capacitate HDD, Rezoluţie display 1280 x 800

Cod: SFT009

Cod: SFT010

Engleză

Română

Office Home and Student 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Tip Licenţă: Retail
Arhitectura (biti): 32/64
Limba: Engleză/Română
Utilizare: Home and Student 2016
Versiune: Office 2016
Aplicaţii incluse: Microsoft - Word,  Excel, PowerPoint, Publisher, OneNote
Cerinţe minime de sistem: 1000 MHz Procesor, 2 GB RAM, 3 GB capacitate HDD
Rezoluţie display 1280 x 800

Cod: SFT011

Cod: SFT012

Engleză

Română
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Aparate foto-video și accesorii

c3. computere și periferice

Aparat foto digital Canon PowerShot SX530 IS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezoluţie senzor (Mp): 16.0
Procesor imagine: DIGIC 4 cu tehnologie iSAPS
Ecran LCD (inch): 3.0
Zoom optic/digital: 50x / 4x
Blitz integrat: Da
Format înregistrare video: Full HD 1920 x 1080,
MP4 (Video: MPEG4, AVC / H.264, Audio: AAC)
Conectivitate: USB (Mini-B, MTP, PTP), Micro
HDMI, Wi-Fi
Tip memorie: SD,  SDHC, SDXC
Durată de viaţă a bateriilor Li-Ion NB-6LH :
aproximativ 210 cadre (cu bateriile furnizate)
Dimensiuni (D x H x W): 91.9 x 81 x 120

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cod: FTO015

Greutate: 590 g

Aparat foto digital Canon SX710HS

•
•
•
•

Rezolutie senzor (Mp): 20.3
Procesor imagine:  DIGIC 6 cu tehnologie iSAPS
Ecran LCD (inch): 3.0
Zoom optic/digital: 30x / 4x
Blitz integrat: Da
Format inregistrare video: Full HD 1920 x 1080, MP4 (Video:
MPEG4, AVC / H.264, Audio: AAC)
Conectivitate: USB (Mini-B, MTP, PTP)
Tip memorie: SD,  SDHC, SDXC
Durata de viata a bateriilor Li-Ion NB-6LH : aproximativ. 230
cadre (cu bateriile furnizate)
Dimensiuni (D x H x W):  26.7 x 61 x 105

Aparat foto digital Sony Cyber-Shot DSC-W830
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cod: FTO060

• Surprindeti momentele importante într-o clipa.
Imortalizarea amintirilor este mai usoara cu noua
imprimanta foto SELPHY CP1200. Compacta si
stilata, este partenera perfecta pentru noua gama
de camere foto, oferind imprimare fara eforturi
oriunde v-ati afla.
• Display: 2.7” LCD
• Tehnologie de printare: sistem de imprimare prin
sublimare transfer termic
• Rezolutie (dpi): 300 x 300
• Conectivitate: USB, Wireless
• Dimensiuni mediu printare (mm):
22 x 17.3, 50 x 50, 86 x 54, 148 x 100

Cod: FTO018
Greutate: 860 g
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Rezoluţie senzor (Mp): 20.0
Procesor imagine: Bionz R
Ecran LCD (inch): 2.7”
Zoom optic/digital: 8X / 32X
Blitz integrat: Da
Format înregistrare video: HD 1280 x 720, H.264/MPEG
Conectivitate: USB
Durata de viaţă a bateriilor  Li-Ion NP-BN: aproximativ 210 cadre
Dimensiuni (D x H x W): 22.5 x 52.5 x 93.1

Cod: FTO065

Greutate: 269 g

Imprimantă foto Canon SELPHY CP1200,
Wireless

Rezoluţie senzor (Mp): 20.1
Procesor imagine: Bionz R
Ecran LCD (inch): 3.0
Zoom optic/digital: 35x / 70x
Blitz integrat: Da
Format înregistrare video: HD 1280 x 720,
H.264/MPEG-4 AVC
MP4
Conectivitate: USB
Durata de viaţă a bateriilor (2 x AA):
aproximativ. 350 cadre
Dimensiuni (D x H x W): 91.7 x 89 x 127.5

Cod: FTO064

Greutate: 442 g

•
•
•
•
•
•

Aparat foto digital Sony Cyber-Shot DSC-H300

Greutate: 120 g

Cameră video Sony FDRAXP33B
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezoluţie senzor (Mp): 10.3 Mp
Procesor imagine:  Bionz X™
Ecran (inch): 3” Xtra Fine LCD, tactil
Zoom optic/digital: 10X / 120X, cu stabilizare optică
echilibrata a imaginii SteadyShot™ cu mod Activ
(de la superangular la teleobiectiv)
Format înregistrare video: MP4, XAVC (3840 x 2160)
Conectivitate:1 x HDMI , 1 x Jack 3.5mm,  Wi-Fi
Tip memorie: SD,  SDHC, SDXC (clasa 4 sau
superioară)
Baterie dedicată: NP-FV70
Dimensiuni (W x D x H mm): 75 x 78,5 x 155

Cod: FTO019
Greutate: 725 g

Card de memorie Hama Micro-SDHC + Adaptor

• Puteţi conecta până la 4 dispozitive USB, cum ar fi: mouse,
imprimantî, stick de memorie, tastatură, la un singur port USB de la
PC sau laptop;
• Cablu USB integrat, pentru a realiza conexiunea cu un PC sau laptop;
• Număr porturi: 4, USB 2.0

•
•
•
•
•

Tip memorie: Micro SDHC
Capacitate (GB): 8, 16 ,32 ,64
Clasa de viteză: Class 10
Rata de transfer (MB/s): 45
Adaptor: SD

Cod: FTO067
Cod: FTO023
memorie 8 GB

Card memorie Hama SDHC
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

APC098

memorie 32 GB

FTO025

memorie 32 GB

FTO026

memorie 64 GB

Card reader USB 3.0 SD/micro SD Hama

Tip memorie: SDHC/ SDXC
Capacitate (GB): 8, 16 ,32 ,64
Clasa de viteză: Class 10
Rata de transfer (MB/s): 22
Standard UHS: UHS-I

Cod: APC096 APC097
memorie 8 GB
memorie 16 GB

FTO024

memorie 16 GB

APC115

c3. computere și periferice

Hub USB Hama

Interfaţă: USB 3.0
Tip: Extern
Carduri suportate: MicroSD, SDHC, SDXC, MMC
Viteza de transfer (Mbps): 5 GBps
Dimensiuni (W x H x D mm): 68.1 x 12 x 22.7

Cod: FTO027
Greutate: 19 g

memorie 64 GB

Ramă foto digital Hama Slim Steel 8”
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poţi preseta imagini digitale
Display format 4:3 TFT LED (8”) 20.32 cm
Suportă carduri de memorie SD/SDHC/MMC
Format imagine: JPG, JPEG
Funcţii: slide show (cu efecte de tranziţie), random slide show, zoom, împărţire
display, timer, durata de afişare a imaginii, format display, rotire imagine
Diagonală display (inch): 8”
Rezoluţie (pixeli): 1024 x 768
Sloturi memorie: MMC, SD, SDHC
Interfată USB: USB 2.0

Cod: FTO066
Greutate: 0.800 Kg

Genţi foto
• Tip accesoriu: Huse camere foto compacte/DSLR
• Diverse dimensiuni

FTO030
Syscase 40H

FTO031
Syscase 60G

FTO032
Syscase 90

FTO033

Syscase 90 Colt
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Mouse, tastaturi, alte periferice şi accesorii

c3. computere și periferice

Mouse Hama AM-7300

• Comutatorul separat Pornit/Oprit, permite folosirea economica a mouse-ului
• Receptorul USB poate fii transportat cu usurinta in carcasa mouse-ului
• Tehnologia Wireless de 2.4 GHz asigura o transmisie fiabila a semnalului fara
interferente, pe o raza de pana la 8m;
• Sisteme de operare compatibile: Windows XP / Vista / 7 / 8.
• Rezolutie (dpi):1000
• Butoane/rotite: 3/1
• Interfata mouse:Wireless
• Tehnologie:Fara fir
• Senzor:Optic
• Interfata receiver:USB
• Dimensiuni (D x H x W mm):
102 x 34 x 64

Cod: APC219

Mouse Hama Cino

Mouse Serioux Drago 300
•
•
•
•
•
•
•

Rezoluţie (dpi): 1000
Butoane/rotite: 3/1
Interfaţă mouse:Wireless
Tehnologie: Fără fir
Senzor: Optic
Interfaţă receiver: USB
Distanţă de operare: până la 10 m

Cod: APC231

•
•
•
•
•
•

Cod: APC230

Mouse Hama AM-5400
• Mouse optic cu 3 butoane pentru control precis
• Senzor optic cu rezolutia de 800dpi, rezistent la uzură
• Capabilitate ambidextru - poate fi folosit de către utilizatori
dreptaci, cât şi stângaci deopotrivă
• Nu este necesară instalare prealabilă a unui software – Plug&Play
• Rezoluţie (dpi): 800
• Butoane/rotiţe: 3/1
• Interfaţă mouse: USB
• Tehnologie: Cu fir
• Senzor: Optic
• Dimensiuni (D x H x W mm): 100 x 35 x 65

Cod: APC338
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Rezoluţie (dpi): 800
Butoane/rotite: 3
Interfaţă mouse: USB
Tehnologie: Cu fir
Senzor: Optic
Dimensiuni (D x H x W mm): 105 x 35 x 70

Mouse Hama AM-5400 metalic
•
•
•
•
•
•

Rezoluţie (dpi): 800
Butoane/rotite: 3/1
Interfaţă mouse: USB
Tehnologie: Cu fir
Senzor: Optic
Dimensiuni (D x H x W mm):100 x 35 x 65

Cod: APC202

Kit tastatură şi mouse Hama RF2300
Senzor optic de înaltă rezoluţie
Posibilitatea selectare între 800, 1200 şi 1600 DPI
Tehnologie wireless de 2,4 GHz
Raza de acţiune până la 8 m
Nu necesită CD de instalare
Compatibilitate cu Windows Vista/7/8/8.1
Număr taste: 104
Interfaţă tastatură: Wireless
Tehnologie: Fără fir
Interfaţă receiver: USB
Conţinut pachet: Tastatură + Mouse
Dimensiuni (W x D x H cm): 52.1 x 14.4 x 4

c3. computere și periferice

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cod: APC235
Greutate: 0.7 Kg

Tastatură Hama K212 Basic
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rezistenţă la frecare prin taste inscripţionate cu laser
Protejat contra stropirii cu apă prin scurgerea lichidului
Taste softtouch pentru apăsare în surdinp şi blandă
Numar taste: 108
Interfaţă tastatură: USB
Tastatură iluminată: Nu
Tehnologie: Cu fir
Continut pachet: Tastatură
Dimensiuni (W x D x H cm): 46 x 16 x 2

Tastatură Delux DLK-3110U
•
•
•
•
•

Cod: APC220
Greutate: 0.632 Kg

Cod: APC233
Greutate: 0.456 Kg

Tastatură Genius Slimstar KB-110X
• Structura tastelor cu profil redus ofera o atingere excelentă
şi funcţia de rezistenţă la apă previne împotriva scurgerilor
accidentale de lichide
• Număr taste: 104
• Interfaţă tastatură: USB
• Tastatură iluminată: Nu
• Tehnologie: Cu fir
• Dimensiuni (W x D x H cm): 45.6 x 16.2 x 2.5
• Altele: Rezistenţă la apă, Taste gravate cu laser

Cod: APC234
Greutate: 0.540 Kg

Numar taste:104
Interfata tastatura:USB
Tastatura iluminata:Nu
Tehnologie:Cu fir
Dimensiuni (W x D x H cm): 47 x 16 x 2

Tastatură USB Serioux 9400
•
•
•
•

Număr taste: 106
Interfaţă tastatuă: USB
Tehnologie: Cu fir
Dimensiuni (W x D x H cm): 44.5 x 15.6 x 2

Cod: APC215
Greutate: 0.530 Kg
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Boxe 2.1 Genius 2000
• Genius a lansat un nou sistem audio, recomandat
pasionaţilor de jocuri şi muzică. SW G2.1 2000 are în
componenţă două boxe şi subwoofer, conectate la o
consolă centrală prevăzută cu reglaje pentru volum şi
bass, respectiv conectori jack pentru căşti, micron şi
intrare line-in.
• Tip sistem: 2.1
• Putere RMS (W): 45
• Bandă de frecvenţă: 25 - 20000 Hz
• Sateliţi: 2 x 8 W
• Putere satelit RMS (W): 8
• Amplificare: În Subwoofer
• Tip boxă: Boxe Multimedia 2.1
• Distorsiuni (dB): 75
• Subwoofer: 1 x 29 W
• Impedanţă: 4 Ohm
• Telecomandă: Da, cu fir
• Conectare USB: Da
• Dimensiune sateliţi (W x D x H mm): 125 x 155 x 91
• Dimensiune subwoofer (W x D x H mm): 252 x 233 x 235
• Difuzoare: 2

Cod: APC339
Greutate: 4.32 Kg

Boxe Serioux 2.1 B-Soniq 210
• Subwoofer şi sateliţi din lemn pentru un sunet ca de
cristal. Sistemul 2.1 SRXS-BS210 se va potrivi perfect cu
calculatorul tău
• Tip sistem: 2.1
• Putere RMS (W): 16
• Banda de frecvenţă: 40 - 20000 Hz
• Sateliţi: 2
• Putere satelit RMS (W): 3
• Amplificare: Integrată
• Tip boxă: Boxe multimedia
• Subwoofer: 10 W
• Telecomandă: Nu

Boxe Hama Sonic Mobil 140
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cod: APC340

Cod: APC218

Camera Web Genius Facecam 2020, 2MP
•
•
•
•
•
•

Rezoluţie senzor (pixeli): 2 MP
Rezoluţie video (pixeli): 1280 x 720
Interfaţă: USB 2.0
Altele: Rotire 360 grade, Înclinare 90 grade
IPM (Image Protection Mechanism)
Dimensiuni (D x H x W mm): 77 x 28 x 69

Cod: APC341
Greutate: 16 g
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Tip sistem: Portabil
Putere RMS (W): 2
Banda de frecvenţă: 200 - 20000 Hz
Sateliţi:2
Amplificare: Integrată
Căi: 2
Tip boxă: Boxe multimedia
Altele: 1 x Intrare 3.5 mm
Conectare USB: Da
Dimensiune sateliţi (W x D x H mm):
60 x 70 x 160

Casti cu microfon Serioux SRXS-H480MV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificare şi filtrare a muzicii şi a vocii
Control volum pe fir
Braţul microfonului ajustabil
Realizate din brurete fin pentru un plus de confort
Tehnologie: Cu fir
Conectare: Jack 3.5 mm
Utilizare: Chat PC
Impedanta: 32O hm
Microfon: Da
Lungime cablu (m): 1.2
Culoare: Negru
Altele: Microfon cu functie de anulare a zgomotului
Control volum

Cod: APC342

Suport pentru picioare Kensington

• Înălțime ajustabilă de la 57,1 mm până la 82.5 mm
• Zonă de stocare rotativă, multicompartimentată și ușor de accesat
• Ideal pentru monitoare plate (LCD)

• Suprafața confortabilă, rezistentă cu striații pentru a evita
alunecarea tălpilor
• Dimensiuni: 450 x 350 mm
• Ideal pentru a menține picioarele
într-o postură odihnitoare când
petreceți timpul la birou

Cod: APC058

Cod: ACC001

Suport ergonomic pentru picioare 3M FR330
•
•
•
•

Suport ergonomic pentru picioare, durabil
Permite flexia picioarelor
Culoare gri metalizată
Dimensiuni: 46 x 35 x 5 cm

Cod: MOB036
Greutate: 0.25 Kg

Suport laptop Hama Slim
•
•
•
•
•

Cod: APC293
Greutate: 0.518 Kg

Suport laptop transparent Hama
•
•
•
•
•
•

Compatibilitate (inch): 10.2 - 17.3
Număr ventilatoare: 2
Dimensiune ventilator: 60 mm
Interfață:  USB 2.0
Material: Plastic
Dimensiuni (W x D x H cm): 26 x 30 x 5

Cod: APC292
Greutate: 0.240 Kg

Mouse pad ergonomic Hama

Compatibilitate (inch): 13.3 - 15.6
Număr ventilatoare: 1
Interfață:  USB 2.0
Material:  Plastic
Dimensiuni (W x D x H cm):
33.5 x 23.05 x 3

Mouse pad Unicolor Hama
•
•
•
•

Asigură o mişcare lină a mouse-ului
Bază antialunecare
Înveliş: material textil
Dimensiuni: 22.3 x 18 x 0.6 cm

Cod: APC247
Greutate: 0.041 Kg

Mouse pad ergonomic, Hama mini

• Memory Foam se adaptează optimal la încheietura mâinii reducând
punctele de presiune, evitând astfel apariţia durerilor articulare
• Compatibilitate: Mouse laser / optic
• Suprafaţă: Licra
• Dimensiune: 25.5 x 21.5 x 2.1 cm

• Mouse pad cu design ergonomic -  lucraţi mai confortabil la locul de
muncă
• Material: Licra, poliuretan, SBR, spumă cu memorie
• Compatibilitate: Mouse laser / optic
• Dimensiune: 23 x 20 x 2.1 cm

Cod: APC248
Greutate: 0.225 Kg

Cod: APC246
Greutate: 0.250 Kg

Mouse pad Landscape Hama

c3. computere și periferice

Stand monitor rotativ Kensington

Mouse pad Animals Hama

• Material: Clorură de vinil (PVC)
• Dimensiuni: 22 x 18 x 0.3 cm

• Material: Clorură de vinil (PVC)
• Dimensiuni: 22 x 18 x 0.3 cm

Cod: APC250

Cod: APC249
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Produse de stocare date
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HDD extern WD My Passport Ultra

• My Passport Ultra este un dispozitiv elegant, puternic şi subţire. În spatele exteriorului colorat sunt sapte generaţii de inovaţie.
• Disponibil în patru culori atractive şi diferite capacităţi (500 GB, 1 TB, 2 TB şi 3 TB), My Passport Ultra oferă opţiuni de backup flexibile şi criptare 256 bit.
• My Passport Ultra oferă compatibilitate USB 3.0, viteză transfer de 5 Gb/s (viteză 3x USB 2.0) ceea ce presupune ca puteţi utiliza My Passport Ultra făra a
folosi un cablu de alimentare voluminos.
• Interfaţă: 3.0
• Sisteme de operare: Microsoft Windows Vista, 7, 8, Mac OS X (necesită reformatare)
• Format: 2.5”
• Dimensiuni (W x D x H mm): 81.6 x 20.96 x 110

Cod: APC090
Capacitate: 500 GB

Cod: APC091
Capacitate: 1 TB

Cod: APC092
Capacitate: 2 TB

HDD extern Seagate Backup Plus Slim
•
•
•
•

Interfaţă: 3.0
Sisteme de operare: Microsoft Windows Vista, 7, 8, XP SP3,
Format: 2.5”
Dimensiuni (W x D x H mm): 81.1 x 123.4 14.5

Cod: APC241
Capacitate: 1 TB

•
•
•
•

Cod: APC242
Capacitate: 2 TB
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Cod: APC100
Capacitate: 1 TB

Cod: APC243
Capacitate: 2 TB

Memorie USB Hama Rotate

Interfaţă: USB 2.0
Rata de transfer la citire (MB/s): 10
Rata de transfer la scriere (MB/s): 8
Compatibilitate PC: Microsoft Windows  98, Vista, 7, 8 sau versiuni mai noi
Dimensiuni (W x D x H mm): 60 x 20 x 10

Cod: APC101
Capacitate: 8 G

Interfaţă: 3.0
Sisteme de operare: Microsoft Windows Vista, 7, 8, XP
Format: 2.5”
Dimensiuni (W x D x H mm): 115 x 78 x 15

Cod: APC099
Capacitate: 500 GB

Memorie USB Adata
•
•
•
•
•

HDD extern Adata HV620

• Interfaţă: USB 2.0
• Culoare: Negru/Argintiu
• Dimensiuni (W x D x H mm): 66 x 8 x 18

APC102

APC103

APC361

Capacitate: 16 G

Capacitate: 32 G

Capacitate: 64 G

Cod: APC343 APC344 APC345
Capacitate: 16 G Capacitate: 32 G
Capacitate: 8 G

APC346

APC347

Capacitate: 64 G

Capacitate: 128 G

Tip

Capacitate

Viteză

Unitate vânzare

APC056

CD-R

700 MB

52X

Bucată carcasă slim

APC027

CD-R

700 MB

52X

Spindle 10 buc

APC008

CD-R

700 MB

52X

Spindle 25 Buc

APC049

CD-R

700 MB

52X

Spindle 50 Buc

APC009

CD-R

700 MB

52X

Spindle 100 Buc

APC349

CD-RW

700 MB

12X

Cake 5 Buc slim color

APC004

CD-RW

700 MB

12X

Spindle 10 buc

APC007

DVD-R

4.7 GB

16X

Bucată carcasă slim

APC254

DVD+R

4.7 GB

16X

Spindle 10 buc

APC005

DVD+R

4.7 GB

16X

Spindle 25 buc

APC255

DVD+R

4.7 GB

16X

Spindle 50 Buc

APC017

DVD-R

4.7 GB

16X

Spindle 10 buc

APC006

DVD-R

4.7 GB

16X

Spindle 25 Buc

APC257

DVD-R

4.7 GB

16X

Spindle 25 Buc PRINTABIL

APC256

DVD+R

4.7 GB

16X

Spindle 50 Buc PRINTABIL

APC258

DVD-R

1.4 GB

4X

Bucată carcasă Jewel

APC259

DVD+R DL

8.5 GB

8X

Bucată carcasă Jewel

APC310

DVD-RW

4.7 GB

4X

Carcasă slim 5 Buc

APC260

BD-R

25 GB

6X

Carcasă Jewel 5 Buc

APC004

APC254

APC260

APC258

Cod

Tip

Capacitate

Viteză

APC262

CD-R

700 MB

52X

Folie 10 Buc

APC263

CD-R

700 MB

52X

Folie 50 Buc

APC264

CD-R

700 MB

16X

Spindle 50 buc PRINTABIL

APC350

CD-R

700 MB

16X

Folie 50 Buc

APC319

CD-RW

700 MB

4X

Folie 25 Buc

APC266

DVD-R

4.7 GB

16X

Folie 10 Buc

APC267

DVD-R

4.7 GB

16X

Folie 25 Buc

APC268

DVD-R

4.7 GB

16X

Folie 50 Buc

APC269

DVD-R

4.7 GB

16X

Folie 100 Buc

APC270

DVD-R

4.7 GB

16X

Spindle 50 buc PRINTABIL

APC271

DVD+R

4.7 GB

16X

Folie 10 Buc

APC272

DVD+R

4.7 GB

16X

Folie 50 Buc

APC273

DVD+R DL

8.5 GB

8X

Spindle 10 buc

APC351

DVD+R DL

8.5 GB

8X

Spindle 10 buc PRINTABIL

APC335

DVD-R

4.7 GB

16X

Bucată

APC261

BD-R

25 GB

4X

Spindle 25 Buc

APC017

APC005

APC255

APC006

APC257
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Cod

APC259

Unitate vânzare
APC262

APC274

APC267

APC272

APC266

APC273

APC261

APC268
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Imprimante, scanere şi faxuri

c3. computere și periferice

Imprimantă laser mono Xerox Phaser 3320, A4
• Utilizare wireless. Conectivitatea Wi-Fi internă este o dotare standard la  Phaser 3320. Astfel
beneficiaţi de flexibilitate în ceea ce priveşte alegerea echipamentului optim şi amplasarea sa
exact la locul dorit.
• Mai multe documente imprimate, operare îndelungată. Tava de hârtie opţională suplimentară
adaugă 520 de coli de hârtie la capacitatea de alimentare pentru o imprimare prelungită,
neîntreruptă.
• Duplex standard. Imprimarea faţă-verso extrem de eficientă şi simplă reduce la jumătate
costurile şi consumul de hârtie. În plus, este o dotare standard la Phaser 3320 şi WorkCentre
3315/3325, nu o funcţionalitate opţională costisitoare.
• Xerox Phaser 3320 pe scurt:
• Viteză de imprimare de până la 35 ppm
• Imprimarea primei pagini în 6,5 secunde
• Conectivitate Wi-Fi integrată
• Capacitate standard de alimentare de 250 de coli
• Tavă manuală pentru 50 de coli
• Procesor de 600 MHz
• Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi

Cod: IMP028

Multifuncţional laser mono Xerox WorkCentre 5024, A3
• Copiaţi, imprimaţi, scanaţi sau trimiteţi faxuri cu un echipament de dimensiuni reduse ce
vă permite să utilizaţi formate de hârtie de până la A3. Paginile ies în zona din mijloc a
echipamentului, ceea ce elimină nevoia de mai mult spaţiu pe lateral.
• Având o capacitate generoasă de alimentare cu hârtie, de până la 1.850 de pagini, Xerox®
WorkCentre™ 5024 e capabil de sesiuni de imprimare mai lungi, fără întreruperi şi timp pierdut
pentru realimentarea cu hârtie.
• Adăugaţi la echipament kitul opţional de reţea pentru a scana uşor fişiere color în format
electronic şi distribuiţi-le în întreaga organizaţie. Imaginile scanate se editează fără dificultăţi cu
software-ul OCR care însoţeşte echipamentul.
•
•
•
•
•

WorkCentre 5024 pe scurt:
Viteza de imprimare de până la 24 ppm A4 şi 12 ppm A3
Procesor 300 MHz, memorie 256 MB
Conectivitate USB 2.0 şi Ethernet (opţional)
Alimentare cu hârtie de maxim 1.850 de coli

Cod: IMP030

Multifuncţional laser color Xerox WorkCentre 6655V_X, A4
• Control mai bun al costurilor tuturor funcţiilor dispozitivului prin rapoartele furnizate de Xerox®
Standard Accounting.
• Permisiunile de utilizator, autentificările în reţea, filtrarea IP şi cardurile de acces permit numai
utilizatorilor autorizaţi să acceseze echipamentul.
• Scanarea şi gestionarea documentele prin intermediul reţelei de birou sau al unui cloud găzduit
pe internet prin solutiile Xerox® ConnectKey® for SharePoint® şi Xerox® ConnectKey® Share to
Cloud (soluţii opţionale).
• Mobile Print Ready cu ajutorul Apple® AirPrint şi a certificării Mopria™.
• WorkCentre 6655 pe scurt:
• Viteza de imprimare de până la 35 ppm color şi alb-negru A4
• Copiere la 600 x 600 dpi; imprimare până la 2400 x 600 dpi
• Procesor 1 GHz Dual-core, memorie 4 GB
• McAfee® încorporat, compatibilitate cu McAfee ePolicy (ePO)
• Agendă cu adrese unificată, panou de comandă la distanţă, asistenţă tehnică online (accesată
de pe interfaţa cu utilizatorul şi din driverul de imprimare), clonarea configuraţiei
• Soluţii de imprimare mobilă: Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print (opţional), Xerox® Mobile
Print Cloud (opţional), Xerox® PrintBack, certificare Mopria™

Cod: IMP031
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• Dimensiune A4, max 20 ppm black, 15 ppm color (ISO), rezoluţie 1200 x 1200 dpi,
procesor 480 MHz, memorie 256 MB, limbaje de printare HP PCL5c, HP PCL 6, PDF
nativ, emulare PostScript 3, display touchscreen 11 cm, volum de printare max
30000 pagini/lună, interfaţă USB host, USB 2.0 , GB Ethernet, Wireless 802.11
b/g/n, HP ePrint, Google Cloud Print, HP ePrint Wireless Direct, Apple AirPrint,
consumabile: CN049AE, CN045AE, CN046AE, CN047AE, CN048AE.

Cod: IMP034

Multifuncţional InkJet color HP OfficeJet
Pro 8620 E-AIO, A4, Wireless
• Dimensiune A4 (Printare, Copiere, Scanare, Fax), viteză max 21ppm a/n, 16.5
ppm color, rezolutie 4800 x 1200 dpi, memorie 128 MB RAM, alimentare hârtie
250 coli, duplex, limbaj de printare HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced, scanner:
flatbed, CIS, ADF 50 coli duplex, max 14 ppm mono, 13 ppm color (200 dpi),
max 1200 dpi optic, 24 bit adâncime de culoare, 256 tonuri de gri, scan to email,
network folder, cloud; copy (ISO): max 14 cpm a/n, 13 cpm color, max 99 copii
multiple; fax: color, 33.6 kbps, rezolutie standard 203 x 98 dpi, memorie 100 pag,
99 numere speed dial, display GCD touchscreen, volum de printare max 30000
pagini/lună, interfată: USB 2.0, USB front, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, HP
ePrint, Apple AirPrint, Android print, consumabile: cartuşe no. 950 black, no. 951
color, opţional: tavă 250 coli, cartuţe no. 950XL, 951XL

Cod: IMP032

Imprimantă laser alb-negru HP LaserJet
Pro 500 MFP M521dw, A4
• Dimensiune A4 (Printare, Copiere, Scanare, Fax), duplex, viteză max 40 ppm (21
ppm duplex), rezoluţie max 1200 x 1200 dpi, procesor 800 Mhz, memorie 256 MB
RAM, alimentare hârtie 500 coli, limbaj de printare HP PCL6, PCL5c, PostScript 3
emulation, PCLm, ADF 50 coli, scan: max 19 ppm black, 14 ppm color, max 300
dpi optic din ADF, 1200 dpi optic flatbed, 256 niveluri de gri, 24 bit; copy: max
40 cpm, copii multiple 99, scalare 25-400%, fax : 33.6 kbps, max 300 x 300 dpi,
memorie 250 pag, quick dial 100 numere; send to email, Cloud, network folder,
USB, display LCD touchscreen 8.89 cm, volum de printare max 75000 pagini/lună,
interfaţă: USB2.0, USB Host, GB Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n, HP ePrint, Apple
Airprint, HP Auto Wireless Connect, consumabile: CE255A, CE255X, CE255XD
opţional: tavă alimentare 500 coli CE530A, cabinet CF338A
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Imprimantă cu jet HP Officejet Pro 251dw,
A4, Wireless

Cod: IMP033

Imprimantă laser color HP LaserJet Pro
500 MFP M570dw, A4
• Dimensiune A4 (Printare, Copiere, Scanare, Fax), duplex, viteza max 30 ppm
alb-negru şi color simplex, 27 ipm duplex, rezolutie max 600 x 600 dpi, procesor
800 Mhz, memorie 256 MB RAM, alimentare hârtie 250 coli + 100 coli, limbaj
de printare HP PCL6, PCL5c, PostScript 3 emulation, PDF v1.7, scanner: color
flatbed, max 19.5 ppm mono, 14 ppm color, max 300 x 300 dpi hardware ADF,
1200 x 1200 dpi flatbed, 256 niveluri de gri, 24 bit mono, 8 bit color, scan to
email, network folder, cloud, USB; copy: max 30 cpm black şi color, max 300 x
300 dpi, copii multiple 99, scalare 25-400%; fax: max 300 x 300 dpi, 33.6 kbps,
memorie 250 pag, PC fax (send oly), display LCD color touchscreen 8.9 cm, volum
de printare max 75000 pagini/lună, interfaţă: USB2.0, USB Host, GB Ethernet,
WiFi 802.11b/g/n, HP eprint, Apple AirPrint, Wireless direct print, consumabile:
CE400A, CE401A, CE402A, CE403A, capacitate mare CE400X, opţional: tavă
alimentare 500 coli CF084A, cabinet CF085A.

Cod: IMP035
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Scanner Canon LiDE 120, A4
• Dimensiune A4, max 20 ppm black, 15 ppm color (ISO), rezoluţie
1200 x 1200 dpi, procesor 480 MHz, memorie 256 MB, limbaje
de printare HP PCL5c, HP PCL 6, PDF nativ, emulare PostScript 3,
display touchscreen 11 cm, volum de printare max 30000 pagini/
luna, interfata USB host, USB 2.0 , GB Ethernet, Wireless 802.11
b/g/n, HP ePrint, Google Cloud Print, HP ePrint Wireless Direct,
Apple AirPrint, consumabile: CN049AE, CN045AE, CN046AE,
CN047AE, CN048AE

Cod: IMP052

Scanner Canon imageFORMULA DR-C225, A4
• Dimensiune A4, tip sheetfed, viteza de scanare 25ppm alb-negru
si color, rezolutie optica 600dpi, senzor CIS, software inclus: Driver
ISIS/TWAIN, CapturePerfect, CaptureOnTouch, eCopy PDF Pro Office,
Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, Presto! Cititor BizCard,
interfata: USB 2.0, ADF 30 coli, butoane Scan, Copy, Start, volum
de scanare recomandat 1500 scans/zi, consumabil: ROLLER KIT DRC225, optional: FLATBED UNIT 101, SCANNING DEVICE C660GB

Scanner portabil Canon imageFORMULA
P-208II, A4
• Dimensiune A4, tip portabil, viteză scanare 8 ppm alb-negru şi
color, duplex, rezoluţie optică 600 dpi, rezoluţie hardware
600 x 600dpi, senzor CIS, interfaţă: USB 2.0, software inclus:
Driver ISIS /TWAIN, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite,
Presto! Cititor BizCard, Evernote, SharePoint, Google Docs,
duty cycle max 100 pagini/zi, alimentare prin USB 500mA,
opţional: unitate scanare Wi-fi, husă transport

Cod: IMP036

Imprimante matriciale Epson
• Dimensiune A4, numar ace:
9 pini, viteza 15cpi, rezolutie
240x144dpi, memorie 128KB,
limbaje de printare IBM PPDS,
ESC/P, interfata USB 2.0,
Bidirectional parallel, RS-232,
consumabile: S015637,
S015647, optional: suport role
hartie C12C811141

Cod: IMP008
Epson LX-350

• Dimensiune A4, numar ace:
24 pini, viteza 10cpi, rezolutie
360x180dpi, memorie 128KB,
limbaje de printare IBM 2390
Plus, ESC/P2, interfata USB
2.0, Bidirectional parallel, RS232, consumabile: S015633,
optional: suport role hartie
C12C811141.

Cod: IMP037
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Cod: IMP037
Epson LQ-350

c3. computere și periferice

brand românesc din 1997

CALITATE

GARANTAT˜

Avantajele Certo:
• Aveți garanția calității;
• Reduceți costurile de imprimare;
• Reîncărcați cu ușurință cartușele compatibile în mod repetat;
• Beneficiați de înlocuire în caz de defecțiune;
• Permite printarea aceluiași număr de pagini ca și cel original;
Cartuș compatibil Certo New (cartuș 100% nou) este un cartuș produs
în întregime prin procedee speciale, în care toate componentele
sunt 100% NOI. Acesta NU conține nici un element remanufacturat.

Calitatea deosebită precum și diversitatea produselor au făcut din CERTO un brand de succes,
oferind consumabile compatibile cu toate mărcile importante, pentru echipamente Laser și Inkjet.

Cartuș compatibil Certo (cartuș remanufacturat)
este produs din carcasa originală, toate celelalte
componente importante sunt noi, iar produsul
final este testat individual. De aceea garanția
acestuia este cea a unui produs nou.

Pentru mai multe detalii contactează consultantul tău Austral.
www.austral.ro
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Plotter Canon imagePROGRAF iPF670, 24 inch, A1, reţea
• Format A1, 5 culori, rezolutie max 2400x1200dpi, memorie 256MB, limbaje de imprimare:
GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL, display LCD, interfata:
USB 2.0, Ethernet, consumabile: PFI-107 (MBKx2, BK, C, M, Y), print head PF-04, maintenance
cartridge MC-10. Accesorii optionale: printer stand ST-27, roll holder RH2 - 26. Se livreaza cu
cartuse starter de 90ml.

Beneficii
• Imprimaţi volume mari mai rapid
• Carcasă compactă de 24”
• Calitate mai clara pentru desenele CAD si compatibilitate
HP-GL/2
• Sistem cu 5 culori LUCIA
• Noua cerneală magentă pentru o reproducere superioară a
culorilor
• Rezervoare de cerneală cu schimbare în timpul funcţionării,
de 130 ml
• Software Direct Print & Share (Imprimare şi partajare directe)
• Compatibilă cu servicii de tip cloud
• Instrumente de contorizare

Cod: IMP074
A1

Plotter Canon imagePROGRAF iPF770, reţea, A0
• Format A0, 5 culori, rezoluţie max 2400 x 1200 dpi, memorie 256 MB, limbaje de imprimare:
GARO (Graphic Arts language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL, display LCD 16 coloane,
interfata: USB 2.0, Ethernet, consumabile: PFI-107 (130ml): BK/MBKx2/C/M/Y, print head PF-04,
maintenance cartridge MC-10. Accesoriu optional: roll holder RH2 - 33. Se livreaza cu stand
ST-34 si cartuse starter de 90ml.

Beneficii
• Imprimare continuă a unui volum mare
• Carcasă inovatoare, de 36”
• Viteză mai mare a carului de imprimare
• Calitate mai clară pentru desenele CAD şi compatibilitate
HP-GL/2
• Sistem cu 5 culori LUCIA
• Noua cerneală magentă pentru o reproducere superioară a
culorilor
• Rezervoare de cerneală cu schimbare rapidă, de 130 ml
• Software Direct Print & Share (Imprimare şi partajare directe)
• Compatibilă cu servicii de tip cloud
• Instrumente de contorizare

Cod: IMP078
A0
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Pentru mai multe detalii contactează consultantul tău Austral.
www.austral.ro
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Produse întreţinere şi curăţare PC
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Spray curăţare ecran Durable
• Destinat pentru curăţare ecrane şi suprafeţe din sticlă
• Setul conţine: spray 125 ml şi 20 lavete absorbante
• Nu conţine alcool, nu lăsa urme

Calitate premium

Cod: CPC003

Spray curăţare multimedia CCM
• Produs destinat îndepărtării prafului, murdăriei şi grăsimii de pe toate
monitoarele, ecrane LCD, TFT,  plasmă, inclusiv suprafeţe din plastic
• Datorită proprietăţilor antistatice suprafaţa ecranului va rămâne curată
şi strălucitoare
• Nu conţine alcool, nu lasă urme
• Biodegradabil, 250 ml
• Fabricat în Germania

Conţine şi o lavetă din
microfibră 20x20 cm
Cod: CPC009

Şerveţele umede/uscate pentru ecran Durable
• Cutia conţine 10 seturi de şervetele umede şi uscate pentru
curăţarea prafului, murdăriei şi grăsimii de pe toate ecranele,
inclusiv monitoare, ecrane LCD, TFT şi plasme
• Suprafaţa ecranului se curăţă cu ajutorul şerveţelului impregnat cu
fluid antistatic, după care se şterge cu şerveţelul uscat
• Împachetate individual

Cod: CPC016

Dispenser cu şerveţele pentru curăţare ecran CCM
• Dispenser pentru şerveţele umede impregnate pentru curăţarea tuturor tipurilor de articole din plastic sau orice alt
echipament TFT/LCD/LED: monitoare, tastaturi, telefoane, faxuri, imprimante, copiatoare etc
• Nu conţine alcool, nu lasă urme
• Fabricat în Germania

Antistatice,
biodegradabile
Cod: CPC007
Dispenser rotund
Dimensiune şerveţel:
125 x 160 mm, 100 buc/set
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Cod: CPC008
Dispenser oval
Dimensiune şerveţel:
80 x 120 mm, 100 buc/set

• Spumă neinflamabilă care îndepartează praful, grăsimea şi
murdăria de pe toate suprafeţele din plastic: unităţi centrale,
telefoane, tastaturi, faxuri, mouse
• Se foloseşte cu lavetele absorbante, cod CPC015
• Fabricat în Germania

Şerveţele curăţare plastic Durable
• Cutia conţine 50 seturi de şervetele umede pentru curăţarea
prafului, murdărie, germenilor şi grăsimii de pe toate
suprafeţele plastice
• Împachetate individual
• Antibacteriale
• Fabricat în Germania

Ideale pentru
călătorii

Eficient de la
prima atingere a
suprafeţei

Cod: CPC014

Spray înlăturare praf CCM Power
• Ideal pentru îndepărtarea prafului, a murdăriei şi depunerilor din
locurile greu accesibile
• Utilizare: tastaturi, unitaţi PC, imprimante, echipamente
electronice, fotografice etc
• Atenţie! în timpul utilizării, menţineţi tubul în poziţie verticală;
nu îl înclinaţi în lateral şi nu îl răsturnaţi
• Inflamabil, nu conţine freon, ecologic
• Fabricat în Germania
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Spray spumă Durable

Cod: CPC013

Spray înlăturare praf CCM
• Foarte puternic
• Ideal pentru îndepărtarea prafului, a murdăriei şi depunerilor din
locurile greu accesibile
• Utilizare: tastaturi, unităţi PC, imprimante, echipamente
electronice, fotografice, etc.
• Atenţie! În timpul utilizării, menţineţi tubul în poziţie verticală; nu
îl înclinaţi în lateral şi nu îl răsturnaţi
• Inflamabil, nu conţine freon, ecologic
• Fabricat în Germania

Foarte puternic,
curăţă instant

Cod: CPC004

Spray spumă curăţare whiteboard Durable
• Recomandat pentru ştergerea notiţelor scrise cu markerul de pe
suprafaţa tablelor
• Nu atacă suprafaţa whiteboard-urilor (nu interacţionează chimic
cu acestea)
• Nu conţine alcool
• Fabricat în Germania

Cod: CPC005

Spray curăţare whiteboard CCM
• Recomandată pentru ştergerea notiţelor scrise cu whiteboard
marker de pe suprafaţa tablelor
• Nu atacă suprafaţa whiteboard-urilor (nu interacţionează chimic
cu acestea)
• Nu conţine alcool
• Fabricat în Germania

Utilizabil o lungă
perioadă de timp

Cod: CPC017

Cod: CPC011
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d. imagine și identitate

Acest brand reprezinta instrumente de scris de incredere, cu o gama larga de produse. Suntem constienti de traditie si recurgem la zeci de ani de experienta pentru
ca - fiind vorba de un stilou, un roller sau de un pix - nici un instrument de scris nu seamana cu un alt instrument de scris.
În ideea de a crea instrumente de scris Pelikan exclusiviste și mai atrăgătoare și valoroase a fost introdusă noua siglă metalică pe capacul instrumentelor high-end.

Gama Pelikan Toledo
•
•
•
•
•

Stilou unicat cu design propriu, semnat și numerotat manual
Mecanism cu piston, componente solide, închidere prin înfiletare
Corpul din argint masiv este placat cu aur de 24K
Peniță mare din aur de 18 k, gravată și placată cu rodiu
Se livrează în cutie de lux

Toledo 900

d. imagine și identitate

Instrumente de scris Pelikan

Toledo 700

Cod: PLK001
Stilou peniță F Pelikan
Toledo 900

Cod: PLK205
Stilou peniță M Pelikan
Toledo 900

Cod: PLK002
Stilou peniță F Pelikan
Toledo 700

Cod: PLK204
Stilou peniță M Pelikan
Toledo 700

Cerneală Pelikan Edelstein
• Cu colecţia de cerneluri Edelstein Pelikan aduce o noua strălucire lumii cernelurilor. Cuvântul german Edelstein
se traduce ca bijuterie de piatră, iar fiecare culoare corespunde unei frumoase culori de piatră preţioasă.

Cod: CER008
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Gama Pelikan Souveran
•
•
•
•
•
•

Dacă iubeşti clasicul, e clar că îţi place un instrument de scris Souveran
Peniţa este din aur de 18k, gravată manual şi cu decoraţiuni din rodiu
În anul 1929 Pelikan introduce în premieră în lume mecanisumul cu piston diferenţiat
Această tehnică răsuceşte axul din interiorul stiloului mai repede decât piesa din capătul corpului cu ajutorul a două fire diferite
Până în prezent, acest stilou există în mai multe variante, şi, deşi a fost dezvoltat ca aspect şi detalii tehnice de-a lungul timpului, mecanismul de bază a rămas acelaşi
Se livrează în cutie de lux

Cod: PLK003
Stilou peniță F Pelikan
Souveran 1000

Cod: PLK202
Stilou peniță M Pelikan
Souveran 1000

Cod: PLK005
Stilou peniță F Pelikan
Souveran 800

Cod: PLK203
Stilou peniță M Pelikan
Souveran 800

Cod: PLK009
Roller Pelikan
Souveran 800

Cod: PLK012
Pix Pelikan
Souveran 800

Instrumente de scris profesionale Pelikan Stola
•
•
•
•

286

O eleganță anume
Delicatul clips din oțel inoxidabil curbat și elegant este combinat cu un corp mat care are suprafața lăcuită sofisticată
Este un cadou cu stil care sublinează perfect acea ocazie specială
Se livrează în cutie clasică

Cod: PLK213
Roller Stola l Pelikan

Cod: PLK214
Pix Stola l Pelikan

Cod: PLK215
Roller Stola ll Pelikan

Cod: PLK216
Pix Stola ll Pelikan

Cod: PLK217
Stilou Stola lll Pelikan  

Cod: PLK218
Roller Stola lll Pelikan

Cod: PLK219
Pix Stola lll Pelikan

Stilou Pelikan Classic P200

Cod: PLK019

Cod: PLK020

Peniţă F

Peniţă M

d. imagine și identitate

• Peniță din oțel inoxidabil, placat cu aur, corp lăcuit şi lustruit, mecanism cu piston, accesorii placate cu aur
• Se livrează în cutie clasică

Stilou Pelikan Classic M205
• Penită din oţel inoxidabil, accesorii din oţel inoxidabil, corp alb sau negru
• Se livrează în cutie clasică

Cod: PLK210
Peniţă F

Cod: PLK211
Peniţă M

Peniţe Pelikan

Etui piele Pelikan
• Etui cu fermoar, din piele naturală lacuită

Cod: PLK014

Etui piele Pelikan
• Etui cu capac de închidere din piele naturală

Cod: PLK015 Cod: PLK016

Cod: PLK017

1 stilou

2 stilouri

3 stilouri

ETUI

ETUI

ETUI
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Instrumente de scris Diplomat

d. imagine și identitate

Gama Diplomat Evergreen
•
•
•
•

Carcasă din metal. De înaltă calitate, corp lăcuit care dă efectul de profunzime
Stilou cu peniță bi-coloră din oțel inoxidabil
Pix cu bilă cu mecanism de răsucire continuă și patron mare, curgere ușoară
Se livrează în cutie de lux

Cod: DPM034
Stilou Diplomat Evergreen
auriu / argintiu

Cod: DPM035
Pix Diplomat Evergreen
auriu / argintiu

Gama Diplomat Excellence Guilloch
• Peniță din rodiu, corp metalic din oțel inoxidabil, alimentare  stilou pe bază de patron cerneală
• Se livrează în cutie de lux

288

Cod: DPM008
Stilou Diplomat Excellence
Guilloch Rhomb negru crom

Cod: DPM012
Roller Diplomat Excellence
Guilloch Rhomb negru crom

Cod: DPM021
Pix Diplomat Excellence
Guilloch Rhomb negru crom

Cod: DPM009
Stilou Diplomat Excellence
Guilloch Stripes cromat

Cod: DPM013
Roller Diplomat Excellence
Guilloch Stripes cromat

Cod: DPM022
Pix Diplomat Excellence
Guilloch Stripes cromat

Gama Diplomat Excellence Negru

d. imagine și identitate

• Peniță din rodiu suflată cu aur, corp metalic din oțel inoxidabil, alimentare stilou pe bază de patron cerneală
• Se livrează în cutie de lux

Cod: DPM001
Stilou penita M Diplomat
Excellence negru crom

Cod: DPM002
Stilou penita M Diplomat
Excellence negru auriu

Cod: DPM003
Stilou penita M Diplomat
Excellence Lord negru auriu

Cod: DPM004
Stilou penita M Diplomat
Excellence Lady negru auriu

Cod: DPM015
Pix Diplomat Excellence
negru crom

Cod: DPM016
Pix Diplomat Excellence
negru auriu

Cod: DPM017
Pix Diplomat Excellence
Lord negru auriu

Cod: DPM011
Roller Diplomat Excellence
negru auriu

Gama Diplomat Excellence White
• Peniță din rodiu, corp metalic din oțel inoxidabil, alimentare stilou pe bază de patron cerneală
• Se livrează în cutie de lux

Cod: DPM010
Stilou Diplomat
Excellence White pearl

Cod: DPM014
Roller Diplomat
Excellence White cromat

Cod: DPM023
Pix Diplomat Excellence
White cromat

Etui piele Diplomat

Cod: DPM024

Cod: DPM025

Cod: DPM026

Cod: DPM027

1 buc.

2 buc.

3 buc.

4  buc.

ETUI

ETUI

ETUI

ETUI
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Instrumente de scris Parker

d. imagine și identitate

Gama Parker Sonnet
•
•
•
•

Corp şi capac din argint masiv
Peniță din aur 18 k, cu cartuş cerneală
Pix cu mecanism twist
Se livrează în cutie de lux

Cod: PKR048
Stilou argint masiv Parker Sonnet

Cod: PKR049
Pix argint masiv Parker Sonnet silver

Gama Parker Premier DeLuxe Tartan
•
•
•
•

Corp şi capac din alamă, masiv, placat cu argint, fin cizelat
Stilou cu peniță aur 18 k, cu cartuş de cerneală
Pix cu mecanism twist
Se livrează în cutie de lux

Cod: PKR040
Stilou Parker Premier DeLuxe Tartan

Cod: PKR041
Pix Parker Premier DeLuxe Tartan

Gama Parker Premier lac negru
•
•
•
•

Corp şi capac din alamă, masiv, placat cu 22 straturi de lac, accesorii placate cu aur 23 k
Stilou cu peniță aur 18 k, cu cartuş cerneală
Pix cu mecanism twist
Se livrează în cutie de lux

Cod: PKR042
Stilou Parker Premier lac negru

Cod: PKR043
Pix Parker Premier lac negru

Gama Parker Ingenuity
• Gama inovatoare Parker Ingenuity a fost lansată în 2012 şi aduce combinația perfectă între stilou şi liner
• Corp şi capac din alamă acoperit cu raşini, finisaje de lux
• Peniță şi accesorii placate cu aur 23 k sau cromate

Cod: PKR005
Roller metal/cauciuc Parker Ingenuity
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Cod: PKR044
Roller Parker Ingenuity clasic negru

• Rezervă liner
• Versiunea Daring are finisaje de lux (cauciuc, inele, metal)
• Se livrează în cutie de lux

Gama lac deep Parker Sonnet
Corp şi capac din alamă acoperit cu răşini
Accesorii placate cu aur 23 k
Stilou cu peniță placată cu aur 18 k şi cartuş cerneală
Pix cu mecanism twist
Se livrează în cutie de lux

Cod: PKR001
Stilou lac deep Parker Sonnet

d. imagine și identitate

•
•
•
•
•

Cod: PKR004
Pix lac deep Parker Sonnet

Gama Parker Sonnet SS
•
•
•
•
•

Corp din oțel inoxidabil, accesorii placate cu aur 23 k
Stilou cu peniță placată cu aur 23 k şi cu cartuş cerneală
Roller cu rezervă
Pix cu mecanism twist
Se livrează în cutie de lux

Cod: PKR045
Stilou Parker Sonnet SS

Cod: PKR046
Roller Parker Sonnet SS

Cod: PKR047
Pix Parker Sonnet SS

Gama Parker Jotter Stainless Steel
•
•
•
•

Corp şi capac din oțel sablat, cu părți metalice cromate
Stilou cu peniță oțel/iridiu şi cu cartuş de cerneală
Pix cu mecanism cu buton
Se livrează în cutie clasică

Cod: PKR035
Stilou Parker Jotter Stainless Steel

Cod: PKR036
Pix Parker Jotter Stainless Steel

Gama Parker Vector standard
•
•
•
•
•

Corp din plastic dur (ABS), de diverse culori, grip din oțel inoxidabil, sablat, accesorii metalice cromate
Stilou cu peniță oțel/iridiu şi cartuş de cerneală
Roller cu rezervă
Pix cu mecanism
Se livrează în cutie clasică

Cod: PKR028
Stilou Parker Vector standard

Cod: PKR029
Roller Parker Vector Standard

Cod: PKR030
Pix Parker Vector Standard
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Instrumente de scris Tombow
d. imagine și identitate

Încă din 1913, marca Tombow este sinonimă cu inovaţia în designul instrumentelor de scris. Fiecare produs Tombow reprezintă fuziunea ideală dintre frumuseţe,
ergonomie și perfecţiune tehnică, fapt demonstrat și de premiile obţinute de-a lungul anilor. Cu un instrument de scris Tombow în mâna vă veţi simţi special!

Gama Tombow Zoom 101
•
•
•
•
•
•

Corpul confecţionat din carbon
Clipul, vârful şi inelul sunt din duraluminiu
Cântăreste 14.5 grame, incluzând cartuşul
Rolerul are cerneală premium, se usucă în câteva secunde
Se pretează foarte bine pentru un cadou exclusiv şi elegant
Ambalat în cutie individuală

Cod: TBW007
Stilou Tombow Zoom 101

Cod: TBW006
Roller Tombow Zoom 101

Cod: TBW005
Pix Tombow Zoom 101

Unul dintre cele mai uşoare
instrumente de scris din lume

Gama Tombow Havanna
•
•
•
•
•

Corpul este din aluminiu galvanizat şi polişat, clipul din oţel satinat
Uşor şi extrem de comfortabil la scris
Manşonul din cauciuc conferă calitate scrierii
Se pretează foarte bine pentru un cadou exclusiv şi elegant
Ambalat în cutie individuală

Cod: TBW001
Stilou Tombow Havanna

Cod: TBW002
Roller Tombow Havanna

Design futurist, extrem de elegant

Gama Tombow Object
• Corpul este confecţionat din aluminiu satinat
• Are clemă din metal şi grip ergonomic ce garantează o bună
aderenţă în timpul scrisului
• Cerneala se usucă imediat, nu lasă urme
• Se pretează foarte bine pentru un cadou elegant
• Ambalat în cutie individuală
Cod: TBW003
Stilou Tombow Object

Cod: TBW004
Roller Tombow Object

Design inovativ

Pix multifuncţional Tombow Zoom L102
• Pix multinfuncţional, cu trei rezerve: o rezervă roşie şi una neagră
de 0.7 mm pentru pix şi o rezervă creion mecanic de 0.5 mm
• Corpul este confecţionat din aluminiu, clipul din oţel satinat
• Extrem de uşor, doar 19 g, incluzând rezervele
• Design elegant, cu o uşoară trecere de la pix la creion, printr-un
buton special semnalizat pe corp
• Suprafaţa extrem de fină, uşor de ţinut în mână
• Ambalat individual, într-o cutie elegantă

Cod: TBW013

Mină roller Tombow
• Rezerve pentru toate rollerele Tombow
• Grosime: 0,5 mm
Cod: REZ024
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Un pix 3 în 1: două mine de pix şi
una de creion mecanic

Parfumuri de interior Lothantique

• Prin efectul de capilaritate bețişoarele vegetale  absorb
soluția parfumată din recipient şi o difuzează în atmosferă
• Difuzoarele de parfum cu bețe din ratan sunt alternativa
modernă şi ecologică la difuzoarele cu alimentare electrică
• Spre deosebirea de majoritatea acestor difuzoare electrice, a
caror dispersie de aerosoli este (aproape) toxică, difuzoarele
de parfum cu bețe din ratan sunt sigure chiar şi pentru copii
sau persoanele alergice sau astmatice
• Utilizând uleiuri vegetale, parfumuri pure obținute prin
distilarea plantelor şi florilor cultivate în Provence, difuzorul
Lothantique este foarte bine tolerat de persoanele sensibile,
alergice şi copii
• Bețişoarele de ratan permit evaporarea naturală a
parfumului, dar şi o difuzare rapidă deoarece sunt
concepute printr-o tehnică aparte ce asigură o absorbție
imediată a substanței parfumate

d. imagine și identitate

Difuzor de parfum cu beţişoare de ratan 200 ml Lothantique

Cod: ROD201
balsamic, floral, grepfruit

Parfum spray de ambient 100 ml Lothantique
• Parfum spray pentru ambient conține o formulă concentrată
(alcool 85 grade),  astfel încât câteva spray-ări sunt de ajuns
pentru a parfuma încaperea
• Mod de utilizare: sunt suficiente 1-3 puf la minim 1m distanță
față de orice obiect din încapere, menține parfumul în încăpere
timp de 24 ore

Cod: ROD204
balsamic, floral, grepfruit

Lumânare parfumată 160 grame Lothantique
• Conține 100% ceară minerală parfumată ce permite o difuzare
lentă şi de durată a parfumului în mediul ambient
• Este atât un element de decor prin lumina specială şi vibrantă
pe care o creează dar şi un odorizant eficient prin aroma răspândită
capabilă să vă încânte simțurile olfactive
• Lumânarea parfumată 160 gr asigură un timp de difuzare de 40
de ore
• Eficacitatea sa poate fi verificată de la prima utilizare când puteți
observa după aprindere că ceara minerală se transformă rapid
într-un lichid transparent, iar după stingere revine la starea solidă
inițială fără a forma o gaură pe centrul recipientului
• Astfel se permite o distribuire egală, față de alte produse similare,
care după câteva folosiri rețin ceara pe pereții recipientului iar
fitilul de calitate joasă nu se mai aprinde

Cod: ROD203
balsamic, floral, grepfruit
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Habana

Copertă modernă din piele
sintetică având închidere cu
un elastic elegant

CLUB

Calitate, în culori variate
Negru
Roşu

Negru

Albastru
Roşu
NOU

Portocaliu

Roz

Mov

Mov

NOU

Roz

Turcoaz
Coperta
poate fi
refolosită

Margini cusute
in culorile
(Roz-TurcoazMov).

LUNA

Piele veritabilă
Margini cusute

Negru

Roşu

Piele autentică

SOHO

Habana Smooth

Contemporan, stilat

Calitate Quo Vadis, o copertă
uşoară şi flexibilă

Negru

Negru

Roşu

Roz

Mov

Roşu

Piele sintetică
rezistentă

Margini
cusute

te

-

Agende Quo Vadis

Agendă săptămânală organizer Quo Vadis, Timer 29 Prestige
• Agendă de planificare săptămânală (o
săptămână pe două pagini)
• Conține 16 luni: Septembrie-Decembrie
• Hârtie satinată galbenă
• Pagini tipărite în două culori
• Conține: informații practice, intercalatoare,
riglă de plastic, rezervă notițe, buzunare
pentru cărți de vizită, agendă telefonică,
atlas geografic
• Rezerva agendei este tipărită în engleză
şi franceză
• Agendele pot fi comandate cu diferite
texturi de coperți

6
0
years

A4

Refolosiţi coperta de la an la an, doar
înlocuiţi interiorul cu o nouă rezervă

d. imagine și identitate

FOR

Cod:

QUO010 Agendă săptămânală organizer Timer 29 Soho Prestige
QUO011 Agendă săptămânală organizer Timer 29 Luna Prestige
QUO015 Rezervă agendă săptămânală organizer Timer 29 Prestige

Agendă săptămânală organizer Quo Vadis, Timer 21 Prestige
• Agendă de planificare săptămânală (o
săptămână pe două pagini)
• Conține 16 luni: Septembrie-Decembrie
• Hârtie satinată galbenă
• Pagini tipărite în două culori
• Conține: informații practice, intercalatoare,
riglă de plastic, rezervă notițe, buzunare
pentru cărți de vizită, agendă telefonică,
atlas geografic
• Rezerva agendei este tipărită în engleză
şi franceză
• Agendele pot fi comandate cu diferite
texturi de coperți şi culori

6
0
years
FOR

A5

Unul dintre cele mai vândute
organizere de la Quo Vadis
Cod:

QUO012 Agendă săptămânală organizer Timer 21 Club Prestige
QUO013 Agendă săptămânală oranizer Timer 21 Soho Prestige
QUO014 Agendă săptămânală organizer Timer 21 Luna Prestige
QUO016 Rezervă agendă săptămânală organizer Timer 21 Prestige

Agendă săptămânală organizer Quo Vadis, Timer 17 Prestige
• Agendă de planificare săptămânală (o
săptămână pe două pagini)
• Conține 16 luni: Septembrie-Decembrie
• Hârtie satinată galbenă
• Pagini tipărite în două culori
• Conține: informații practice, intercalatoare,
riglă de plastic, rezervă notițe, buzunare
pentru cărți de vizită, agendă telefonică,
atlas geografic
• Rezerva agendei este tipărită în engleză
şi franceză
• Agendele pot fi comandate cu diferite
texturi de coperți şi culori

6
0
years
FOR

A6

Cod:

QUO008 Agendă săptămânală organizer Timer 17 Club
QUO217 Agendă săptămânală organizer Timer 17 Luna
QUO009 Agendă săptămânală organizer Timer 17 Soho
QUO018 Rezervă agendă săptămânală organizer Timer 17 Prestige
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Agendă săptămânală Quo Vadis President
•
•
•
•
•
•

Agendă de planificare săptămânală (o săptămână pe două pagini)
Conţine 13 luni: decembrie-decembrie
Hârtie satinată galbenă/albă
Conţine calendar, informaţii practice, repertoar telefonic detaşabil şi atlas geografic
Pagini tipărite în două culori
Rezerva agendei este tiparită în 6 limbi (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, olandeză)
Prestige

6
0
years
FOR

Albã

President

Cod:

QUO017 Agendă săptămânală President Habana Prestige
QUO022 Agendă săptămânală  President Club, Albă

Format mare, A4,
pentru planificari,
întâlniri

QUO027 Rezervă agendă saptamanală President

Agendă săptămânală Quo Vadis Minister
•
•
•
•
•
•

Agendă de planificare săptămânală (o săptămână pe două pagini)
Conţine 13 luni: decembrie-decembrie
Hârtie satinată galbenă/albă
Conţine calendar, informaţii practice, repertoar telefonic detaşabil şi atlas geografic
Pagini tipărite în două culori
Rezerva agendei este tiparită în 6 limbi (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, olandeză)
Prestige

6
0
years
FOR

Albã

Minister
President

Cod:

QUO021 Agendă săptămânală Minister Habana Prestige
QUO025 Agendă săptămânală Minister Club Albă
QUO028 Rezervă agendă saptamanală Minister

Hârtie satinată pentru
un scris ce cristalizează
gândirea

Agendă săptămânală Quo Vadis Business
•
•
•
•
•
•

Agendă de planificare săptămânală (o săptămână pe două pagini)
Conţine 13 luni: decembrie-decembrie
Hârtie satinată galbenă
Conţine calendar, informaţii practice, repertoar telefonic detaşabil şi atlas geografic
Pagini tipărite în două culori
Rezerva agendei este tiparită în 6 limbi (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, olandeză)

6
0
years
FOR

Prestige

Business

Cod:

QUO005 Agendă săptămânală  Business Habana Smooth Prestige
QUO003 Agendă săptămânală Business Habana Prestige
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Agendă mică, de buzunar

Page_Soft&Color_M17_austral.qxp_Page_Soft&Colors_Capri_M16 23/02/2016 17:36 Page1

Trăieşte viaţa liber!

Portocaliu

Gri

Mov

d. imagine și identitate

O nouă copertă
ultra-modernă !

NOU

Roz

Albastru

Agendă săptămânală Quo Vadis Large/Medium/Small Soft&Color
•
•
•
•
•
•
•

Agendă de planificare săptămânală pe orizontală (o săptămână pe două pagini)
Conține 13 luni: Decembrie-Decembrie
Hărtie albă
Un nou model de copertă Soft & Color - moale, cu elastic, într-o combinație de 2 culori strălucitoare
Filele sunt prinse cu ajutorul unui inovativ şi flexibil arc din plastic
Conține pagini cu mai multe informații folositoare; buzunar pentru documente, notebook la finalul agendei
Agenda este tipărită în 6 limbi (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă, olandeză)

Cod:

Copertă moale, satinată, în
combinaţie de 2 culori

QUO033 Agendă săptămânală Large Soft&color
QUO034 Agendă săptămânală Medium Soft&color
QUO035 Agendă săptămânală Small Soft&color

Agendă Quo Vadis Daily 21/17/Pocket Prestige
•
•
•
•
•
•

Agendă de planificare zilnică (o zi pe pagină)
Conține 12 luni: Ianuarie-Decembrie
Hârtie satinată galbenă
Conține: calendar, informații practice, repertoar telefonic detaşabil şi atlas geografic
Coloane pentru întâlniri şi notițe, împărțite din oră în oră
Agenda este tiparită în 6 limbi (engleză, franceză, italiană, germană,
spaniolă, olandeză)

Cod:

QUO019 Agendă zilnică 21 Habana Prestige
QUO007 Agendă zilnică 17 Habana Prestige

6
0
years
FOR

Pentru organizarea activităţilor
zilnice, pe o singură pagină

QUO001 Agendă zilnică Pocket Habana Prestige

297

Caiete Quo Vadis

d. imagine și identitate

Caiet Quo Vadis Soft&Color
•
•
•
•
•

Copertă flexibilă, moale, în combinație de două culori
Filele sunt prinse cu ajutorul unui inovativ și flexibil arc din plastic
Are un buzunar interior pentru diferite obiecte mici, cărți de vizită
Prevăzut cu elastic pentru prinderea coperților pe verticală
Hârtie premium, albă
Cod: QUO036
Dimensiuni:
150 x 210 mm
Large

96 file
CAIET

6
0
years
FOR

Se pretează penru cadou;
se poate personaliza

Cod: QUO037
Dimensiuni:
160 x 160 mm
Medium

96 file
CAIET

Cod: QUO038
Dimensiuni:
100 x 150 mm
Small

96 file
CAIET

Caiet Quo Vadis Habana Smooth
• Copertă flexibilă din imitație piele
• Filele sunt cusute și lipite pentru a oferi rezistență sporită
• Hârtie premium, ivory

6
0
years
FOR

Cod: QUO032
96 file
CAIET

Cod: QUO029
96 file
CAIET

Cod: QUO031
96 file
CAIET

Caiet A5 Quo Vadis Habana
•
•
•
•
•
•

Copertă cartonată, din imitație piele
Filele sunt cusute și lipite
Are un buzunar interior ce poate fi folosit pentru cărţi de vizită sau alte obiecte mici
Semn de carte
Prevăzut cu elastic pentru prinderea coperților pe verticală
Hârtie premium, ivory

6
0
years
FOR

Agendă nedatată,
ideală pentru
organizarea
activităţilor zilnice
Cod: QUO030
96 file
CAIET

Caiet A6 Quo Vadis Club
•
•
•
•

Copertă flexibilă interschimbabilă din imitație piele
Filele sunt cusute și lipite
Prevăzut cu elastic pentru prinderea coperților pe verticală
Hârtie premium, ivory

6
0
years
FOR

Dimensiune
mică, uşor
de folosit şi
transportat
Cod:
Cod: CAI028
CAI028
96
96file
file
CAIET
CAIET
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Gama Philippi

• Vaza Omega este complet metalică dintr-un inox dur finisat oglindă
• Inspiră dualismul şi atrage atenția prin forma specială
• Florile pot fi plasate în ambele capete ale vazei şi permite un
aranjament floral de exceptie
• Brațele comunică între ele

Cod: PHI013

Vază flori Lilo Philippi
• Vaza este destinată aranjamentelor florale uscate care nu necesită apă
• Pereții vazei sunt din oțel vopsit în culoarea maro
• Textura metalică face vaza foarte rezistentâ în timp şi completează un
décor ambiental modern şi original

d. imagine și identitate

Vază flori Omega Philippi

Cod: PHI014

Fructieră Crescent Philippi
• Bowl pentru fructe din oțel vopsit maro închis cu un design futurist
• Design-ul pereților permit ca fructele să respire permanent pe toate
părțile

Cod: PHI015

Tavă Luna Philippi
• Pentru sălile de protocol propunem o tavă din inox finisat oglindă
• Este o tavă specială datorită marginilor asimetrice şi a faptului că se
roteşte uşor datorită unei mici convexități ale bazei

Cod: PHI016

Suporţi pahar Philippi
• Un set complet este format din şase suporți de pahare care stau
grupate pe un cadru metalic şi el
• Toate piesele sunt din inox lucios finisat oglindă
• Pe spate a fost inserat un material antiderapant

Cod: PHI017
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Ceas perete 30 x 30 cm Philippi
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• Ceasul este robust cu corp din aluminiu şi geam de protecție

Cod: PHI018

Stresskiller Malo Philippi
• Poate fi o jucărie de birou cu rol decorativ sau antistress prin
aranjarea mereu altfel a bilelor din oțel
• Baza este magnetică şi ajută bilele să nu seîmprăştie
• Orice formă abstractă este posibilă

Cod: PHI019

Bilă decizională Philippi
• Accesoriu de birou pentru destindere
• Toată piesa este din metal cromat negru
• Funcționează ca o ruletă, în final bila roşie oprindu-se în dreptul
unei poziții tip YES, NO, SELL, BUY…

Cod: PHI020

Portcărţi vizită Giorgio Philippi
• Design-ul acestu portvizit s-a vrut o nouă îmbinare naturală între
metal şi piele naturală
• Clapa se închide magnetic
• Părțile metalice vizibile sunt finisate argintiu lucios oglindă

Cod: PHI022

Portcărţi vizită slim Philippi
• Portvizit-ul combină sturctura metalică şi pielea de culoare neagră
într-o formulă reuşită în sens minimalist
• Este subțire şi foarte rezistent protejând bine cărțile de vizită sau
card-urile personale

Cod: PHI021
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Ceasuri Vaerst
Ceas de perete 2674

Ceas de perete 2727
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ceas de perete din piatră naturală de ardezie
Design elegant
Dimensiuni: 30 x 30 cm
Combinaţie de negru cu argintiu
Fabricat în Germania

Vă
personalizaţi
biroul cu un
ceas elegant!

Un cadou
inedit şi
elegant

Cod: VAE003

Cod: VAE011

Ceas de birou 2778

Ceas de birou 2770
•
•
•
•
•

Ceas de perete din piatră naturală de ardezie
Design apus de soare
Suflat cu argintiu
Dimensiuni: 14 x 14 cm
Fabricat în Germania
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Prelucrate manual, ceasurile Vaerst fac ca fiecare piesă în parte să fie unicat. Modelele prezintă un design atractiv și o calitate deosebită a manoperei.
Sunt fabricate doar din materiale de cea mai bună calitate, realizate în Germania și testate individual înainte de a părăsi linia de asamblare.

Ceas de birou din piatră naturală de ardezie
Design modern şi atractiv
Dimensiuni: 14 x 20 cm
Culoare negru mat
Fabricat în Germania

•
•
•
•
•

Ceas de birou din piatră naturală de ardezie
Design modern şi atractiv
Dimensiuni: 20 x 21 cm
Culoare negru mat
Fabricat în Germania

Prevăzut cu suport
din lemn, care poate fi
personalizat

Cod: VAE010

Cod: VAE008

Ceas de birou 2793
•
•
•
•

Ceas de perete din piatră naturală de ardezie
Diametru 21 cm
Culoare negru mat
Fabricat în Germania

Se poate
personaliza prin
gravură

Cod: VAE007

301

Serviete piele
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Geantă de umăr Hama Vintage Two
• Servietă de umăr pentru activitățile de afaceri și petrecere a timpului
liber cu spațiu pentru documente și obiecte personale
• Servietă cu un format vertical
• Compartiment principal cu fermoar
• Buzunar frontal cu un organizator
• Curea de umăr: bumbac curea din piele
• Design elegant din piele de vacă
• Dimensiune produs (W x D x H):  30 x 13 x 35 cm

• Servietă de umăr pentru activitățile de afaceri și petrecere a timpului
liber cu spațiu pentru documente și obiecte personale
• Servietă cu un format orizontal
• Compartiment principal cu fermoar
• Compartiment laptop captuşit (15,6”)
• Buzunar frontal cu un organizator
• Curea de umăr: bumbac curea din piele
• Design elegant din piele de vacă                                                 
• Dimensiune produs (W x D x H):  42 x 10 x 33 cm

Cod: NBK050
Greutate: 1300 g

Cod: NBK049
Greutate: 1700 g

Servietă Hama Gabriel Amsterdam
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Geantă Hama Vintage Three

Servietă Hama Paris

• Servietă de umăr pentru muncă și studii, cu spațiu pentru un laptop,
tabletă și obiecte personale
• Servietă din piele de înaltă calitate, cu un design elegant
• Curea de umăr ajustabilă
• Buzunar cu fermoar pentru documente pe partea din spate a sacului
• Compartiment principal exterior, cu un suport pix și un buzunar mic cu
fermoar
• Compartiment principal cu fermoar şi 2 buzunare frontale
• Compartiment laptop captuşit (15.6” Notebook / Tablet 10.1”)
• Poate fi închis cu 2 catarame frontale
• Dimensiune produs (W x D x H): 46 x 16 x 38 cm

• Servietă de umăr pentru muncă și studii, cu spațiu pentru un laptop,
tabletă și obiecte personale
• Servietă din piele de înaltă calitate, cu un design elegant
• Curea de umăr ajustabilă
• Buzunar cu fermoar pentru documente pe partea din spate a sacului
• Compartiment principal exterior, cu un suport pix și un buzunar mic
cu fermoar
• Compartiment principal cu fermoar şi 2 buzunare frontale
• Compartiment laptop captuşit (15.6” Notebook / Tablet 10.1”)
• Dimensiune produs (W x D x H): 43 x 16 x 34 cm

Cod: NBK048
Greutate: 2300 g

Cod: NBK047
Greutate: 2000 g

Personalizare Schneider Contacts
Pix Schneider Pulse
• Corp ergonomic, din cauciuc moale pentru confort excepţional
la scris
• Clemă lată metalică, butonul metalic de dimensiuni mari
• Vârf rezistent din oțel inoxidabil
• Echipat cu rezerva 739
• Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
• Culoarea de scriere este indicată de capătul pixului

Cod: PIX069

Pix Schneider Like
• Corp și clemă din plastic, în culori variate
• Culori opace
• Zona de prindere antiderapantă pentru confort în
timpul scrisului
• Echipat cu rezerva 774 M
• Culoarea de scriere: albastru

Cod: PIX128

Se pretează
foarte bine
pentru
inscripţionări
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Compania, brand-ul şi produsele comercializate reprezintă particularitatea fiecăruia dintre noi. Schneider vă oferă o gamă variată de instrumente de scris care pot
fi personalizate, din dorinţa de a vă diferenţia şi de a vă prezenta imaginea companiei într-un mod unic şi original. Vă oferă idei, vă poate da sfaturi pentru a găsi
soluţia cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Astfel că, puteţi să prezentaţi brand-ul dumneavoastră într-un mod inovativ şi atrăgător.

Pix Schneider K1 Metal
•
•
•
•

Corp din plastic lăcuit de culoare argintie
Partea care înconjoară butonul este din plastic colorat
Echipat cu rezerva 774 M
Culoarea de scriere este indicată de capătul pixului

Cod: PIX046

Pix Schneider Loox
•
•
•
•
•

Corp elegant, cu manşon ergonomic din cauciuc de culoare gri
Clemă nichelată
Echipat cu rezerva Express 775 M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere: albastru

Cod: PIX072

Pix Schneider F-ace
• Corpul şi clemă lată din plastic opac
• Echipat cu rezerva 774M
• Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria  
‘’Plug + Play’’
• Culoarea de scriere: albastru

Cod: PIX066

Clemă lată
potrivită
pentru
inscripţionare

Pix Schneider Evo
• Corp din plastic transparent sau opac,
cu clemă şi buton din metal nichelat
• Echipat cu rezerva 774M
• Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă
din seria ‘’Plug + Play’’
• Culoarea de scriere: albastru

Cod: PIX074
Corp plastic transparent

Clemă din metal
cu suprafaţă mare
de inscripţionare
Corp plastic opac
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Pix Schneider K1
•
•
•
•
•

Corp din plastic alb, cu partea superioară de culoarea scrisului
Clemă şi buton din metal nichelat
Echipat cu rezerva 774M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
Culoarea de scriere: albastru

Cod: PIX131

Pix Schneider K20 Frosty
•
•
•
•

Corp din plastic transparent
Clema, butonul şi inelul sunt din metal
Echipat cu rezerva 774M
Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria
‘’Plug + Play’’
• Culoarea de scriere: albastru

Corp
transparent
mat

Cod: PIX062

Pix Schneider Dynamix
• Corp din plastic transparent
• Echipat cu rezerva 774M
• Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria
‘’Plug + Play’’
• Culoarea de scriere:  albastru

Cod: PIX061

Se poate
inscripţiona atât
pe corp cât şi pe
clema din plastic

Pix Schneider K15
•
•
•
•

Corp solid şi subţire, din plastic opac
Clema, inelul şi butonul sunt metalice
Echipat cu rezerva de tip M, cerneală rezistentă la apă
Mina poate fi înlocuită cu rezerva Office 765 şi Express 775 M
(REZ014, REZ002)
• Culoarea de scriere: albastră, exceptând cel cu corpul negru (culoare de scriere: negru)

Cel mai personalizat pix Schneider

Cod: PIX018

Pix Schneider Office
• Corp din plastic, simplu şi elegant, disponibil într-o mare
varietate de culori
• Clemă, buton şi inel din metal
• Echipat cu rezerva 774 M
• Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria ‘’Plug + Play’’
• Culoarea de scriere: albastră, exceptând cel cu corpul negru
(culoare de scriere: negru)

Mai multe zone de inscripţionare

Cod: PIX015

Pix Schneider Essential
• Corp din plastic opac cu design inovator al clemei
• Echipat cu rezerva 774M
• Mina poate fi înlocuită cu orice rezervă din seria
‘’Plug + Play’’
• Culoarea de scriere: albastru
Cod: PIX070
Corp plastic opac
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Clemă lată,
specială
pentru
inscripţionare

Ceasuri de perete

•
•
•
•
•

Ceas de perete Hama PG-220

Afişează: Ore, minute pe ecran analogic
Material: Sticlă
Mecanism: cuarţ
Funcţionează cu 1 x baterie AA (inclusă)
Dimensiuni (W x D): 30 x 3 cm

Cod: DEC001
New York
Greutate: 594 g

• Afişează: Ore, minute pe ecran analogic
• Material: Plastic cu geam ce asigură protecţie suplimentară pentru
mecanismul limbilor indicatoare
• Mecanism: cuarţ
• Funcţionează cu 1 x baterie AA (inclusă)
• Dimensiuni (W x D): 22 x 3.5 cm

Cod: DEC002
Coffee
Greutate: 594 g

Ceas de perete Hama PG-280
• Afişează: Ore, minute pe ecran analogic
• Material: Plastic cu geam ce asigură protecţie suplimentară pentru
mecanismul limbilor indicatoare
• Mecanism: cuarţ
• Funcţionează cu 1 x baterie AA (inclusă)
• Dimensiuni (W x D): 28 x 4.6 cm

Cod: DEC005
Greutate: 435 g

Ceas de perete Hama HG-260
• Afişează:  Ore, minute pe ecran analogic
• Material: Lemn furniruit  cu geam ce asigura protectie suplimentara  
pentru mecanismul limbilor indicatoare
• Mecanism: cuarţ
• Funcţionează cu 1 x baterie AA (inclusă)
• Dimensiuni (W x D): 26 x 4.5 cm

Cod: DEC007
Greutate: 450 g

Cod: DEC003
Sand with Stones
Greutate: 594 g
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Ceas de perete Hama sticlă

Cod: DEC004
Greutate: 315 g

Ceas de perete Hama AG-300
• Afişează: Ore, minute pe ecran analogic
• Material: Aluminu satinat cu geam ce asigură protecţie suplimentară  
pentru mecanismul limbilor indicatoare
• Mecanism: cuarţ
• Funcţionează cu 1 x baterie AA (inclusă)
• Dimensiuni (W x D): 30 x 4.3 cm

Cod: DEC006
Greutate: 615 g

Ceas de perete cu staţie meteo Hama AG-300
• Afişează:  Ore, minute pe ecran analogic + termomentru, temperatură
şi umiditatea din interior,  temperatură exterioară prin radio (senzor
exterior)
• Domeniu de măsură pentru temperatura exterioară: -20° până la + 50
• Afișează prognoza meteo
• Măsoară temperatura în ambele grade Celsius sau Fahrenheit
• Material: Aluminu satinat cu geam ce asigură protecţie suplimentară  
pentru mecanismul limbilor indicatoare
• Mecanism: cuarţ
• Funcţionează cu 5: 3 x baterie AA /2 x
baterie AAA (incluse)
• Dimensiuni (W x D): 30 x 4 cm

Cod: DEC008
Greutate: 860 g
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Cadouri promoţionale
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Breloc metalic cu monedă

• Brelocuri promoționale de lux, fabricate din metal cu finisări de înaltă calitate, cu monedă detaşabilă
pentru coşul de cumpărături, inel mare pentru chei
• Vă putem livra aceste brelocuri metalice personalizate prin tampografie sau gravură laser

Cod: CAD018
monedă metalică

Cod: CAD217
monedă plastic

Suport multifuncţional pentru birou cu alarmă/termometru/calendar
• Suport multifuncţional pentru birou cu alarmă,termometru şi calendar

Cod: CAD001

Portcărţi vizită metalic
• Port cărţi de vizită din aluminiu mat
• Personalizarea vă recomandăm prin gravură laser

Cod: CAD020

Mingi antistres
• Minge elastică antistress, din spumă de plastic
• Scăpați de stres sau antrenați-vă numai musculatura degetelor

Cod: CAD014

Brichetă piezo
• Brichetă piezo reîncărcabilă în mai multe culori,
dotat cu sistem de protecție pentru copii

Cod: CAD202

Brichetă mecanică
• Brichetă mecanică clasică

Cod: CAD201
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• Cană din oțel inoxidabil cu mâner din plastic, capacitate de 455 ml

• Fierbinte sau rece? Această cană din plastic termoizolantă de 0,4 l
cu perete dublu este practică pentru a păstra băutura rece sau
fierbinte
• Se potriveşte în suportul de băutură în oricare maşină

Cod: CAD019
Cod: CAD218

Cană
• Aceasta cană de sticlă de cafea este decorativă pe orice masă
• Culorile moderne, stilul sablat şi volumul de 300 ml o face
îndragită
• Cană din portelan 300 ml
• Cantitate minimă pentru personalizare 50 buc

Cod: CAD204

• Cană din porțelan 300 ml
• Cantitate minimă pentru personalizare 50 buc

Cod: CAD009

Tricou Stedman Polo

Tricou din bumbac 155g

• Tricou Polo din bumbac, ideal pentru personalizare.
• Cantitate minimă pentru personalizare 100buc.
• Bumbac 175g

Cod: CAD021
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Cană termoizolantă 0,4 l cu capac

• Tricou Polo din bumbac, ideal pentru personalizare.
• Cantitate minimă pentru personalizare 100buc.
• Bumbac 155g.

Cod: CAD022

Cod: CAD023

Cod: CAD024

Şapcă
• Şapcă groasă din bumbac cu închizătoare metalică

Cod: CAD025

•
•
•
•

Sportiv şi la modă! Această şapcă de baseball este obiectul ideal pentru reclame!
Disponibil în diferite culori şi reglabil prin plastic
Reclama Dumneavoastră va fi plasată pe partea din față
Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie

Cod: CAD026

Umbrelă
• Umbrelă automată cu tijă şi mânerul curbat din lemn
• Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie

Cod: CAD002

• Umbrelă telescopică într-o husă din nylon
• Personalizarea vă recomandăm prin serigrafie

Cod: CAD214

Pelerină ploaie
• Pelerină de ploaie tip poncho
• Pelerina este împachetată într-o minge din plastic pe care se poate face tampografia
• Produsul este împachetat în pungă nailon

Cod: CAD027
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Alcool tester pentru Iphone
• Alcool Tester digital este un aparat conceput special pentru iPhone 4,4S iPad şi iPod
• Mic, rafinat şi delicat, uşor de transportat şi de depozitat, Alcool tester-ul digital dispune de un
ecran de afişare spațios care permite vizualizarea rapidă şi facilă a datelor
• Cu un sistem de detecție unic, acesta  poate distinge în mod eficient mirosul de tigări, cola sau
cafea, pentru ca datele furnizate să nu fie alterate în niciun fel

Cod: ELE024
Iphone 4 şi 4S

Cod: ELE031
Iphone 5

Alcool tester universal
• Alcohol Tester Universal - Mic, rafinat şi delicat, convenabil şi uşor de transportat, rezistent la
umezeală şi temperaturi de până la 60 grade Celsius, Alcool Tester-ul Universal poate fi este un
instrument extrem de util
• Dispune de un ecran de afişare a datelor şi avertizare sonoră a  afişări rezultatelor, fiind pregătit
pentru utilizare în doar câteva secunde, iar sistemul de economisire a  energiei, te ajută să
prelungeşti ciclul de viață al bateriilor

Alcool tester pentru Samsung III, IV, V şi VI
• Alcool Tester digital este un aparat conceput special pentru telefoanele mobile Samsung Galaxy
S3, S4
• Mic, rafinat şi delicat, uşor de transportat şi de depozitat, Alcool tester-ul digital dispune de un
ecran de afişare spațios care permite vizualizarea rapidă şi facilă a datelor
• Cu un sistem de detecție unic, acesta  poate distinge în mod eficient mirosul de țigări, cola sau
cafea, pentru ca datele furnizate să nu fie alterate în niciun fel

Cod: ELE016

Suport birou Invotis flex man
• Suport de birou din material flexibil
• Îl puteți modela în diverse forme pentru a depozita în el instrumentele de scris,
banda adezivă, telefonul mobil şi multe altele

Cod: IVT066
Cod: ELE017

Suport telefon negru Invotis IV167
• Ai suportul ideal pentru un telefon mobil reîncărcat la priză
• În formă de mână, material flexibil ce poate fi modelat după plac

Suport telefon mobil Invotis FR1833
• Un suport simplu pentru telefonul dumneavoastră cu touch
• Nu trebuie decât să îl lipiti prin apăsare pe spatele telefonului sau
tabletei şi vă puteți uita relaxat de departe la ecran

Cod: IVT048
Cod: IVT059
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Articole funny office
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Ceas mecanic de birou Invotis Vintage IV045

Ceas de bucatarie Invotis 7200

• Ceas mecanic de birou cu alarmă
• Dimensiuni: 130 x 140 mm
• Datorită designului deosebit puteți
vedea rotițele timpului învârtindu-se

• Un ceas perfect ca să ştii la fix când e ora mesei
• Diametru: 37 cm
• Orele sunt marcate de  linguri şi furculite

Cod: CEA003

Cod: IVT033

Suport cărţi vizită girafă GE

Dispenser bandă adezivă Mr. P PPG

• Un mod simpatic de prezentare a datelor personale

• Dispenser bandă adezivă din plastic de calitate cu inserții de oțel
• Pentru banda cu lățimea 18-19
• Banda se comandă separat

Cod: PPG008
Cod: GEM014

Magneţi pătraţi

Înfăşurător cabluri Mr. P PPG

• Forme pătrate de magneți cu diverse imagini amuzante

Cod: COW001 COW002
3 buc. Zâne
3 buc. Animale Africa
SET

SET

• Suport pentru cablu cu ventuză pentru fixarea pe birou
• Confecționat din plastic fin şi cauciuc

COW003 COW004
3 buc. Fete
SET

Paletă muşte Invotis OR8007
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Cod: SUB016

3 buc. Oameni Mici
SET

Manuşă inel Invotis IV138

• Paletă de muşte din plastic cu o formă haioasă

• Mănuşă de bucătărie

Cod: IVT403

Cod: IVT400

Pix cheie Invotis 1292

Pix cui Invotis 1291

• Pix în forma unui holşurub

• Pix în formă de cheie pentru strâns şuruburi

• Pix în forma unui cui

Cod: IVT005

Cod: IVT004

Cod: PIX003

Indicator Iphone Invotis FR1918

Pusculiţă dicţionar Invotis 1152

• Aparent este doar un băț de chibrit puțin mai lung dar este de
fapt un stick pentru desenat sau tastat pe touch-ul dumneavoastră

• Mini seif în forma şi mărimea
unui dicționar
• Dimensiune: 240 x 160 mm
• Închidere cu cheie

Cod: IVT058

Cod: IVT014

Ştanţator nume grătar
Invotis 9067
• Dispozitiv cu set de litere
pentru formarea textului
dorit
• Puteți scrie numele celor
care vor gusta din friptură
inserând literele metalice
în dispozitiv şi încălzindu-le
la foc; apoi, aplicați matrița
formată pe bucata de
friptură

Cod: IVT047

Halbă tip pahar Invotis FR1790

Cocktail shaker Invotis 1016

d. imagine și identitate

Pix holşurub Invotis 1290

Pahar tip sticlă Invotis FR1688

• Shaker gradat cu
câteva rețete pentru
cocktail-uri chiar pe
corpul paharului

• Acest pahar are în
interiorul lui o sticlă de
bere din care se bea

Cod: IVT034

Cod: IVT024

Formă gheaţă shot Invotis

• Halbă de bere la exterior şi un elegant pahar cu picior la interor .

• Set de patru pahare din silicon alimentar pentru obținerea unor
forme de gheață

Cod: IVT041

Cod: IVT078
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Formă gheaţă oase Invotis
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Formă gheaţă chitară Invotis
• Matriță pentru trei cuburi de gheață în formă de chitară

• Formă pentru cuburi de gheață în formă de oase.

Cod: IVT036

Cod: IVT022

Formă gheaţă creier Invotis

Formă gheaţă Gin & Tonic

• Matriță pentru patru cuburi de
gheață din silicon alimentar în
formă de creier

• Matriță pentru opt cuburi de
gheață din silicon alimentar
pentru a putea amesteca
ginul

• Forme pentru cuburi de gheață din
silicon alimentar în forma unor dinți
de vampir

Cod: IVT037

Cod: IVT038

Cod: IVT017

Formă gheaţă proteză Invotis

Cană termosensibilă Invotis FR1825

• Set patru forme de gheață din silicon alimentar în formă de proteză.

• Cană care indică cât de fierbinte este lichidul din interior

Cod: IVT039

Cod: IVT021

Cană albă cu inel auriu Invotis 8044
• Cană albă cu inel auriu Invotis 8044

Cod: IVT029
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Formă gheaţă dinţi vampir

Cană ochi Invotis FR1951
• Cafeaua te va trezi nu numai
pe tine, ci şi pe cana din care
o vei bea
• O cană cu ochi cu pleoape
lăsate când este goală, dar
care deschide
ochii atunci când cafeaua
caldă o umple

Cod: IVT054

Cană box albă Invotis FR1766

• Cană pentru ceai şi cafea cu capac pentru infuzie
• Capacul în forma unei coroane regale

• Cană albă din porțelan care contrastează puternic cu mânerul
din culoarea oțelului nichelat

Cod: IVT053

Cod: IVT031

Cană cu capac Invotis Mademoiselle
• Cană pentru ceai şi cafea cu capac pentru infuzie şi un imprimeu
pe care mai ales domnii îl vor aprecia

Pahar “Pick yournose” 24/set Invotis FR1527

d. imagine și identitate

Cană cu capac Invotis 1467

• Fiecare dintre aceste pahare de hârtie vin inscripționate cu câte o fotografie
realistă a unui alt nas
• Când ridici paharul ca
să bei obții instant un
alt nas

Cod: IVT046
Cod: IVT052

Pahar x4 PPG Family
• Set 4 pahare pentru întreaga familie
• Două mari şi două  medii
• Confecționate dintr-o sticlă
transparentă şi groasă

24 buc.
SET

Pernă masaj Invotis 8015
• Pernă de călătorie dotată cu mecanism vibrator care produce un
masaj relaxant
• Funcționează
cu 2 bateri LR6
AA care nu sunt
incluse

Cod: PPG004
4 buc.
SET

Şerveţele nazale Invotis Euro 1403
• Set de 6 pachete servețele nazale imprimate cu bancnote Euro
• Bani curați pentru şters nasul

Cod: IVT204

Scărpinici Invotis 1112
• O mână ajutor de scărpinat, foarte util să fie ținut la îndemană,
cu o tijă telescopică

Cod: IVT050
6 buc.
SET

Cod: IVT206
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Tipărituri personalizate
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Cărţi de vizită
•
•
•
•
•
•
•
•

cărţi de vizită imprimate digital pe o faţă sau faţă-verso
dimensiuni standard: 50 x 90 mm sau 54 x 85 mm
suportul este carton alb mat de 300 g/mp
la cerere se pot rotunji colţurile
pregătirea grafică este inclusă în preţ
cantitate minimă: 100 buc. identice
livrarea se face în pachete de 100 buc.
opţional se pot executa şi pe cartoane speciale (colorate în masă sau cu unele texturi)

print pe o față
print față-verso

Cărţi de vizită de lux
•
•
•
•
•
•
•

cărţi de vizită imprimate fotocolor policromie pe o faţă sau faţă-verso
dimensiuni standard: 54 x 85 mm
suportul este carton special de 600 g/mp, cu cant auriu, argintiu sau alb perlat
textul, siglele, imaginile imprimate sunt în relief (se simt la pipăit)
fiecare carte de vizită se imprimă individual, pregătirea grafică fiind inclusă în preţ
cantitate minimă: 38 buc. identice
livrarea se face în pachete de 38 buc.

print pe o față
print față-verso

Foi cu antet
•
•
•
•
•
•
•

foi cu antet format A4 (210 x 297 mm), imprimate color 1-4 culori
imprimarea este realizată numai pe o singură faţă
se utilizează hârtie albă, de 90 g/mp sau premium specială de 90-100 g/mp
cantitate minimă: 100 foi
pregătirea grafică este inclusă în preţ
prin lipire pe una dintre laturi se pot obţine blocnotes-uri format A4
pentru cantităţi mai mari de 100 buc. se poate solicita o ofertă dedicată

Mape de prezentare EVENIMENT
•
•
•
•
•
•
•

mapă din carton, imprimată digital policromie, atât la exterior cât şi la interior
imprimarea se face până în margine, cu orice imagine/ text/ fotografie/ siglă
mapa este din carton alb de 300 g/mp, cu dimensiunile: 310 x 460 mm (deschisă)
în interior are un buzunar din plastic transparent sau din carton alb
buzunarul mai are un minibuzunar pentru un card sau o carte de vizită
cantitate minimă: 100 buc.
opţional se poate monta încă un buzunar transparent (tip colţar) pe cealaltă faţă

Notes EVENIMENT
•
•
•
•
•
•
•
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produs format din 4 piese personalizate: notes, creion, felicitare, cutie transparentă
notes-ul A6 are 30 de file imprimate color pe o faţă, lipite pe cant
creionul se livrează ascuţit şi inscripţionat fotocolor pe toată suprafaţa
este ambalat individual în cutie acrilică transparentă
se poate ataşa o felicitare/ invitaţie/ flyer publicitar cu orice imagine în policromie
dimensiuni: 105 x 148 x 10 mm
cantitate minimă: 10 buc.

Ştampile

•
•
•
•

ştampilă autotuşantă de buzunar cu tuş negru
dimensiuni amprentă: 18 x 47 mm
ambalată individual în cutie de carton
opţional poate ştampila cu alte culori (roşu, verde, albastru, orange, galben, bicolor), dacă se
achiziţionează o tuşieră suplimentară
• culori corp: roşu, albastru, alb

Ştampilă dreptunghiulară PRINTER P25
• ştampilă autotuşantă cu tuş negru
• dimensiuni amprentă: 15 x 75 mm
• ambalată individual în cutie de carton
• opţional poate ştampila cu alte culori (roşu, verde, albastru, orange, galben, bicolor), dacă se
achiziţionează o tuşieră suplimentară
• culori corp: negru, albastru, roşu

d. imagine și identitate

Ştampilă dreptunghiulară POCKET STAMP 30

Ştampilă rotundă PRINTER R30
• ştampilă autotuşantă cu tuş negru
• dimensiuni amprentă: 30 mm
• ambalată individual în cutie de carton
• opţional poate ştampila cu alte culori (roşu, verde, albastru, orange, galben, bicolor), dacă
se achiziţionează o tuşieră suplimentară
• culori corp: negru, albastru, roşu

Datieră PRINTER P53 - Dater
• ştampilă autotuşantă cu tuş negru
• dimensiuni amprentă: 30 x 45 mm
• ambalată individual în cutie de carton
• opţional poate ştampila cu alte culori (roşu, verde, albastru, orange, galben, bicolor), dacă se
achiziţionează o tuşieră suplimentară
• culoare corp: negru

Cifrieră 2010 MICROBAN
• numărător manual autotuşant, cu tuş negru
• număr digiţi: 10 (numără de la 0 la 9.999.999.999)
• înălţime cifre: 5 mm
• mâner realizat in tehnologie Microban® - asigură protecţie antibacteriană permiţând utilizarea
în siguranţă de către mai multe persoane
• ambalată individual în cutie de carton
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Espressoare

e1. administrativ

Espressor Sweety

• Recomandat pentru un consum de 10 cafele/zi (200 capsule/lună)
• Combinaţia unică dintre blendurile de cafea dezvoltate special și sistemul de extracţie a cafelei
permite obţinerea unui espresso de calitate perfectă în fiecare ceașcă, cu cremă apetisantă și
aromă savuroasă, cu doar o simplă atingere de buton. Ușor de utilizat, simplu de întreținut,
aparatul Espresso Plus Soft Capsules se integrează perfect în orice birou.
• Principalele beneficii:
• ușor de utilizat și de întreținut;
• preparare rapidă, calitate constantă în fiecare ceașcă;
• prepară rețete pe bază de espresso veritabil;
• consum energetic extrem de redus.
• Specificații tehnice:
• Culoare: negru
• Dimensiuni (LxAxH): 29x20x26 cm
• Greutate: 3.5 kg
• Alimentare: 220-240 V
• Capacitate rezervor apă: 2 l
• Pompă de presiune: 20 bar

Cod: CAF017

Espressor Aulika
• Cu un design compact și inovator, espressorul Aulika Top se potrivește perfect în orice birou și
reprezintă combinația ideală între design de top și performanța unui aparat profesional, ideal
pentru locațiile cu un consum ridicat de cafea
• Recomandat pentru un consum de 40 cafele/zi (8 kg cafea/lună)
• Principalele beneficii:
• ușor de utilizat, întreținut și curățat;
• prepară o diversitate de rețete pe bază de espresso veritabil și lapte proaspăt;
• comenzi electronice intuitive și interfață prietenoasă;
• recipient de apă și cafea foarte încăpătoare.
• Specificații tehnice:
• Culoare: gri
• Dimensiuni (LxAxH): 34 x 46 x 58 cm
• Greutate: 22 kg
• Alimentare: 220-240 V
• Capacitate rezervor apă: 4 l
• Container cafea boabe: 1 kg

Cod: CAF019
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Cafea espresso capsule cremoso Doncafe

Cafea espresso capsule intenso Doncafe

• Blend dulce-amărui obţinut din
sortimente de cafea Arabica 100%
de pe plantaţiile din America Latină,
din Brazilia, Salvador, Guatemala și
Columbia, Doncafé Cremoso stă la
baza unei simfonii de arome bogate,
cu subtile nuanţe de alune de pădure
• Espresso-ul obţinut are o cremă
densă și bogată, de culoare brun-aurie

• Blend cu o consistenţă puternică
și gust intens, condimentat,
dulce-amărui, compus dintr-o
excelentă Arabica și Robusta
provenind din Brazilia, Salvador și
Camerun, Doncafé Intenso creează
un espresso cu aromă pronunţată și
corp puternic și dens, persistent
• Espresso-ul obţinut are cremă
abundentă, închisă la culoare, o
adevărată sonată a gustului bogat

Cod: ESP003

Cod: ESP004

100 buc.

100 buc.

CUTIE

CUTIE

Cafea espresso capsule aromatico Doncafe

Cafea espresso capsule decofeinizată Doncafe

• Blend Arabica 100% cu gust dulce
și ușor fructat, cu note fine de
ciocolată, Doncafé Aromatico este
obţinut din sortimente de cafea
de calitate superioară din Brazilia,
Salvador, Guatemala și Columbia
• Având corp aromat și aciditate
medie, lasă un gust plăcut și diafan,
precum un încântător adagio
• Espresso-ul obţinut are cremă
densă, aurie, cu textură fină și
delicată

• Blend Arabica 100% obţinut din
sortimente de cafea de calitate
superioară din Brazilia, Salvador,
Guatemala și Columbia, Doncafé
• Decaffeinato satisface până și cei
mai pretenţioși băutori de cafea
decofeinizată, precum un allegretto
• Având aciditate medie, lasă un gust
plăcut, dulce, cu note florale
• Espresso-ul obţinut are cremă aurie,
fină și catifelată

Cod: ESP005

Cod: ESP006

100 buc.

50 buc.

CUTIE

CUTIE

Cafea boabe expresso Crema perfetta Doncafe

Cafea boabe expresso Doncafe Grano Rico

• Doncafé Espresso Crema Perfetta este
amestecul ideal de boabe de cafea atent
selecţionate, realizat din cafele Arabica
şi Robusta de origini asiatice, africane şi
braziliene
• Având o culoare arămie, specifică
procesului de prăjire lent şi îndelungat,
conferă cafelei gustul de espresso autentic,
cu o cremă densă
• Doncafé Espresso Crema Perfetta oferă
experienţa unui espresso desăvârşit: o notă
dominantă plăcută, fină şi bogată, având
un gust echilibrat, fructat, dulce-amărui, o
aromă puternică şi o cremă densă, aurie

• Grano Ricco Espresso Cremoso este o cafea
boabe prăjită cu o reţetă exclusivă italiană,
creată special din cele mai bune sortimente
de cafea, pentru un espresso
deosebit, cremos şi tare
• Boabele de cafea, atent selecţionate, se
contopesc într-un gust incomparabil şi o
aromă desăvârşită
• Grano Ricco Espresso Cremoso conferă
cafelei gustul clasic al unui espresso italian
unic, cu o aromă puternică
• Crema este densă şi persistentă, ideală
pentru un cappuccino senzaţional,
adevăratul deliciu italian!

Cod: ESP001

Cod: ESP002

1000 g

1000 g

CUTIE

CUTIE

Cafea macinată

Cafea macinată Profesional filter Doncafe

e1. administrativ

Cafea espresso

Cafea macinată Grano Rico Profess Doncafe

• Profesional filtereste o cafea de calitate
premium, din boabe cu origini alese:
America Centrală (Honduras, Guatemala,
Columbia), America de Sud (Brazilia) şi
Africa (Kenia)
• Prezintă un buchet de arome florale,
combinate cu gust de lichior de fructe,
ciocolată, cabernet şi caramel
• Gustul acrişor este caracteristica acestui
blend special
• Prospeţimea cafelei este asigurată prin Fresh
System, dar şi prin procesul tehnologic care
asigură izolarea cafelei prăjite şi măcinate de
aerul atmosferic

• Grano Rico este o cafea prăjită și măcinată, cu gust
intens amărui și cu aromă specifică
• Este de origine asiatică și africană, în care regăsim
gustul și aromele inconfundabile din condimentele
Orientului îndepărtat, armonios îmbinate cu cele
africane
• O cafea bogată în antioxidanți și cu un conținut
ridicat de cofeină
• Cafeaua preparată cu Grano Ricco Professional
Filter are o cremă arămie, cu textură foarte fină,
consistentă și stabilă, cu spumă apetisantă
• Prospețimea cafelei este asigurată prin Fresh System,
dar și prin procesul tehnologic care asigură izolarea
cafelei prăjite și măcinate de aerul atmosferic

Cod: CAF005

Cod: CAF007

1000 g

1000 g

CUTIE

CUTIE
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Cafea macinată Doncafe Selected

Cafea macinată Doncafé Decaffeinated

• Momentul tău Doncafé Selected
• În lumea trepidantă în care trăim,
avem nevoie de un moment pentru noi
• Doncafé Selected te invită să savurezi
un amestec de boabe conceput special
pentru gustul românilor
• Recomandată pentru toate metodele
de preparare dar în special pentru filtru
și ibric, Doncafé Selected este perfectă
pentru momentele tale de pauză și
relaxare iar gustul proaspăt și aromat îți
va oferi energia pozitivă pe tot parcursul
zilei

• Un moment de răsfăț fără cofeină cu
Doncafé Decaffeinated
• Aceasta îți oferă gustul special și
autentic al cafelei, dar fără cofeină
• Încearcă nuanțele citrice și ușor
condimentate ale boabelor Arabica
și transformă-ți momentele tale de
relaxare într-un adevarat răsfăț
• Oferă-ți un moment pentru tine și
bucură-te de gustul Doncafé la orice
oră, oricât de târzie

Cod: CAF008

Cod: CAF009

300 g

250 g

CUTIE

CUTIE

Cafea instant Doncafe Tin

Cafea Jacobs Kronung
• Cafea premium cu cofeină, aromă
bogată,robustă și un gust rafinat,
recomandată și pentru prepararea la
filtru

• Cu Doncafé Elita ai un moment doar
pentru tine… instant
• Este opțiunea ideală când iți
dorești o cafea intensă, cu un gust
dulce-amărui, ușor condimentat,
chiar și atunci când ai puțin timp la
dispoziție
• Perfectă pentru momentele tale
de pauză, Doncafé Elita Instant
îți dă energie și vitalitate pe tot
parcursul zilei

Cod: CAF001
500 g
CUTIE

Cod: CAF011

Cod: CAF025

200 g

250 g

CUTIE

CUTIE

Cafea Lavazza Suerte

Cafea Lvazza Il Matino
• Un gust puternic şi generos ce oferă în
fiecare dimineaţă o trezire dinamică şi
agreabilă
• Lavazza Il Mattino este partenerul ideal
pentru a-ţi începe ziua

• Prin Suerte cei de la Lavazza îţi ofertă o
cafea tare şi agresivă
• 100% robustă ce aduce energie în
viaţa ta!

Cod: CAF205

Cod: CAF206

250 g

250 g

CUTIE

CUTIE

Cafea Lavazza Crema e Gusto

Cafea Lavazza Qualita
• Conţine în proporţie de 70% Arabica,
30% Robusta şi miscela
• Pentru toţi cei care vor să ia un start
excelent în fiecare dimineaţă şi să se
încarce cu energie
• Lavazza Qualita reuneşte gustul şi
aroma celor mai bune soiuri Arabica
şi tăria celor mai bune soiuri de
Robusta,
• Fiind o cafea ce poate fi preparată
atât la filtru sau ibric cât şi la
espressor!

Cod: CAF207
250 g Qualita Rosa
CUTIE
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• Crema e Gusto o aromă consistentă cu un
caracter puternic și bogat
• Are un plăcut de ciocolată, boabe de cafea
cu un corp plin, puternic
• Metoda de prăjire medie și lentă în
conferă acestui amestec un gust armonios
și persistent

Cod: CAF208
250 g
CUTIE

Qualita Oro

Cod: CAF209
250 g
CUTIE

Cappuccino mixes 3in1 Doncafe

Cappucino classic Doncafe

• Momentele tale speciale Doncafé
Specialități de cafea
• Fiecare ceașcă de Doncafé este o
experiență unică
• Atunci când ai nevoie de o pauză
și de un impuls de energie, Doncafé
3in1 se pliază perfect nvoilor tale
• Dacă în schimb ai nevoie de un
moment pentru tine, de un răsfăț
savuros, Doncafé Cappuccino sau
Hot Choco sunt recomandarea
noastră

• Momentele tale speciale Doncafé
Specialități de cafea
• Fiecare ceașcă de Doncafé este o
experiență unică
• Atunci când ai nevoie de o pauză
și de un impuls de energie,
Doncafé 3in1 se pliază perfect
nevoilor tale
• Dacă în schimb ai nevoie de un
moment pentru tine, de un răsfăț
savuros, Doncafé Cappuccino sau Hot
Choco sunt recomandarea noastră

Cod: CAF012

Cod: CAF013

10 g x 24 plicuri

10 g x 24 plicuri

CUTIE

CUTIE

Cappucino vanilla Doncafe

Cappucino mix choco Doncafe

• Momentele tale speciale Doncafé
Specialități de cafea
• Fiecare ceașcă de Doncafé este o
experiență unică
• Atunci când ai nevoie de o pauză și
de un impuls de energie, Doncafé
3in1 se pliază perfect nevoilor tale
• Dacă în schimb ai nevoie de un
moment pentru tine, de un răsfăț
savuros, Doncafé Cappuccino
sau Hot Choco sunt recomandarea
noastră

• Momentele tale speciale Doncafé
Specialități de cafea
• Fiecare ceașcă de Doncafé este o
experiență unică
• Atunci când ai nevoie de o pauză și
de un impuls de energie, Doncafé
3in1 se pliază perfect nevoilor tale
• Dacă în schimb ai nevoie de un
moment pentru tine, de un răsfăț
savuros, Doncafé Cappuccino sau
Hot Choco sunt recomandarea
noastră

Cod: CAF014

Cod: CAF015

10 g x 24 plicuri

10 g x 24 plicuri

CUTIE

CUTIE

Cappucino mix hot choco Doncafe

e1. administrativ

Cafea instant

Zahăr / îndulcitor

• Momentele tale speciale Doncafé
Specialități de cafea
• Fiecare ceașcă de Doncafé este o
experiență unică
• Atunci când ai nevoie de o pauză și
de un impuls de energie, Doncafé
3in1 se pliază perfect nevoilor tale
• Dacă în schimb ai nevoie de un
moment pentru tine, de un răsfăț
savuros, Doncafé Cappuccino
sau Hot Choco sunt recomandarea
noastră

Cod: CAF016
18 g x 24 plicuri
CUTIE

Cod: CEI001
4 g x 1250 plicuri Zahăr alb
CUTIE

Cod: CEI002
4 g x 1250 plicuri Zahăr brun
CUTIE

Cod: CAF010
1 g x 100 plicuri Îndulcitor
pudră
CUTIE
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Ceai
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Ceai Teatales
• Un ceai tipic pentru mic dejun
• Acest blend corpolent și puternic
vă răsfață simțurile într-un mod
fermecător
• Conține: ceai negru
• Conține: ceai verde, citrice
• Conține: mere, măceșe, soc, căpșuni,
mure, coacăze negre, frunze de mur
dulce, flori de hibiscus
• Conține: ceai rooibos, mere, frunze de
mur dulce, mango, ananas, banană
• Conține: mere, scorțișoară, mentă,
măceșe, rădăcină de lemn dulce,
rădăcină de cicoare

Cod: CEI004
1,75 g x 20 plicuri
CUTIE

Ceai Tei Belin
• Ceaiurile din plante şi fructe contribuie la crearea unei stări de sănătate de bine
asigurând condiţii optime instalării unei senzaţii de calm şi relaxare
• Favorabil desfăşurării normale a activităţilor intelectuale

Cod: CEI007
1,8 g x 18 plicuri
CUTIE

Ceai fructe Belin
• Ceaiurile din plante şi fructe contribuie la crearea unei stări de sănătate de bine
asigurând condiţii optime instalării unei senzaţii de calm şi relaxare
• Favorabil desfăşurării normale a activităţilor intelectuale

Cod: CEI203
Măceşe
1,8 g x 20 plicuri Căpşune
Multifruct
Afine
CUTIE
Fructe de pădure Zmeură
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Ceai plante Belin
• Ceaiurile din plante şi fructe contribuie la crearea unei stări de sănătate de bine
asigurând condiţii optime instalării unei senzaţii de calm şi relaxare
• Favorabil desfăşurării normale a activităţilor intelectuale

Cod: CEI202
1,8 g x 20 plicuri Mentă
Muşeţel
CUTIE
Sunătoare

Ceai verde Belin
• Ceaiurile din plante şi fructe contribuie la crearea unei stări de sănătate de bine
asigurând condiţii optime instalării unei senzaţii de calm şi relaxare
• Favorabil desfăşurării normale a activităţilor intelectuale

Cod: CEI204
1,8 g x 20 plicuri
CUTIE

e1. administrativ

ChocoDivino este o ciocolata densa si cremoasa, cu aroma
delicata si gust divin, capabila sa lase amintiri de neuitat
si sa se ridice la nivelul supranumelui de “bautura a zeilor”!
Incearca noile sortimente ChocoDivino, desfata-te cu
gustul divin, care te poarta pâna într-al noualea cer!

TIPO
DENSO

Îţi prezentăm TeaTales, colecţia noastră
exclusivistă de ceaiuri de poveste dedicată
tuturor celor care înteleg şi apreciază cum se
cuvine arta servirii ceaiului şi proprietăţile sale
magice, împartăţite cu toţi cei dragi.
De la puritatea ceaiurilor negre sau verzi şi până
la savoarea şi aromele inconfundabile ale
bucăţilor de fructe şi ale infuziilor de plante,
ceaiurile de origini pure TeaTales creează o
experienţă absolut memorabilă, stimulând
socializarea şi dialogul. În compania unei ceşti de
ceai de poveste uiţi de griji, conversaţiile se leagă
de la sine şi parcă şi timpul trece altfel.
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Electrocasnice

Cafetieră digitală Heinner Savory HCM-1100D

e1. administrativ

Espressor Heinner Retro Effect HEM-200
•
•
•
•

Putere (W): 800
Capacitate rezervor apă (L): 0,25
Presiune: 5 bar
Termometru frontal pentru apă, opţiuni preparare
espresso şi cappuccino
• Alimentare: cafea macinată

• Putere (W): 900
• Capacitate rezervor apă (L): 1.5
• Afişaj LCD, timer programabil şi
afisare ceas
• Funcţie menţinere cafea caldă, oprire
automată după 2 ore, filtru lavabil
detaşabil, mecansim anti-picurare

Cod: SDA007

Cod: SDA008

Fierbător Heinner Imenium 70
•
•
•
•
•
•

Putere (W): 2200
Capacitate rezervor apă (L): 1.7
Funcţie oprire automată
Filtru lavabil
Bază rotativă 360 grade
Mâner ergonomic

Râşniţă de cafea Heinner HCG-150SS
•
•
•
•

Cod: SDA009

Storcător de fructe şi legume Heinner
Essential Max HPJE-1500DC
• Putere (W): 1000
• Capacitate recipient suc (L): 0.75
• Afisaj LCD cu indicare tipul de
legumă/fruct, 5 trepte de viteză,
recipient separat pentru pulpă, tub
larg pentru introducerea fructelor
sau legumelor

Cod: SDA011
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Putere (W): 150
Capacitate: 50 g
O treaptă de viteză
Lame râşniţă din inox

Cod: SDA010

Blender de masă Heinner OptiMix Plus 650
•
•
•
•
•

Putere (W): 600
Capacitate cană (L): 1.5, sticlă
5 trepte de viteză
Funcţie turbo/pulse pentru măcinare gheată
Râşniţă cu pahar din sticlă

Cod: SDA012

• Putere (W): 1200
• Putere de aspirare (W): 260
• Capacitate colectare (L): 4,
sac textil
• Lungime cablu (m): 5
• Accesorii: Perie praf, accesoriu
pentru spaţii înguste, tub
telescopic metalic

Aspirator fără sac EcoMate HVC-M1400WH
•
•
•
•
•

Cod: SDA013

Putere (W): 1400
Putere de aspirare (W):245
Capacitate colectare (L): 2.2
Lungime cablu (m): 5
Accesorii: Perie praf, accesoriu pentru
spaţii înguste, tub telescopic metalic

e1. administrativ

Aspirator cu sac EcoPower HVC-P1200RD

Cod: SDA014

Cuptor cu microunde HMW-20MA
•
•
•
•
•
•
•

Putere (W): 700
Capacitate (L): 20
6 nivele de putere
Funcţie de dezgheţare
Durată program: maxim 30 min
Semnal acustic la terminarea programului
Gătire uniformă
Cod: SDA015

Frigider HF-100
•
•
•
•
•
•
•

Capacitate frigider net/brut (L): 100 / 102
Control mecanic cu termostat reglabil
Uşă reversibilă, deschidere se face standard pe dreapta
2 rafturi sticlă, compartiment legume/fructe
Consum energetic (kWh/an): 118
Nivel de zgomot (dB): 43
Dimensiuni (I x L x A cm): 83.9 x 49.4 x 49.4

Cod: MDA004

Frigider mini bar HBM-42
•
•
•
•
•
•
•

Capacitate frigider net/brut (L): 42 / 43
Control mecanic cu termostat reglabil
Usa reversibila, deschidere se face standard pe dreapta
1 raft metalic
Consum energetic (kWh/an): 107
Nivel de zgomot (dB): 43
Dimensiuni (I x L x A cm): 51 x 47 x 43.9

Cod: MDA005
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Baterii

ELE111

ELE123

ELE112

ELE113

ELE114

ELE104

ELE105

ELE106

ELE107

ELE124

Cod
ELE104
ELE105
ELE106
ELE107
ELE108
ELE109
ELE110
ELE111
ELE112
ELE113
ELE114
ELE115
ELE116
ELE117
ELE118
ELE119
ELE120
ELE121
ELE122
ELE123
ELE124
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Baterie alcalină LR3/AAA 2/blister High Energy Varta
Baterie alcalină LR3/AAA 4/blister High Energy Varta
Baterie alcalină LR6/AA 2/blister High Energy Varta
Baterie alcalină LR6/AA 4/blister High Energy Varta
Baterie alcalină LR14 2/blister High Energy Varta
Baterie alcalină LR20D 2/blister High Energy Varta
Baterie alcalină 6LR61 9V High Energy Varta
Baterie alcalină LR3/AAA 2/blister Max Tech Varta
Baterie alcalină LR3/AAA 4/blister Max Tech Varta
Baterie alcalină LR6/AA 2/blister Max Tech Varta
Baterie alcalină LR6/AA 4/blister Max Tech Varta
Acumulatori LR6/AA 2100 mAh 4/blister Varta
Acumulatori LR3/AAA 800 mAh 4/blister Varta
Acumulatori LR3/AAA 1000 mAh 4/blister Varta
Acumulatori LR6/AA 2600 mAh 4/blister Varta
Baterie litiu LR44 V13GA 2/blister Varta
Baterie litiu CR2016 2/blister Varta
Baterie litiu CR2025 2/blister Varta
Baterie litiu CR2032 2/blister Varta
Încărcător EE Mini + 2 acumulatori LR3/AAA 800 mAh Varta
Încărcător Quattro + 4 acumulatori LR6/AA 2100 mAh Varta 5h

ELE108

ELE109

ELE110

ELE120

ELE121

ELE122

e1. administrativ

ELE096

ELE094

ELE103

ELE177

ELE098

ELE178

ELE099

ELE089

ELE090

ELE092

ELE093

Cod
ELE089 Acumulatori LR6/AA 2300 mAh 4/blister Maxell
ELE090 Acumulatori LR3/AAA 840 mAh 4/blister Maxell
ELE092 Baterie alcalină 27A 12V Maxell
ELE093 Baterie alcalină 6LR61 9V Maxell
ELE094 Baterie alcalină LR6/AA 4/blister Maxell
ELE177 Baterie alcalină LR6/AA 2/blister Maxell
ELE096 Baterie alcalină LR3/AAA 4/blister Maxell
ELE178 Baterie alcalină LR3/AAA 2/blister Maxell
ELE098 Baterie alcalină LR14 2/blister Maxell
ELE099 Baterie alcalină LR20D 2/blister Maxell
ELE100 Baterie litiu CR2016 5/blister Maxell
ELE101 Baterie litiu CR2025 5/blister Maxell
ELE102 Baterie litiu CR2032 5/blister Maxell
ELE103 Încărcător Hi-Speed + 4 acumulatori LR6/AA 2500 mAh Maxell,

ELE100

ELE101

ELE102

încarcă LR3 - Locos-4
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Lanterne

e1. administrativ

Camelion Germania lanternă cu mâner 9 LED
•
•
•
•
•

9 leduri pentru iluminare uniformă
Lungimea fascicolului luminos: 150 m
Durata de funcţionare neîntreruptă: 150 h
Funcţionează cu 4 x
Carcasă robustă din plastic rezistent, cu
mîner antialunecare
• Rezistentă la intemperii

Cod: ELE085

Greutate: 325 g

Lanternă Industrial Light

Lanternă Day Light

Lanternă breloc Mini Day Light

• 1 bec tip LED, fascicol
ajustabil (3 nivele)
• Lungimea fascicolului
luminos: 52 m
• Durata de funcţionare
neîntreruptă: 14 h
• Funcţionează cu
2 x baterii LR20
• Carcasă tratată pentru
rezistenţă sporită la
uleiuri, benzină şi
motorină

• 3 LEDuri de 5 mm
pentru luminare sporită
• Lungimea fascicolului
luminos: 42 m
• Durata de funcţionare
neîntreruptă: 65 h
• Funcţionează cu
2 x High Energy AA-LR6
• Carcasă robustă din
aluminiu, plastic ABS şi
cauciuc
• Rezistentă la intemperii

• 8 LEDuri de 5 mm
pentru luminare sporită
• Lungimea fascicolului
luminos: 18 m
• Durata de funcţionare
neîntreruptă: 3,5 h
• Funcţionează cu
1 x High Energy AAALR3
• Carcasă plastic ABS
rezistent
• Rezistentă la şocuri

Cod: ELE004

Cod: ELE003

Cod: ELE002

Greutate cu baterii: 467 g

Greutate cu baterii: 139 g

Greutate cu baterii: 50 g

Lanternă Arcas Leduri
• Lanterne metalice - aluminiu
• Design minimalist

Cod: ELE078
6 leduri, include 1 x AA
Greutate: 149 g
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Cod: ELE079
9 leduri, include 3 x AAA
Greutate: 83 g

Cod: ELE077

28 leduri, include 3 x AAA
Greutate: 134,7 g

Becuri
Avide LED Candle

Avide LED Mini-Glob B45

Avide LED Glob

Avide LED Mini-Glob G45

• Datorită consumului foarte redus
şi cu o durata de viaţă foarte lungă
reprezintă cea mai bună alegere
pentru înlocuirea becurilor clasice
Disponibile în variante: 7 W, 10 W, 12
W, lumină caldă şi neutră, soclu E27,  
Clasa de energie A+

• Becurile LED mini-glob, cu dimensiuni
mai mici şi aspect mai decorativ,
înlocuiesc cu succes becurile tradiţionale.
Reprezintă soluţia perfectă de iluminat
pentru uzul casnic, cu diferite variante de
utilizare datorate formelor lor moderne.
Recomandate pentru lămpi mici, de perete
sau de birou. Disponibile în variante de
lumină caldă şi neutră, soclu E14 şi E27.
Clasa de energie A+

• Becurile LED mini-glob, cu dimensiuni
mai mici şi aspect mai decorativ,
înlocuiesc cu succes becurile
tradiţionale. Recomandate pentru
lămpi mici, de perete sau de birou.
Disponibile în variante de lumină
caldă şi neutră, soclu E14 şi E27.
Clasa de energie A+

e1. administrativ

• Becurile LED lumanare reprezintă cea
mai bună alegere pentru înlocuirea
becurilor tradiţionale, având un
randament excelent. Datorită
consumului foarte redus şi cu o durată
de viaţă foarte lungă, pot fi realizate
economii semnificative, chiar dacă
timpul de lucru pe zi este unul prelungit.
Disponibile în variante de lumină caldă
şi rece. Clasa de energie A+

Cod
ELE143
ELE144
ELE145
ELE146
ELE147
ELE148
ELE149
ELE150
ELE151
ELE152
ELE153
ELE154
ELE155
ELE156
ELE157
ELE158
ELE159
ELE160
ELE161
ELE162
ELE163
ELE164

Spot Led Alu 5W GU10 110 CW, lumină rece
Spot Led Alu 5W GU10 110 WW, lumină caldă
Spot Led Glass 3.5W GU10 CW, lumină rece
Spot Led Glass 3.5W GU10 WW, lumină caldă
Bec Candle Led 5W E14 NW, forma lumanare, lumina neutră
Bec Candle Led 5W E14 WW, forma lumanare, lumină caldă
Bec Mini Globe Led G45 5W E14 WW, forma glob, lumină caldă
Bec Mini Globe Led G45 5W E14 NW, forma glob, lumină neutră
Bec Mini Globe G45 5W E27 NW, forma glob, lumină neutră
Bec Mini Globe G45 5W E27 WW, forma glob, lumină caldă
Bec Mini Globe Led B45 5W E14 NW, forma glob, lumină neutră
Bec Mini Globe Led B45 5W E14 WW, forma glob, lumină caldă
Bec Mini Globe Led B45 5W E27 NW, forma glob, lumină neutră
Bec Mini Globe Led B45 5W E27 WW, forma glob, lumină caldă
Bec Led Globe A60 7W NW, forma glob, lumină neutră
Bec Led Globe A60 7W WW, forma glob, lumină caldă
Bec Led Globe A60 10W NW, forma glob, lumină neutră
Bec Led Globe A60 10W WW, forma glob, lumină caldă
Bec Led Globe A60 12W NW, forma glob, lumină neutră
Bec Led Globe A60 12W WW, forma glob, lumină caldă
Tub Led 600 mm 10W NW, lumină neutră
Tub Led 1200mm 18W NW,lumină neutră

LED Lumanare

LED Glob

LED Mini-Glob G45

LED Mini-Glob B45

LED Tube

LED Spot

Halogen Clasic

Halogen Lumanare

Halogen Mini-Glob

Halogen R50/R63

Halogen G9

Halogen Spot GU10

Cod
ELE165
ELE166
ELE167
ELE168
ELE169
ELE170
ELE171
ELE172
ELE173
ELE174
ELE175
ELE176

Bec Halogen Clasic Avide 70W E27 WW, lumină caldă
Bec Halogen Lumanare Avide 42W E14 WW, lumină caldă
Bec Halogen Mini Globe Avide 42W E14 WW, lumină caldă
Bec Halogen Mini Glob Avide 42W E27 WW, lumină caldă
Bec Halogen R50 Avide 42W E14 WW, lumină caldă
Bec Halogen R63 Avide 42W E27 WW, lumină caldă
Bec Halogen Avide 42W G9 WW, lumină caldă
Spot Halogen Avide 42W GU10 WW, lumină caldă
Tub Halogen Avide 120W R7 WW, lumină caldă
Tub Halogen Avide 240W R7 WW, lumină caldă
Bec Halogen Avide 18W G4 WW, lumină caldă
Spot Halogen Avide 42W GU5.3 WW 12V
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Prelungitoare

e1. administrativ

Prelungitoare 3 prize diverse dimensiuni
cu şi fără întrerupător		
• Multiprizele sunt în conformitate cu standardele în vigoare. Sunt prevăzute cu
protecţie pentru copii şi domeniu de putere de până la 3.6 KW
• Prizele schuko sunt cu dublu contact de protecţie şi contacte nichelate. Cordonul
cu fişă Schuko este disponibil în diferite dimensiuni
• Construcţie polipropilena(PP), rezistenţă la aprindere 750 ° C. Cu sau fără
întrerupător bipolar iluminat

Cod
ELE033
ELE063
ELE064
ELE012
ELE010

• Multiprizele sunt în conformitate cu standardele în vigoare. Sunt prevăzute cu
protecţie pentru copii şi domeniu de putere de până la 2.5KW
• Prizele schuko sunt cu dublu contact de protecţie şi contacte nichelate. Cordonul
cu fişă Schuko este disponibil în diferite dimensiuni
• Construcţie polipropilena(PP), rezistenţă la aprindere 750 ° C. Cu sau fără
întrerupător bipolar iluminat

Cod

1.5 m cu întrerupător
3 m cu întrerupător
3 m fără întrerupător
5 m cu întrerupător
5 m fără întrerupător

Prelungitoare 6 prize diverse dimensiuni
cu şi fără întrerupător		
• Schuko cu dublu contact lateral de protecţie, domeniu de putere de până la 3.6
KW,cu şuruburi autofiletante (demontabile) IP20.
• Cordonul cu fişă Schuko este disponibil în diferite dimensiuni
• Constructie polipropilenă (PP), rezistentă la aprindere 750 ° C

ELE062
ELE022
ELE013
ELE011
ELE009

1.5 m cu întrerupător
1.5 m fără întrerupător
3 m cu întrerupător
5 m cu întrerupător
5 m fără întrerupător

Adaptoare priză
• Constructie polipropilenă (PP), rezistentă la aprindere 750 ° C, cu sau fără
întrerupător bipolar iluminat
• Prizele schuko sunt cu dublu contact de protecţie şi contacte nichelate. IP20
• Cu sau fără protecţie la supratensiune.
• Domeniu de putere de până la 3.6 KW

Cod

Cod

ELE057 1.5 m fără întrerupător şi sistem de fixare
ELE006 3 m, cu întrerupător şi sistem de fixare
ELE001 5 m, cu întrerupător şi sistem de fixare

ELE025 Adaptor cu întrerupător
ELE030 Adaptor cu protecţie la supratensiune
ELE019 Adaptor universal

Prelungitoare 4 şi 6 prize Conectus aluminiu
diverse dimensiuni cu întrerupător
•
•
•
•

Prelungitoare 5 prize diverse dimensiuni
cu şi fără întrerupător		

Multiprizele sunt în conformitate cu standardele în vigoare.
Sunt prevăzute cu protecţie pentru copii şi domeniu de putere de până la 3.6 KW
Prize schuko sunt cu dublu contact de protecţie şi contacte nichelate. IP20.
Cu sau fără protecţie la supratensiune  SPD Typ3 şi protecţie la scurtcircuit: 6,5 kA

Derulator 4 prize
• Derulatoare cu tambur din material plastic pe cadru metalic, cu termosiguranţă,
cu protecţie copii
• Domeniu de putere maxim 3.0 KW, IP 20
• Cordonul cu fişă Schuko este disponibil în diferite dimensiuni

Cod
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ELE041 4 prize, 2 m, cu întrerupător, protecţie la supratensiune

Cod

6 prize, 2 m, cu întrerupător, protecţie la supratensiune, protecţie
ELE027 la foc
ELE043 6 prize, 2 m, cu întrerupător, protecţie la supratensiune, filtru de
frecvenţă şi reţea

ELE055 25 m
ELE059 40 m
ELE060 50 m

Pistoale de capsat
•
•
•
•
•
•
•

Tacker metalic, carcasă din zinc cu recul scăzut
Sistem de reglare a puterii de capsare şi a distanţei faţă de muchie
Prevăzut cu sistem de blocare a mânerului pentru siguranţă
Utilizează capse 53/4-53/14
Capsele se pot aplica inclusiv la îmbinări şi colţuri
Agăţătoare curea
Recomandat pentru reparaţii la obiecte din material textil, profile din
lemn, decoraţiuni interioare

e1. administrativ

Tacker Novus J-19

Cod: UNP010

Tacker Novus J-08XX
•
•
•
•
•
•
•

Tacker hobby, carcasă ABS
Sistem de reglare a distanţei faţă de muchie
Prevăzut cu sistem de blocare a mânerului pentru siguranţă
Utilizează capse 53/4 şi 53/8
Capsele se pot aplica inclusiv la îmbinări şi colţuri
Agatăţăoare curea
Recomandat pentru: decoraţiuni interioare, rame de tablouri, tapiţerii, panouri plută

Cod: UNP009

Capse

Capse tacker Novus

Cod:

UNC011 Capse tacker #53/4, 2000 buc./cutie
UNC012 Capse tacker #53/6, 1200 buc./cutie
UNC004 Capse tacker #53/8, 2000 buc./cutie
UNC022 Capse tacker #53/10, 1000 buc./cutie
UNC013 Capse tacker #53 /12, 1000 buc./cutie
UNC010 Capse tacker #53/14, 1000 buc./cutie

331

332

e1. administrativ

administrativ
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Hârtie igienică şi şerveţele

Dispenser plastic pentru hârtie igienică
• Confecţionat din plastic ABS rezistent
• Pentru role de hârtie igienică, cod
RIG009,care se comandă separat
• Se pot folosi role de max 450 g

Rezervă hârtie igienică pentru dispenser

e2. curăţenie

•
•
•
•
•

Hârtie igienică pentru dispenser RIG008
100% celuloza pură
Calitate superioară
Porţionată
Textură fină

Cod: RIG009
12 role

Cod: RIG008

SET

Hartie igienică Perfex
•
•
•
•

2
straturi

Hârtie igienică 2 straturi Sano

100% celuloza pură
Calitate superioară
Porţionată
Textură fină

•
•
•
•

100% celuloza pură
Calitate superioară
Porţionată
Textură fină

Cod: RIG034
40 role
SET

Cod: RIG032
12 role
SET

3
straturi

RIG035

Cod: RIG209
10 role
SET

410 g 120 m

ROLĂ

Hârtie igienică parfumată Perletti
•
•
•
•
•

RIG036

350 g 100 m

3
straturi

ROLĂ

Hârtie igienică

100% celuloză pură
Calitate superioară
Porţionată
Textură fină
Parfum discret

• 100% celuloza pură
• Calitate superioară
• Porţionată, textură fină

Cod: RIG016
8 role
SET

3
straturi

Cod: RIG015
10 role
SET

Cod: RIG207
10 role

2
straturi

SET

2
straturi

Hârtie igienică
• 100% celuloza pură
• Calitate superioară
• Porţionată, textură fină

2 straturi

Cod: RIG004
10 role
SET
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2
straturi

Cod: RIG026
10 role
SET

2
straturi

Cod: RIG043
24 role
SET

2
straturi

Dispenser plastic pentru prosoape hârtie

Rezervă rolă prosop pentru dispenser
•
•
•
•
•

100% celuloză pură
Calitate superioară
Porţionată
Textură fină
Super absorbant

e2. curăţenie

• Confecţionat din plastic ABS rezistent
• Pentru role prosop RIG011, care se
comandă separat
• Se pot folosi role de max 650 g

Cod: RIG011
90 m
650  g
2
Cod: RIG010

ROLĂ

Prosop hârtie alb

Prosop hârtie alb

• 100% celuloză pură, Calitate superioară, Porţionată, Textură fină, Super absorbant

Cod: RIG201
100 m
700 g
2
ROLĂ

straturi

• 100% celuloză pură
• Calitate superioară
• Porţionată

Cod: RIG037
100 m
780 g
2
ROLĂ

4 role

straturi

SET

Cod: RIG039
2 role 10.5 m

2
straturi

SET

Prosop hârtie decorativ

100% celuloză pură
Calitate superioară
Porţionată
Textură fină
Super absorbant

•
•
•
•
•

100% celuloză pură
Calitate superioară
Porţionată
Textură fină
Super absorbant

Cod: RIG047
11 m
2 role
2
SET

• Textură fină
• Super absorbant

Cod: RIG210

Prosop hârtie decorativ
•
•
•
•
•

straturi

Cod: RIG218
36 m
2 role
2

straturi

SET

straturi

Prosop hârtie alb
•
•
•
•
•

100% celuloză pură
Calitate superioară
Porţionată
Textură fină
Super absorbant

Cod: RIG025
120 m
1000 g
2
ROLĂ

straturi

Cod: RIG006
2 role
2 10.5 m
SET

straturi

Cod: RIG052
2 role 2.6 m, porţionată
PACHET
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Dispenser plastic pentru șerveţele “Z”

e2. curăţenie

• Confecţionat din plastic ABS rezistent
• Se pot utiliza rezervele RIG203,RIG050,RIG013,RIG017
• Se pot folosi maxim 400 buc rezervă Z

Cod: RIG012

Rezervă serveţele pentru dispenser ‘Z’
• 100% celuloză pură
• Calitate superioară
• Textură fină

• 100% celuloză pură
• Calitate superioară
• Textură fină

Cod: RIG203

Cod: RIG050

210 buc.

150 buc.

SET

2
straturi

SET

Rezervă şerveţele pentru dispenser “Z”
• 100% celuloză pură
• Hârtie reciclată
• Textură fină

Cod: RIG013
albă
200 buc.
1
SET
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Prosop hârtie alb “V”

strat

1
strat

Rezervă şerveţele pentru dispenser “Z” Sano
• 100% celuloză pură
• Calitate superioară
• Textură fină

Cod: RIG017
verde
200 buc.
1
SET

strat

Cod: RIG040
250 buc.
1 Dimensiunea:
strat 207 x 242 mm
SET

Cod: RIG041
Dimensiunea:
167 buc.
2
straturi 200 x 210 mm
SET

Șerveţele la cutie Silk

Șerveţele la cutie

Cod: RIG002

Cod: RIG018

Cod: RIG217

150 buc.

150 buc.

150 buc.

SET

2
straturi

SET

2
straturi

SET

Șerveţele de masă albe

2
straturi

Șerveţele de masă albe

• 100% celuloza pură
• Calitate superioară
• Textură fină

• 100% celuloza pură
• Calitate superioară
• Textură fină

Cod: RIG044
330 mm x 330 mm
40 buc.
2

Cod: RIG027
250 mm x 250 mm
100 buc.
1

SET

straturi

SET

•
•
•
•

Cod: RIG208
10 pac.
SET

3
straturi

Formula cu glicerina şi vitamina E
Hidratează, catifelează şi împrospatează pielea
Acţiune antibacteriană
Testată dermatologic, microbiologic şi hipoalergic
Nu conţin alcool

Cod: RIG007

SET

strat

Formula cu glicerină şi vitamina E
Hidratează, catifelează şi împrospătează pielea
Testată dermatologic, microbiologic şi hipoalergic
Nu conţin alcool

Cod: RIG045
15 buc. Senza (Floral Fresh,
Herbal Fresh şi Ice Fresh)
SET

Şerveţele umede antibacteriene
•
•
•
•
•

strat

Cod: RIG054
300 mm x300 mm
100 buc.
1

Şerveţele umede

Batiste hârtie
• 100% celuloza pură
• Calitate superioară
• Textură fină

e2. curăţenie

• 100% celuloza pură
• Calitate superioară
• Textură fină

• 100% celuloza pură
• Calitate superioară
• Textură fină

Şerveţele umede antibacteriene
•
•
•
•
•

Formula cu glicerină şi vitamina E
Hidratează, catifelează şi împrospătează pielea
Acţiune antibacteriană
Testată dermatologic, microbiologic şi hipoalergic
Nu conţin alcool

Cod: RIG046

15 buc.

20 buc.

SET

SET
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Săpun lichid şi solid

Săpun lichid antibacterian Expertto

Dispenser săpun lichid
Realizat din plastic (ABS) alb, foarte rezistent
Rezervor reîncărcabil
Nu se livrează cu rezervorul plin
La comandă se pot aduce şi dispensere din inox
pentru săpun lichid, 1000 ml (cod RSA200)

• Produs din gama Point Professional, concepută pentru companii mari, instituţii publice, lanţuri
hoteliere sau restaurante
• Un produs de o calitate superioară la un preţ avantajos

e2. curăţenie

•
•
•
•

Cod: RSA008

Cod: RSA009

Cod: RSA020

500 ml

1000 ml

5000 ml

5000 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

BUCATĂ

BUCATĂ

Cod: RSA021

Săpun lichid antibacterian şi dezinfectant
• Curăţă şi dezinfectează distrugand 99,9% din bacterii

• Curăţă şi nu usucă pielea
• Conţine glicerina
• Disponibile într-o gamă variată:
cu parfumuri florale (liliac, frezie,
gardenie), cu aloe pentru
hrănirea şi protejarea pielii şi
antibacterian pentru o protecţie
eficientă împotriva microbilor

Cod: RSA006

Cod: RSA015
500 ml

300 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

Săpun lichid

Gel antibacterian Higienix

• Curăţă şi nu usucă pielea
• Conţine glicerina
• Disponibile într-o gamă
variată: cu parfumuri florale
(liliac, frezie, gardenie),
cu aloe pentru hrănirea
şi protejarea pielii şi
antibacterian pentru o
protecţie eficientă împotriva
microbilor

• Curăţă şi dezinfectează distrugand 99,9% din bacterii

Cod: RSA007
500 ml ALOE
ANTIBACTERIAN
BUCATĂ
FLORAL

Cod: RTO029

Săpun solid antibacterian
Igienol
• Formula sa specială cremoasă asigură o atingere de catifea

Cod: RSA010
100 g FRESH, ALOE
BUCATĂ
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Săpun lichid Sano

85 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

Săpun solid Protex
• Formula sa specială cremoasă asigură o atingere de catifea
• Curăţă şi dezinfectează distrugând 99,9% din bacterii

Cod: RSA214

Cod: RTO038

300 ml

Săpun solid Fax
• Formula sa specială cremoasă asigură o atingere de catifea
• Se vând arome asortate: mătase şi migdale, mătase şi iasomie,
mătase şi lapte

Cod: RTO025

90 g

70 g

BUCATĂ

BUCATĂ

We work at making our
customers smile.

e2. curăţenie

Close to your business.

Air + Ocean | Direct | Express | Groupage | Services

No matter what we do – our customers need to end up with a satisfied smile.
We are working towards this objective with over 2,000 employees across Europe.
Because logistics is our passion. www.quehenberger.com
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Odorizante şi creme

Aparat electric cameră cu rezervă
3Volution Japan Ambi Pur

• Parfumul se răpspândeşte constant şi uniform în camera timp de 90 de zile (până la 10 ore pe zi)
• Rezerva se poate utiliza la aparatul ROD208

e2. curăţenie

• Aparat odorizant cameră cu rezervă
• Parfumul se răspândeşte constant şi uniform în cameră timp de 90 de zile (până la 10 ore pe zi)
• Setul conţine aparat plus o rezervă 20 ml

Rezervă aparat electric cameră Ambi Pur

Cod: ROD208
20  ml Lavanda&Violete
BUCATĂ

Odorizant gel Ambi Pur
• Împrospătează aerul din încăpere rapid şi eficient

Cod: ROD211
150 g
BUCATĂ

Odorizant spray Ambi Pur
• Împrospătează aerul din încăpere rapid şi eficient
• Disponibil in mai multe variante de parfum

Cod: RTO033
300  ml Flower, Japan tatimi
Monlight vanila, Ocean
BUCATĂ
Thai orhid
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Cod: ROD212
20  ml New day
White flower
BUCATĂ
Monlight vanila

Odorizant spray Sano Duo
• Odorizant de camera cu aerosol
• Poate fi utilizat pentru perdele, covoare, tapiterii

Cod: ROD024
300  ml Fresh Iasomie
Fresh Lavandă
BUCATĂ

Detergenţi pentru vase

Detergent pentru vase Fairy

Detergent/pastă pentru vase Sano

e2. curăţenie

• Elimină grăsimile şi mirosurile neplăcute
• Nu atacă mâinile

Cod: RVA005
900  ml Măr, Lămâie,
Portocală,
BUCATĂ
Tree&mint

Cod: RVA006
450 ml Măr, Lămâie,
Portocală,
BUCATĂ
Tree&mint

Cod: RSU027
1000 ml Castravete
Lavandă

Cod: RSU028
500 g

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent vase pastă Rivex

Detergent vase
• Elimină grăsimile şi mirosurile neplăcute
• Nu atacă mâinile
• Produsul în varianta de 4 l conţine oţet şi este concentrat

Cod: RVA001
4000 ml Trim
BUCATĂ

Cod: RVA002
5000 ml Expertto
BUCATĂ

Cod: RAC043
225 g Lămâie
Grapefruit
BUCATĂ

RAC044
400 g
BUCATĂ

Lămâie
Grapefruit

Produse curăţat bucătărie

Detergent vase economic
• Elimină grăsimile şi mirosurile neplăcute
• Nu atacă mâinile
• Produsul în variantă universal economică

Cod: RVA007
5000 ml Forbish
BUCATĂ

Cod: RVA008
500 ml Hillox
BUCATĂ

Cod: RSU053
500 ml Cremă
BUCATĂ

RSU054

RSU223

500 g Praf

500 ml Soluţie

BUCATĂ

BUCATĂ

Lamâie
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Detergenţi pentru rufe

e2. curăţenie

Detergent automat Ariel
• Detergent pudră concentrat cu
aditivi împotriva depunerilor
de calcar recomandat pentru
spălarea automată şi manuală,
ideal pentru ţesături albe şi
colorate
• Noua tehnologie Ariel 3D Actives
a fost concepută pentru a va
oferi tripla acţiune împotriva
petelor în profunzime

Cod: RRU210

Cod: RRU209

Cod: RRU208

4 kg

2 kg

1 kg

BUCATĂ

BUCATĂ

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent automat Sano
• Detergent pudră concentrat cu
aditivi împotriva depunerilor
de calcar recomandat pentru
spălarea automată şi manuală,
ideal pentru ţesături albe şi
colorate

Cod: RSA025

Cod: RSA016

6 kg

1.25 kg

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent automat Bonux
• Detergent pudră concentrat cu
aditivi împotriva depunerilor
de calcar recomandat pentru
spălarea automată şi manuală,
ideal pentru ţesături albe şi
colorate
• Formula sa 3in1 asigură:
curaţenie excelentă, prospetime
pentru hainele tale şi un preţ
avantajos

Cod: RRU214

Cod: RRU212

2 kg

300 g

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent manual Bonux
• Detergent pudra universal
recomandat pentru spalărea
manuală, ideal pentru ţesături
albe şi colorate
• Formula sa 3in1 asigură:
curaţenie excelentă, prospetime
pentru hainele tale şi un preţ
avantajos

Cod: RRU213
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Cod: RRU207

10 kg

Cod: RRU211

900 g

400 g

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent automat Eko

• Detergent pudră recomandat
pentru spălarea automată şi
manuală, ideal pentru ţesături
albe şi colorate

e2. curăţenie

• Detergent pudră recomandat pentru spălarea automată şi
manuală, ideal pentru ţesături albe şi colorate

Detergent automat Savex

Cod: RRU009

Cod: RRU010

20 kg

6 kg

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent automat compact Savex
• Detergent pudră
concentrat cu aditivi
împotriva depunerilor
de calcar recomandat
pentru spălarea automată
şi manuală, ideal pentru
ţesături albe şi colorate

Cod: RRU011

Detergent automat Savex
• Detergent pudră recomandat
pentru spălarea automată şi
manuală, ideal pentru ţesături
albe şi colorate

Cod: RRU203

4 kg

2 kg

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent universal Dexi
• Detergent pudră recomandat pentru spălarea automată şi
manuală, ideal pentru ţesături albe şi colorate

Cod: RRU204

Detergent manual Has
• Detergent pudra universal recomandat pentru spalărea manuală,
ideal pentru ţesături albe şi colorate

Cod: RRU007

3 kg

400 g

BUCATĂ

BUCATĂ
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Produse de întreţinere suprafeţe diverse

e2. curăţenie

Spray mobilă Pronto Classic

Spray mobilă Rivex

• Curăţă mobilă din lemn fără să lase
urme sau pete
• Formulă cremoasă, îmbogăţită cu
ceară de albine
• Eficient şi pentru suprafeţe ceramice,
email, crom, inox şi plastic

• Amestec special de ceară
diluată şi substanţe de
îngrijire şi curăţare
• Îndepărtează praful, petele
şi murdăria de pe mobilă şi
o protejează
• Nu este recomandată
folosirea produsului pe
mobilă din lemn natur
nelăcuit sau mobilă antică

Cod: RMO001

Cod: RMO005
300 ml Clasic

Cod: RMO002

300 ml

300 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

Soluţie antistatică mobilă şi parchet Sano
• Curăţă mobila din
lemn fără să lase
urme sau pete
• Formulă cremoasă,
îmbogăţită cu ceară
de albine
• Antistatică

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent parchet Rivex
• Detergent pentru
parchet,curăţă,
parfumează, nu
necesită clătire
• Îmbogăţit cu ulei de
măsline

Cod: RSU032

RSU031

Cod: RCO006

500 ml

2000 ml

4000 ml

750 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent parchet Hillox
• Detergent pentru parchet, curăţă,
parfumează, nu necesită clătire

Cod: RCO008

• Curăţă complet şi în profunzime toate tipurile de covoare, mochete (lână, bumbac, sintetice),
tapiserii, huse auto, stofe pentru mobilă etc
• Revigorează culorile
• Nu necesită clătire

Cod: RAC039
750 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

• Pamatuf de praf cu fibre extralungi pentru
a atrage şi reţine cât mai mult praf
• Poliester 100% care se încarcă
electrostatic
• Adună praful ca un magnet

Soluţii mobilă Expertto
• Formula cu efect antistatic, curăţă şi redă strălucirea, parfum proaspat

Cod: RIG020
Cod: RAC038

RCO007

Detergent covoare Biocarpet

1000 ml

Pămătuf praf + 2 rezerve Vileda
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Cod: RMO007
300 ml Floral

Cod: RSU224

40 buc.

750 ml

SET

BUCATĂ

Clor Rivex

Clor Sano
• Pentru curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor din baie şi bucătărie (suprafeţelor ascuţite,
faianţă, căzi, chiuvete, email etc.)
• Pentru înălbira ţesăturilor albe
• Se poate utiliza şi în maşina de spălat

Cod: RSU008

Cod: RSU047

Cod: RSU036

4000 ml

2000 ml

2000 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

BUCATĂ

e2. curăţenie

• Pentru curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor din baie şi bucătărie (suprafeţelor ascuţite,
faianţă, căzi, chiuvete, email etc.)
• Pentru înălbira ţesăturilor albe
• Se poate utiliza şi în maşina de spălat

Clor economic Axial
• Pentru curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor din baie şi bucătărie (suprafeţelor ascuţite,
faianţă, căzi, chiuvete, email etc
• Pentru înălbira ţesăturilor albe
• Se poate utiliza şi în maşina de spălat

Detartrant profesional Expertto
• Pentru curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor din baie şi bucătărie (suprafeţelor ascuţite,
faianţă, căzi, chiuvete, email etc)
• Eficienţă maximă pentru vasul toaletei,curăţă şi igienizează

Cod: RSU221

Cod: RSU022

2000 ml

5000 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

Detartrant

Dezinfectant universal Hygienix

• Pentru curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor diverse
(suprafeţelor ascuţite, faianţă, căzi, chiuvete, email, etc)
• Eficienţă maximă pentru vasul toaletei, curăţă şi igienizează

• Pentru curăţarea şi dezinfectarea suprafeţelor diverse (suprafeţelor
ascuţite, faianţă, căzi, chiuvete, email etc)
• Eficienţă maximă pentru vasul toaletei, curăţă şi igienizează
• Folosit şi în industria alimentară, unităţi sanitare, şcoli, locuinţe

Cod: RTO015

Cod: RCO004

1000 ml

750 ml

BUCATĂ

BUCATĂ
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Cremă de curăţat pentru uz universal Sano

• Conţine solvenţi împotriva grăsimii, nu zgârie suprafeţele
• Eficienţă maximă în bucătărie şi baie

e2. curăţenie

• Conţine solvenţi împotriva grăsimii, nu zgârie suprafeţele
• Eficienţă maximă în bucătărie şi baie

Produse de curăţat pentru uz universal Sano

Cod: RSU024
1000 g Lavandă
Lămâie
BUCATĂ
Măr

Cod: RSU025
700 g Cremă
BUCATĂ

Praf de curăţat Rivex
• Conţine solvenţi împotriva grăsimii, nu zgârie suprafeţele, eficienţă maximă în bucătărie
• Înlătura grăsimea, resturile arse şi depunerile de pe obiectele din bucătărie (crătiţi, tigăi,
aragazuri) şi de pe căzile de baie
• Curăţă, dezinfectează şi lasă suprafeţele strălucitoare

Cod: RSU048

• Curăţă şi intretin eficient suprafeţele lavabile şi obiectele sanitare din
ceramică, metal, sticlă sau plastic
• Disponibile în 2 variante de parfum: lămâie şi măr verde
• Se vând asortat

Cod: RIG042

500 g

72 buc.
SET

• Detergent pentru caratarea pardoselilor,gresie, linoleum si pentru orice tip de suprafata lavabila cu
exceptia celor din lemn
• Nu necesita clatire

BUCATĂ

Şerveţele umede obiecte sanitare

BUCATĂ

Detergent gresie şi faianţă Hillox
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Cod: RSU038
750  ml Soluţie

Detergent gresie şi faianţă Hillox
• Detergent pentru caratarea pardoselilor,gresie, linoleum si pentru orice tip de suprafata lavabila cu
exceptia celor din lemn
• Nu necesita clatire

Cod: RSU202

Cod: RSU217

5000 ml

1000 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent geamuri Sano

Cod: RSU034

RSU035
750 ml Rezervă

1000 ml
BUCATĂ

e2. curăţenie

• Detergent pentru curăţarea
geamurilor, oglinzilor, a obiectelor
din ceramică şi porţelan

BUCATĂ

Detergent geamuri Rivex
• Detergent pentru curăţarea geamurilor, oglinzilor, a obiectelor din ceramică şi portelan
• Are proprietăţi antistatice prevenind depunerile de praf, aburirea sau pătarea suprafeţelor

Cod: RSU011 RSU010
750 ml Rezervă
750 ml Soluţie
BUCATĂ

BUCATĂ

RSU046
4000 ml Detergent
BUCATĂ

Detergent pentru geamuri Expertto
• Detergent pentru curăţarea geamurilor, oglinzilor, a obiectelor din ceramică şi portelan
• Are proprietăţi antistatice prevenind depunerile de praf, aburirea sau pătarea suprafeţelor
• Conceput pentru companii mari, instituţii publice, lanţuri hoteliere sau restaurante

Cod: RSU016
5000 ml
BUCATĂ

Detergent geamuri Hillox
• Detergent pentru curăţarea geamurilor, oglinzilor, a obiectelor din ceramică şi portelan
• Are proprietăţi antistatice prevenind depunerile de praf, aburirea sau pătarea suprafeţelor
• Conceput pentru companii mari, instituţii publice, lanţuri hoteliere sau restaurante

Cod: RSU201
5000 ml
BUCATĂ
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Detergent concentrat pentru pardoseli Sano

Detergent pardoseli antinsecte Sano

• Detergent concentrat pentru curăţarea
pardoselilor, gresie, linoleum, parchet şi
pentru orice tip de suprafaţă lavabilă

• Detergent concentrat pentru curăţarea
pardoselilor, gresie, linoleum, parchet şi pentru
orice tip de suprafaţă lavabilă
• Curăţă, parfumează şi respinge insectele
• Nu necesită clătire

Cod: RSU045

Cod: RSU030

RSU029

4000 ml

4000 ml

2000 ml

BUCATĂ

BUCATĂ

BUCATĂ

Detergent pardoseli Sano

Detergent suprafeţe speciale Rivex

• Detergent concentrat pentru
curăţarea pardoselilor, gresie,
linoleum, parchet şi pentru
orice tip de suprafaţă lavabilă
• Nu necesită clătire

• Detergent pentru curăţarea suprafeţelor delicate:
piatră,granit, marmură,gresie
• Nu necesită clătire şi nu lasă reziduri lipicioase

Cod: RSU044
2000 ml Iasomie
Lămâie
BUCATĂ
Mov

Cod: RCO010
750 ml
SET

Detergent suprafeţe Casă Rivex
• Detergent pentru curăţarea pardoselilor,
gresie, linoleum şi pentru orice tip de
suprafaţă lavabilă cu excepţia celor din
lemn
• Nu necesită clătire

Cod: RSU019
4000 ml Floral

Cod: RSU021
4000 ml Smarald

SET

SET

Detergent suprafeţe Casa Rivex
• Detergent pentru curăţarea pardoselilor, gresie, linoleum şi pentru orice tip de
suprafaţă lavabilă cu excepţia celor din lemn
• Nu necesită clătire

Cod: RSU018
1000 ml Floral
SET
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Cod: RSU020
1000 ml Smarald
SET

Detergent pentru pardoseli şi suprafeţe
ceramice Expertto
• Detergent pentru curăţarea
pardoselilor, gresie, linoleum şi pentru
orice tip de suprafaţă lavabilă cu
excepţia celor din lemn
• Produs conceput pentru companii
mari, instituţii publice,lanţuri hoteliere
sau restaurante
• Nu necesită clătire

Cod: RSU014
5000 ml
BUCATĂ

Produse de întreţinere toaletă

Odorizant WC+1rezerva Ambi Pur

e2. curăţenie

• Odorizant pentru vasul toaletei
• Curăţă în profunzime, îndepartează depunerile de piatră, igienizează şi împrospătează toaleta
• Spumează şi colorează apa

Cod: RTO037
55 ml Tea tree&pine
Fresh water&mint

Cod: RTO034
55 ml 3 buc. Tea tree&pine
rezervă

BUCATĂ

BUCATĂ

Odorizant solid WC Sano

SET

Cod: RTO035
Cod: RTO036
55 ml 3 buc. Fresh water&mint
55 ml 3 buc. Lavander&Rosemary
rezervă
rezervă
BUCATĂ

SET

BUCATĂ

SET

Odorizant solid WC Sano

• Odorizant pentru bazinul toaletei
• Curăţă în profunzime, îndepărtează depunerile de piatră, igienizează şi împrospătează toaleta
• Spumează şi colorează apa

• Odorizant pentru vasul toaletei
• Curăţă în profunzime, îndepărtează depunerile de piatră, igienizează şi împrospatează toaleta
• Spumează şi colorează apa

Cod: RSU042
150 g Albastru
Mov
BUCATĂ
Verde

Cod: RSU041
55 g Albastru
Mov
BUCATĂ
Verde

Odorizant WC triplu Peak

Rezervă odorizant Peak Block

• Curăţă, dezinfectează şi împrospătează datorită formulei 100% active
• Ambalat în celofan solubil în apă, datorită caruia parfumul se păstrează mai mult timp

• Rezerve pentru Odorizant Peak WC putere de curăţare cod RTO012/RTO013

Cod: RTO012
40 g
3 buc. Marin

Cod: RTO011
40 g Marin

BUCATĂ

SET

Cod: RTO013
40 g
3 buc. Pădure
BUCATĂ

SET

BUCATĂ

Cod: RTO010
40 g Pădure
BUCATĂ
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Dezinfectant gel WC Peak

Soluţie dezinfectantă WC Anitra

• Previne depunerile de piatră, dezinfectează,curăţă şi parfumează
• Acţionează 24 din 24
• Permite reumplerea rezervorului comod şi igienic, fără atingerea toaletei sau a rezervorului

Cod: RTO018

Cod: RTO028
750 ml Marin

e2. curăţenie

• Curăţă în profunzime, îndepărtează depunerile de piatră, igienizează şi împrospătează toaleta
• Datorită gâtului curbat permite aplicarea produsului sub marginea toaletei
• Disponibi în următoarele variante: Ocean şi Fresh, se vând asortat

750 ml
BUCATĂ

BUCATĂ

Odorizant gel WC Peak
• Previne depunerile de piatră, dezinfectează,curăţă şi parfumează
• Acţionează 24 din 24
• Permite reumplerea rezervorului comod şi igienic, fără atingerea toaletei sau a rezervorului

• Desfundă rapid ţevile şi sifoanele
• Curăţă eficient şi elimină mirosurile neplăcute

Cod: RTO031
500 ml
SET

Tablete WC Peak
Curăţă, dezinfectează şi împrospăteză toaleta
Ambalate în celofan solubil în apă, nefiind necesară dezambalarea lor
Colorează apa în albastru
Previne depunerile de piatră datorită formulei anticalcar

Cod: RTO023
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BUCATĂ

Gel pentru desfundat ţevi Peak Out Liquid

Cod: RTO016
400 ml Măr
Portocală
BUCATĂ

•
•
•
•

Cod: RTO028
750 ml Pădure

Granule pentru desfundat ţevi Peak
•
•
•
•

Pudră pentru desfundarea ţevilor blocate
Elimină microbii şi mirosurile neplăcute
Eficiente în apă rece
Nu afectează sifoanele şi ţevile din metal sau plastic

Cod: RTO009

2 buc.

60 g

SET

BUCATĂ

Accesorii de menaj

•
•
•
•
•
•
•

Design modern şi ergonomic
Uşor de manevrat şi golit datorită nişei de control de pe spatele găleţii
Separator de apă murdară-uşurează munca şi ţine murdăria departe de suprafeţele curatate
Separatorul este detaşabil
Găleata putand fi folosită şi în alte scopuri (în afară de curăţarea podelei)
Storcător flexibil
Material durabil din polipropilenă - NU CONŢINE
PVC/ PBA!

•
•
•
•
•
•
•

Soluţia completă şi inovatoare pentru podele strălucitoare
Găleata 15 l prevăzută cu nişa de golire rapidă şi sistem inovator de stoarcere
Mânerul galeţii se transforma convenabil în storcător pentru mop
Pad de microfibră de înaltă calitate care reţine rapid murdăria şi are putere mare de absorbţie
Rezultate excelente atât pentru folosirea uscată, cât şi umedă
Rotaţie completă 360° a mânerului pentru curăţarea uşoară a zonelor greu accesibile
Mâner metalic rezistent

e2. curăţenie

Set podele 360° Microfibră Scotch-Brite™

Galeată cu storcător Scotch-Brite™

Cod: RAC217
Cod: RAC080

Mop plat microfibră Maxi Scotch-Brite™
•
•
•
•
•
•

Pad de microfibră de înaltă calitate care reţine rapid murdăria şi are putere mare de absorbţie
Rezultate excelente atît pentru folosirea uscată, cât şi umedă
Rotaţie completă 360° a mânerului pentru curăţarea uşoară a zonelor greu accesibile
Pad de micrifibră cu sistem inteligent de fixare, special creat pentru folosiri repetate
Mâner metalic rezistent
Utilizează rezerva de la cod RAC219

Cod: RAC218

Cod: RAC219
Rezervă mop

Vileda Ultramax
• Găleată tip Ultramax prevazută cu storcător, marca Vileda
• Găleata este realizată dintr-un material plastic rezistent, iar storcătorul este creat special pentru un
mop plat, storcând eficient şi rapid apă, fără a fi nevoie de ajutorul mâinilor
• Reprezinta un ajutor rapid şi semnificativ la realizarea curaţeniei şi la uscarea podelelor, solicitând
un efort minim

Cod: RAC032

Set curăţare Easy Vileda
• Set curăţenie revoluţionar
• Găleata cu storcător rotativ acţionat de pedală
• Mop 100% microfibre

Cod: RAC033

Găleată cu storcător şi roţi / mop Vileda
•
•
•
•
•

Design modern şi ergonomic
Uşor de manevrat şi golit datorită roţilor
Separator de apă curată-uşurează munca, păstrând apa necesara curată
Storcător flexibil
Material durabil

Cod: RAC034
Cod: RAC035

Cod: RAC036
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Rezervă mop Scotch-Brite™ Extra

Set galeată plastic + storcător pentru mop
•
•
•
•

Benzi cu capacitate mare de absorbţie
Rezistentă sporită la soluţiile de detergenţi
Curăţă fără să lase urme
Se foloseste împreună cu mânerul cod RAC050, care se comandă separat

e2. curăţenie

• Material rezistent
• Sorcător flexibil
• Diverse culori

Cod: RAC002
10 l
BUCATĂ

Mop bumbac Scotch-Brite™
•
•
•
•
•

Alegerea naturală de curăţare a podelei
Compoziţie: bumbac
Moale, super-felixibil
Putere mare de finisare fără urme
Super-absorbant

Cod: RAC051

Rezervă mop din bumbac
• Cu montura din plastic şi fibre albe din bumbac
• Coada de mop se comandă separat (cod RAC006 sau RAC085)

Cod: RAC008
Cod: RAC067
25 cm

Mătură cu mâner metalic Scotch-Brite™
• Două tipuri de peri cu grosimi şi flexibilitate diferite pentru
a reţine atât murdăria rezistentă cu particule mari, cât şi
praful fin
• Ideală pentru suprafeţele de interior
• Efect antistatic
• Mâner tratat anti-oxidare

200 g

250 g

BUCATĂ

BUCATĂ

Matură de interior
• Mătură şi fire din plastic
• Pentru măturatul suprafeţelor din gresie, precum şi a parchetului
• Coada de matură se comandă separat (cod RAC006 sau RAC085)

Cod: RAC005
Cod: RAC068

352

RAC091

Coadă metalică mop/matură

Coadă metalică mop/matură Scotch-Brite™
Rezistent şi durabil
Filet universal
Material metalic
Se foloseşte împreună cu mopurile cod
RAC067 şi RAC051, care se comandă separat

• Destinate prinderii de mături, perii, mopuri,
ştergătoare de geam
• Poate fi folosită cu mopul RAC008 sau cu
mătură cod RAC005

e2. curăţenie

•
•
•
•

Cod: RAC006
metal

Cod: RAC050
120 cm

Făraşe plastic set

Făraş cu perie Scotch-Brite™
•
•
•
•

Perie rezistentă cu mâner ergonomic
Făraş cu margine flexibilă de cauciuc şi sistem de prindere a periei
Ideală pentru suprafeţele restrânse (interiorul autoturismului etc)
Material durabil - polipropilenă şi peri din PVC

• Produs destinat strângerii de reziduri menajere
• Ideal pentru folosirea de către personalul care
face curăţenie

Cod: RAC004
Cu lamelă de cauciuc
Set cu perie

Cod: RAC069

Făraş plastic cu lamelă cauciuc
• Produs destinat strângerii de reziduri menajere
• Ideal pentru folosirea de către personalul care
face curăţenie

Cod: RAC095

RAC085
lemn

Cod: RAC003
Set cu matură coadă lungă

Set mop plat microfibră + coadă telescopică
•
•
•
•
•
•
•

Confecţionat din plastic
Lavetă textilă inclusă (450 x 150 mm)
Laveta este detaşabilă şi înlocuibilă
Coadă metalică telescopică
Lungime coadă strânsă: 800 mm
Lungime coadă desfacută: 1400 mm
Recomandat pentru toate tipurile de podele

Cod: RAC086
1400 mm

Cod: RAC087
Rezervă lavetă microfibră pentru
mop plat super, albastru
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Sistem curăţat geamuri Vileda

Ştergător de geam + coadă

e2. curăţenie

• Cu bandă de cauciuc pentru o curăţare eficientă a geamurilor
• Prevăzut şi cu bandă din burete pentru umezirea în prealabil a suprafeţelor

• Sistem de curăţare special creat pentru
geamuri, marca Vileda
• Sistemul este prevăzut cu un mâner, pentru
a ajunge mult mai uşor în locurile greu
accesibile

Cod: RAC016
Cod: RAC028

Mănuşi super rezistente Scotch-Brite™

Perie cu suport pentru toaletă
• Perie pentru curăţat vasul de toaletă şi
suport din plastic pentru aceasta

•
•
•
•

Cod: RAC065
Măsura M

Cod: RAC007

Mănuşi bucătărie Scotch-Brite™
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Aderenţă sporită datorită amprentei texturate pentru vârfurile degetelor
Material gros şi dens ce oferă protecţie şi rezistenţă îndelungată   
Protejează mâinile de contactul cu detergenţi şi substanţe chimice de curăţare
Aromă lămaie pentru senzaţie de prospeţime

Mănuşi universale Vileda

Mănuşi de menaj

• Flexibile şi super rezistente pentru orice tip de aplicaţie

• Extrem de rezistente la produse chimice, rezistenţă sporită
la rupere
• Au un strat interior ce permite o confortabilitate sporită

• Practice şi rezistente
• Confecţionate din latex 100%

Cod: RAC066
Măsura M

Cod: RAC037
Măsuri L şi M

Cod: RAC009
Măsura L

RAC010

Măsura M

Saci menajeri negri

e2. curăţenie

Saci menajeri color

Cod:

RAC075

120 l hdpe, dimensiune: 70 x 110 cm, 10/set

RAC074

60 l hdpe, dimensiune: 60 x 70 cm, 20/set
Cod:

Cod:

RAC017

20 l hdpe, dimensiune: 44 x 50 cm, 20/set

Saci menajeri negri economici

RAC077

120 l hdpe, dimensiune: 70 x 110 cm, 10/set

RAC076

35 l hdpe, dimensiune: 50 x 70 cm, 15/set

Europubele din plastic cu roţi şi capac
• Fabricate din polietilenă de înaltă densitate prin sistem de injecţie
• Rezistente la radiatii ultraviolete şi la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate
(-40ºc şi +80ºc)
• Două roţi din cauciuc cu diametrul de 200 mm
• Două mânere pentru o mai uşoară manevrare
• Disponibile la comandă specială în diverse culori (verde, galben, albastru, negru, etc. )

Cod:

RAC048

240 l, dimensiune: 110 x 125 cm, 10/set

RAC020

120 l, dimensiune: 70 x 100 cm, 10/set

RAC019

60 l, dimensiune: 58 x 78 cm, 20/set

RAC018

30 l, dimensiune: 50 x 60 cm, 20/set

RAC026

20 l, dimensiune: 44 x 50 cm, 50/set

Cod: RAC047
240 l

RAC049
120 l
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Burete vase cu rezervor pentru detergent Click & Clean Scotch-Brite™

e2. curăţenie

• Burete de vase cu rezervor pentru detergent Click & Clean cu sistem de dozare a detergentului prin apăsarea butonului lateral albastru
• Sistem inovator pentru curățarea vaselor, un produs unic pe piața românească: rezervorul de detergent se ataseaza direct pe buretele
cu fibra abrazivă ce îndepărtează şi cea mai încăpăţânată murdărie
• Oferă mai mult spaţiu în zona chiuvetei, mai multă curăţenie şi spală vasele cu mai puţin efort
• Rezerve disponibile (2 buc / pachet)

Cod: RAC060
280 x 60 x 70 mm

Burete ergonomic Confort Delicat colors
Scotch-Brite™
•
•
•
•
•

Special creat pentru curăţarea suprafetelor delicate tip teflon, ceramică, inox, sticlă
Curaţă eficient fără să zgârie
Culori moderne
Confort în utilizare datorită formei ergonomice
Flexibil şi rezistent

Burete clasic de vase Scotch-Brite™
• Burete de vase extrem de rezistent, recomandat pentru spălări grele
• Fibra abrazivă verde, nu se desprinde de partea de spumă galbenă
• Foarte eficient în îndepărtarea resturilor arse sau uscate de pe veselă

Cod: RAC220
2 buc.
SET

Burete protecţie unghii Scotch-Brite™
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Cod: RAC056
112 x 67 x 25 mm

Burete delicat Scotch-Brite™

• Primul burete conceput cu caneluri laterale ce au rolul de a proteja unghiile în timpul spălării
veselei
• Destinat unei game foarte largi de întrebuinţări, datorită celor două feţe active (galbenă şi verde)

• Curăţă eficient fără să zgârie, protejând astfel suprafeţele delicate: inox, sticlă, suprafeţe teflonate
sau ceramice
• O investiţie minimă cu beneficii maxime pentru sănătatea familiei: suprafeţele teflonate zgâriate
pot degaja substanţe toxice (ce devin în timp nocive pentru organism)  prin expunere repetată şi
prelungită la temperaturi înalte (ex: flacara aragazului, caldura degajată de cuptor etc.)

Cod: RAC057
90 x 67 x 45 mm

Cod: RAC058
112 x 67 x 25 mm

Bureţi pentru vase Glitzi 2+1 Vileda

Burete vase Rainbow 9+1 Vileda
• Asigură o curăţare foarte bună, cu grad redus de agresivitate datorită răspândirii
uniforme a fibrelor abrazive

Cod: RAC029

Cod: RAC030

e2. curăţenie

• Asigură o curăţare foarte bună, cu grad redus de agresivitate datorită răspândirii uniforme a
fibrelor abrazive

Burete spirală inox Vileda
• Asigură o curăţare foarte bună

Burete vase cu canelură
• Asigură o curăţare foarte bună, cu grad redus de agresivitate datorită răspândirii
uniforme a fibrelor abrazive

Cod: RAC025
5 buc.

Cod: RAC031

Burete vase cu canelură Hillox
• Asigură o curăţare foarte bună, cu grad redus de agresivitate datorită
răspândirii uniforme a fibrelor abrazive

Cod: RAC023

SET

Bureţi pentru vase
• Asigură o curăţare foarte bună, cu grad redus de agresivitate datorită răspândirii
uniforme a fibrelor abrazive

Cod: RAC011

RAC012

3 buc.

5 buc.

SET

SET
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Lavetă microfibră pentru ochelari
Scotch-Brite™

• Lavetă uz general pre-tăiat, pe suport de rolă
• Utile şi practice pentru întreţinerea întregii gospodări

e2. curăţenie

• Lavetă microfibră moale, ultraflexibilă, curăţă impecabil şi conferă strălucire lentilelor,
efect antistatic

Lavetă uz general Roll Max Scotch-Brite™

Cod: RAC079

Cod: RAC062

Lavete uz general Scotch-Brite™
•
•
•
•

Utile şi practice pentru întreţinerea întregii gospodării
Se curăţă foarte uşor, compatibile cu toate tipurile de detergenţi
Rezistente în timp
Fibre ţesute, structură flexibilă

Lavete universale Sano
• Absorbante şi foarte rezistente, pot fi utilizate atât umede cât şi uscate

Cod: RAC021

Cod: RSA017

3 buc.

3 buc.

SET

SET

Lavetă universală Sano
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Lavete universale

• Absorbante si foarte rezistente, pot fi utilizate atat umede cat si
uscate
• Dimensiune: 27 x 37 cm

•
•
•
•
•

Utile şi practice pentru întreţinerea întregii gospodării
Se curăţă foarte uşor, compatibile cu toate tipurile de detergenţi
Rezistente în timp
Fibre ţesute, structură flexibilă
Dimensiuni: 380 mm x 380 mm

Cod: RSA013

Cod: RAC013

40 buc.

3 buc.

ROLĂ

SET

• Putere mare de absorbţie datorată celor 3 straturi, durabilitate crescută în timp

Lavete umede Scotch-Brite™
• Compoziţie celulozică
• Extrem de absorbante şi rezistente
• Multifuncţionale: bucătărie, baie,
automobil etc

Cod: RAC052
3 buc.

Cod: RAC061

SET

Lavetă absorbantă podele Scotch-Brite™
•
•
•
•
•
•

e2. curăţenie

Lavete absorbante 3 straturi Scotch-Brite™

Moale şi super-absorbantă
Conferă strălucire suprafeţelor curăţate
Efect antistatic
Compatibilă cu toate tipurile de detergenţi
Uşor de curăţat şi folosit
Dimensiuni: 490 x 600 mm

Cod: RAC053

Lavetă 30% microfibră Vileda
• Lavetă extra absorbantă, utilă şi practică pentru intreţinerea întregii gospodării

Cod: RAC027

Lavete umede Sano
• Pentru curăţarea şi ştergerea tuturor suprafeţelor, putere ridicată de absorbţie,
uscare rapidă şi rezistenţă sporită
• Dimensiune: 180 x 200 mm

Cod: RSA014

Lavete umede
• Compoziţie: 60% vascoză, 20% poliester, 20% polipropilenă
• Dimensiuni: 160 x 180 mm

Cod: RAC014

5 buc.

3 buc.

SET

SET

Rolă scame mix Scotch-Brite™
• Ideală pentru menţinerea aspectului curat al hainelor - îndepărtează scamele, praful,
părul uman şi animal, datorită adezivului de înaltă calitate aplicat pe foliile de hârtie
• Uşor de folosit, maner ergonomic

Cod: RAC070
30 folii Folii pre-tăiate
ROLĂ

Cod: RAC071
56 folii Rezervă rolă
Folii pre-tăiate
ROLĂ
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Accesorii auto

Spray odorizant Airrefresher

e2. curăţenie

• Spray odorizant pentru împrospătarea şi curăţarea sistemului de aer condiţionat sau de ventilaţie al autovehiculului
• Este foarte uşor de utilizat şi are o aromă discretă

Cod: ATO009
150 ml Orange
Lavandă
BUCATĂ
Lămâie

Odorizant auto Ambi Pur
• Menţine o atmosferă proaspată în maşină timp de 4 săptămîni la temperaturi de maxim 20°C

Cod: ROD205
14 g Citrus
Flower
BUCATĂ
Ocean

Spray bord
•
•
•
•
•

Spray de bord fără silicon cu proprietăţi de curăţare excelente
Îndepărtează mizeria
Nu conţine silicon
Antistatic, nu permite depunerea prafului
Aersolul trebuie să aibă temperatura camerei

Cod: ATO016
600 ml Lucios
Semilucios
BUCATĂ
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Spray întreţinere plastic şi cauciuc
• Soluţie pentru întreţinerea cauciucului şi a plasticului
• Reface şi intensifică culoarea părţilor din plastic şi din
cauciuc de la autovehicule
• Previne îngheţarea, uscarea şi deteriorarea garniturilor
din cauciuc din cauza vremii şi intemperiilor
• Îndepărtează reziduurile de polish de pe caroserie
• Are pH neutru

Cod: ATO010

Racletă geam cu perie

Racletă parbriz din plastic
• Cu acesta racleta parbriz veti avea o imagine clara. Arata bine, este mica si are o suprafata
ce se poate personaliza foarte bine.

Cod: ATO005

Cod: ATO012

e2. curăţenie

• O parte perie cealalta racleta, insotitorul ideal in zilele geroase. Cu ajutorul periei puteti
deszapezi masina cu usurinta, cu racleta curatati parbrizul. Mainile va sunt protejate.
Personalizarea va recomandam prin tampografie

Parasolar auto
• Parasolar auto pliabil, cu folie de aluminiu si 2 benzi elastice pentru prindere

Cod: ATO011

Şerveţele umede auto Expertto

Lichid parbriz

• Rentru toate tipurile de suprafeţe: plastic, vinilin sau piele

• Curăţă eficient petele şi împiedică depunerea prafului
• Se usucă rapid şi nu lasă urme
• Formulă specială cu apă demineralizată protejează împotriva depunerilor de calcar
pe instalaţia de curăţare
• Nu conţine metanol!

Cod: ATO013

Cod: ATO008

40 buc.
SET

5000 ml Vară
BUCATĂ

Iarnă
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producţie
f1. protecţia muncii

Încălţăminte de protecţie

f1. protecţia muncii

Sandale bombeu metalic lamelă metalică
S1P SRA Bracciano
• Faţă spalţ bovină căptuşite cu material textil perforat,
rezistente la abraziune
• Bombeu metalic rezistent la şoc
• Talpă tip work cu lamelă antiperforaţie metalică

Cod: PRB010
GRI: 35 - 46

Sandale bombeu metalic S1 SRA Lucina
• Faţa din piele pigmentată de bovina captuşite cu
material textil, rezistenţe la abraziun
• Bombeu metalic rezistent la şoc
• Talpă tip work

Cod: PRB013
NEGRU: 36 - 48

Saboţi 01 FO SRA Doina
• Faţă din piele de bovină
• Talpă tip work

Cod: PRB016
ALB: 35 - 46

Pantofi bombeu composit lamelă nemetalică
S3 SRC Sicilia
• Faţa din piele netedă bovină
captuşite cu material textil
perforat,rezistente la abraziune
• Bombeu nemetalic din material
compozit rezistent la şocuri
• Talpă injectată poliuretan cu dublă
densitate, antistatică,
antiderapantă tip advansed

Cod: PRB003
NEGRU: 35 - 46

364

Sandale bombeu composit S1 SRA Dara
• Faţa din piele netedă bovină captuşite cu material textil
perforat,rezistente la abraziune
• Bombeu nemetalic din material compozit rezistent la
şocuri
• Talpă tip work bicolor

Cod: PRB011
NEGRU: 35 - 46

Saboţi cu baretă 01 FO SRA Ana
• Faţă din piele de bovină
• Talpă tip work
• Baretă cu cataramă

Cod: PRB017
Albastru: 36 - 48

Pantofi bombeu composit lamelă nemetalică
S3 SRC Pegaso
• Faţa din piele netedă bovină
captuşite cu material textil
perforat,rezistente la abraziune
• Bombeu nemetalic din material
compozit rezistent la şocuri
• Talpă injectată poliuretan cu dublă
densitate, antistatică, antiderapantă
tip advansed

Cod: PRB001
NEGRU: 35 - 46

Pantofi bombeu metalic lamelă metalică
S1P SRC Argo
• Faţă piele pigmentată de bovină
cu captuşeală textilă rezistentă la
abraziune
• Bombeu nemetalic rezistent la şoc
• Talpă injectată poliuretan cu dublă
densitate, antistatică, antiderapantă

Cod: PRB004
MARO: 35 - 46

• Față piele pigmentată de bovină
cu captușeală textilă rezistentă la
abraziune
• Bombeu metalic rezistent la șoc
• Talpă injectată poliuretan cu dublă
densitate, antistatică, antiderapantă
tip basic

Cod: PRB007
NEGRU: 35 - 46

Bocanci bombeu metalic lamelă metalică
S1P UK SRA Padeș
• Faţa piele pigmentată de bovină cu
captuseală din material textil, rezistentă
la abraziuni, cu bombeu metalic
rezistent la şoc
• Talpă injectată din poliuretan dublă
densitate, antistatică, antiderapantă
rezistentă la abraziune şi hidrocarburi
tip work cu lamelă antiperforaţie
metalică

Cod: PRB006
NEGRU: 35 - 46

Bocanci bombeu metalic S1 SRA Bora
• Fata piele pigmentată de bovină
cu căptuşeală din material textil,
rezistentă la abraziuni, cu bombeu
metalic rezistent la șoc
• Talpă injectată din poliuretan
dublă densitate, antistatica,
antiderapantă rezistentă la
abraziune şi hidrocarburi, clasică

Cod: PRB014
NEGRU: 35 - 46

Cizme PVC bombeu metalic lamelă metalică
S5 SRA 34.5 cm
• Cizmă folosită în construcţii
• Talpă PVC/Nitril, cu absorbţie de şoc
şi captuşeală tricot, cu bombeu
metalic
• Protecţie: apă-noroi, uleiuri şi sodă
caustică

Cod: PRB021
NEGRU: 35 - 46

Bocanci bombeu composit lamelă nemetalică
S3 SRC Creta
• Față piele nubuc de bovină, hidrofobizată, captușeala material textil perforat, rezistent la
abraziune,
• Acoperiș branț nețesut pe suport de poliuretan, performant, perforat parțial, antistatic,
• Bombeu nemetalic din material compozit, rezistent la soc 200 J și compresiune, lamelă
antiperforatie nemetalică
• Talpă injectată din poliuretan dublă
densitate, cu inserție TPU, antistatică,
antiderapantă, rezistentă la abraziune și
hidrocarburi, tip talpă Advanced

Cod: PRB002
NEGRU: 35 - 46
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Pantofi bombeu metalic lamelă metalică
S1P SRA Pleșu

Bocanci bombeu metalic lamelă metalică
S3 SRA Rarău
• Faţă piele pigmentată de bovină
cu căptuşeală din material textil,
rezistentă la abraziuni, cu bombeu
metalic rezistent la şoc
• Talpă injectată din poliuretan
dublă densitate, antistatică,
antiderapantă rezistentă la
abraziune şi hidrocarburi clasică
cu lamelă antiperforaţie metalică

Cod: PRB008
NEGRU: 35 - 46

Cizme îmblănite SRC Polar
• Partea superioară: PVC
• Căptuşeală: textilă + blană sintetică
• Talpă: PVC, Absorbitor de şoc în zona
călcâiului
• Înălţime: cca. 33 cm
• Încalţăminte ce asigură totodată
protecţie la temperaturi scăzute, dar
şi împotriva apei, noroiului,
uleiurilor, acizilor, bazelor, produselor
petroliere

Cod: PRB018
VERZI: 35 - 46

Cizme PVC SRC Hercules
• Talpă din PVC injectată direct, cu
captuseală tercot
• Protecţie: apă-noroi şi uleiuri

Cod: PRB024
NEGRU: 35 - 46
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Îmbrăcăminte de protecţie

Pelerină impermeabilă
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• Confecţionat din nailon şi PVC cu 4 buzunare aplicate

Cod: PRH004
BLEUMARIN: M - XXXL

Vestă reflectorizantă galbenă
• Confecţionată din poliester 100% cu
benzi reflectorizante 5 cm lăţime

Cod: PRH016
Mărimi:  M - XXL

Pantaloni cu pieptar
• Confecţionat din bumbac 100% cu
nasturi şi 4 buzunare aplicate

Cod: PRH023
Mărimi: 42 - 64

Costum impermeabil poliester RNDB
• Confecționată din poliester 100%
• Glugă nedatașabilă, pliabilă în guler

Cod: PRH097
GRI: M - XXXL

Pantaloni reflectorizanţi cu pieptar
• Confectionat din 60% bumbac
și 40% poliester cu benzi
reflectorizante 5 cm lățime și 4
buzunare ascunse

Cod: PRH019
Mărimi: M - XXXL

Combinezon bumbac 106 bleumarin
• Confecţionat din bumbac sau dos
100% cu fermoar duble şi 7 buzunare
aplicate

Cod: PRH036
Mărimi: 42 - 64

Bluză cu benzi reflectorizante
• Confecţionată din 60% bumbac,
40% poliester, benzi reflectorizante,
galben şi portocaliu

Cod: PRH017
Mărimi:  M - XXXL
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Cod: PRH020
Mărimi: M - XXXL

Cod: PRH018
Mărimi:  M - XXXL

Halat bărbaţi 608

Halat femei 509
• Confecţionat din 35% bumbac şi 65% poliester
cu nasturi şi 3 buzunare aplicate

Cod: PRH041
Mărimi: 44 - 62

f1. protecţia muncii

• Confecţionat din 100% bumbac, cu
nasturi şi 3 buzunare aplicate

Cod: PRH046
Mărimi: 40 - 62

Hanorac Polar
• Confecţionat din
poliester 280 g/mp cu
fermoar

Cod: PRH012
Mărimi: S - XXL

Cod: PRH013
Mărimi: S - XXL

Jachetă Comati

Cod: PRH015
Mărimi: S - XXL

Tricou cu mânecă lungă 20940

• Confecâionat din bumbac 100% cu nasturi şi 2 buzunare aplicate

Cod: PRH026
Mărimi: M - XXXL

Cod: PRH029
Mărimi: M - XXXL

• Tricou cu mânecă lungă, 100% bumbac, 140 g/mp

Cod: PRH087
Mărimi: M - XXL

Cod: PRH095
Mărimi: M - XXL

Tricou cu mânecă scurtă Polo
• Confecţionat din bumbac 100%,180 g/mp

Cod: PRH057
Mărimi: M - XXL

Cod: PRH058 Cod: PRH059 Cod: PRH063 Cod: PRH065 Cod: PRH062 Cod: PRH061
Mărimi: M - XXL
Mărimi: M - XXL
Mărimi: M - XXL
Mărimi: M - XXL
Mărimi: M - XXL
Mărimi: M - XXL
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Mănuşi de protecţie

Mănuşi sudor Welder B
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• Confecţionate din şpalţ bovină ignifugat

Cod: PRM121
Mărime 10

Mănuşi bumbac imersate total albastre
• Confecţionate din bumbac imersate total şi rezistenţă la abraziune

Cod: PRM133
Mărimi: 9 - 10

Mănuşi nylon cu aplicaţii punctiforme
• Confecţionate din nylon cu aplicaţii punctiforme pe o parte

Cod: PRM119
Mărimi: 7 - 10

Mănuşi tricotate cu aplicaţii punctiforme
• Confecţionate din bumbac cu aplicaţii punctiforme pe o parte

Cod: PRM118
Universale
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Mănuşi protecţie Dingo
• Mănuşă din şpalţ de bovină, cu dos din textil
• Manşetă întărită

Cod: PRM130
Mărime 11

Mănuşi nylon
• Confecţionate din nylon imersate parţial în nitril

Cod: PRM116
Mărimi: 7 - 10

Mănuşi spalţ bovină Goliat
• Confecţionate din şpalţ bovină 1,2-1
• 3 mm şi textil

Cod: PRM114
Mărimi: 10

Mănuşi din poliester Flexi Black
• Confecţionate din poliester, cu strat de PU în palmă şi pe degete

Cod: PRM126
Mărimi: 7 - 10

Protecţia capului

Antifoane externe cu fixare pe cap pliabile 3M™
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• 3M™ ANTIFOANE EXTERNE PLIABILE 1436 C1
• Bandă de fixare pe cap este pliabilă- uşor de depozitat şi transportat
• Oferă protecţie auditivă excelentă şi extra confort în utilizare, greutate
redusă
• Marginile cupelor sunt etanşate cu o combinaţie unică de spumă ce
conferă etanşare optimă a urechilor

Cod: PRO026

Antifoane externe cu fixare pe cap

Antifoane interne reutilizabile cu şnur 1271

• Antifoane externe cu fixare pe cap printr-un reglaj simplu
• 27,5 dB

• 3M™ ANTIFOANE INTERNE
REUTILIZABILE CU SNUR 1271 C1
• Oferă protecţie auditivă excelentă şi
confort în utilizare
• Special concepute pentru protecţia
auditivă împotriva sunetelor medii şi
înalte
• Formă anatomică potrivită canalului
intern al urechii
• Cu cutie protecţie

Cod: PRO027

Cod: PRO028

Antifoane interne 1100

Semimască cu carbon FFP1

• 3M™ ANTIFOANE INTERNE
• Oferă protecţie auditivă excelentă şi confort în utilizare
• Special concepute pentru protecţia auditivă împotriva sunetelor
medii şi înalte
• Formă anatomică potrivită canalului intern al urechii
• 5 bucaţi / set

• Folosită pentru pulberi, fibre şi fum toxic

Cod: PRO029

Cod: PRO030

Semimască cu supapă FFP2

Semimască fără supapă FFP2

• Folosită pentru pulberi, ceaţă şi fum

• Folosită pentru pulberi, ceaţă şi fum

Cod: PRO031

Cod: PRO032

369

f1. protecţia muncii

Cască protecţie cu ventilaţie S1200 reglabilă
• Confecţionată din PE HD, suspensie plastic, reglaj manual, cu bandă
textilă antitranspiraţie, cu ventilaţie şi protecţie UV
• Temperatură:-20 g C -+ 50 g C
• Rezistenţă dielectrică: 440 V

Cod: PRC002

Cască protecţie standard
• Confecţionată din PE HD, suspensie plastic, reglaj manual, cu bandă
textilă antitranspiraţie,
• Temperatură: -20 g C -+ 50 g C
• Rezistenţă dielectrică: 440 V

Cod: PRC001

Ochelari protecţie 4700 3M
•
•
•
•
•
•
•

3M™ OCHELARI DE PROTECTIE TIP GOGGLES 4700 C1
Oferă protecţie oculară excelentă şi confort în utilizare
Formă ergonomică adaptată conturului feţei - acoperire excelentă a câmpului vizual
Lentile de policarbonat cu protecţie la zgâriere
Tratament special anticondens
Vă recomandăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de folosire
Pericol de lezare a sănătăţii dumneavoastră

Cod: PRO084

Ochelari protecţie lentile incolore
anticondens şi antizgariere 3M Fuel X2
• 3M™ Fuel™ OCHELARI DE PROTECTIE TRANSPARENTI  X2
• Oferă protecţie oculară excelentă şi confort în utilizare
• Formă ergonomică adaptată conturului feței- acoperire excelentă
a câmpului vizual
• Lentile de policarbonat cu
protecţie la zgâriere
• Tratament special anticondens
• Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie instrucţiunile de folosire
• Pericol de lezare a sănătăţii
dumneavoastră

• 3M™ OCHELARI DE PROTECŢIE GALBEN CLASIC 2822 C1
• Oferă protecţie oculară excelentă şi confort în utilizare
• Design modern şi ergonomic ce oferă un grad de acoperire ridicat şi un câmp
vizual extins
• Lentilele de policarbonat oferă o bună rezistenţă la impact

Cod: PRO082

Cod: PRO083

Ochelari protecţie clasa optică 1 AZ
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Ochelari protecţie lentile galbene
anticondens şi antizgariere 3M

Ochelari protecţie clasa optică 1 UV

• Confecţionat din policarbonat fără protecţie UV monolentilă cu ramă

• Confecţionat din policarbonat fără protecţie UV monolentilă cu ramă

Cod: PRO085

Cod: PRO086

Articole protecţie de unică folosinţă

• Confecţionat din polipropilenă 35 g/mp, închidere cu capse, 2 buzunare aplicate

Combinezon polipropilenă unică folosintă

• Confecționat din polipropilenă 35 g/mp, cu fermoar în
față, elastic la mâneci, picioare și glugă

Cod: PRU001

Botoşei polietilenă de unică folosintă

Cod: PRU003

Capelină polipropilenă de unică folosinţă

• Confecţionat din polipropilenă albastră cu elastic în perimetru

• Confecţionat din polipropilenă albastră cu elastic în perimetru

Cod: PRO057

Cod: PRO058

100 buc.

100 buc.

SET

SET

Capelină polipropilenă de unică folosinţă
• Confecţionat din polipropilenă albă cu elastic în perimetru

Mânecuţe polietilenă de unică folosinţă
• Confecţionat din polipropilenă albă cu elastic la capete

Cod: PRO059

Cod: PRO056

100 buc.

100 buc.

SET

SET

Şorţ pvc dublu strat de unică folosinţă
• Confecţionat din pvc alb cu bretele la talie şi gât, dimensiunea 90 x 120 cm

Cod: PRO055
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Halat polipropilenă de unică folosinţă 35 g

Mască igienică unică folosinţă
• Folosită în domeniul medical

Cod: PRU004

100 buc.
SET
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PSI şi truse medicale
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Stingător cu pulbere
•
•
•
•

Pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40%
Bataie jet 4m
Gaz propulsor azot
Control de presiune vizibil pe manometru

Cod: PRO087

Con semnalizare

• Con semnalizare din polietilenă 30 cm înălţime

PRO088

1000 g

3000 g

BUCATĂ

BUCATĂ

• Banda de semnalizare se foloseşte la împrejmuirea zonelor în
care se lucrează şi unde accesul e interzis

Cod: PRO065
Semnalizare:
50 mm x 200 m

Cod: PRO066

Trusă medicală

PRO064
Semnalizare:
70 mm x 200 m

Cearceaf medical

• Trusă medicală fixă şi mobilă
• Dimensiune: 430 x 274 x 150 mm
• Kit+ul de înlocuire conţine: manusi,
pensetă sterilă, vată hidrofilă, foarfece,
garou, gheate instant, bandaj rolă,
instrucţiuni acordare prim ajutor

Cod: CUA004

Benzi semnalizare

•
•
•
•
•

Rolă cearceaf de unică folosinţă 100% celuloză
Dimensiune: 60 cm x 50 m
Perforată din 40 cm în 40 cm pentru a facilita ruperea ei
Utilizată în clinici, cabinete medicale, saloane de înfrumuseţare şi masaj
Oferă protecţie atât pentru cliet/pacient cât şi pentru pat

Cod: RIG206

Cod: CUA005
Kit înlocuire
trusă medicală

Ramă magnetică/autoadezivă A4 Tarifold Safety
• Ramă magnetică care poate fi utilizată pe toate suprafeţele metalice
• Exista 3 modele, cu câte două combinaţii de culori, astfel: N/G - ce poate
atenţiona ,,pericolul’’ ; Alb/R - ce poate semnifica o ,,interdicţie’’; Alb/V - ce
poate semnaliza de exemplu ,,un plan de evacuare’’
• Se poate utiliza atât pe verticală, cât şi pe orizontală; colţuri rotunjite,
închidere magnetică

Cod: PAF024
magnetică
2  buc.
SET
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• Ramă magnetică autoadezivă repoziţionabilă care poate fi
utilizată pe diferite suprafeţe - uşă, perete, dulap, parbrizul
maşinii etc
• Există 3 modele, cu câte două combinaţii de culori, astfel:
N/G - ce poate atenţiona ,,pericolul’’ ; Alb/R - ce poate semnifica o
,,interdicţie’’; Alb/V - ce poate semnaliza de exemplu ,,un plan de
evacuare’’
• Se poate utiliza atât pe verticală, cât şi pe orizontală; colţuri
rotunjite, închidere magnetică

Medii de utilizare: industrie, spaţii publice,
birouri, magazine, hoteluri şi restaurante etc

Cod: PAF025
magnetică autoadezivă
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PUNE ACCENT PE INFORMAȚII ESENȚIALE, FOLOSIND MAGNETO!

>

pereți, uși, geamuri, dulapuri, parbrize….aplicațiile sunt fără sfarșit.
> Magneto se poate folosi in birouri, magazine, industrie, locuri publice,
prețuri, instrucțiuni, orare…
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Signaletică protecţia muncii
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Semnalizarea cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă este o obligativitate a fiecărui agent economic. În acest sens, societatea noastră
vă propune mai multe modalităţi de semnalizare, în funcţie de solicitarea dumneavoastră.
Pictogramele prezentate respectă HOTĂRÂREA nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime obligatorii pentru semnalizarea de securitate
şi/sau de sănătate la locul de muncă, în temeiul art. 108 din Constituţia României.
Pictogramele se împart în mai multe categorii după cum urmează:
- indicatoare de interdicţie
- indicatoare de obligativitate
- indicatoare de salvare sau de prim ajutor
- indicatoare de incendiu
- indicatoare de avertizare

Pictograme interdicţie

Pictograme salvare

Pictograme avertizare
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Pictograme obligativitate

Pictograme incendiu

f1. protecţia muncii

Pictograme avertizare

Cod: PRO063
Indicator securitate, autocolant, A4

Cod: PRO062
Indicator securitate, Komatex, A4

Respectă hotărârea nr. 971 din 2006 privind
cerinţele minime obligatorii pentru
semnalizarea securităţii în muncă
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Vestiare
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Vestiar metalic Standard
•
•
•
•
•
•

Corp şi uşă din oţel
Încuietoare cu 2 chei
1 poliţă în partea superioară
1 bară umeraş
1 cârlig
Uşi prevăzute cu fante pentru
aerisire şi suport etichetă

Vestiar metalic Maxi
• Corp şi uşa din oţel
• Încuietori cu 2 chei
• Uşi prevăzute cu fante pentru
aerisire şi suport etichetă

Cod: MOB042
1 compartiment
Dimensiuni: 312 x 450 x 1800 mm

Cod: MOB045
1 compartiment , 1 X 3 cuşete
Dimensiuni: 312 x 450 x 1800 mm

Cod: MOB043
2 compartimente
Dimensiuni: 600 x 450 x 1800 mm

Cod: MOB046
2 compartimente , 2 X 3 cuşete
Dimensiuni: 600 x 450 x 1800 mm

Cod: MOB044
3 compartimente
Dimensiuni: 888 x 450 x 1800 mm

Cod: MOB047
3 compartimente, 3 X 3 cuşete
Dimensiuni: 888 x 450 x 1800 mm

Vestiar metalic Profi
•
•
•
•
•
•
•
•

Corp şi uşă din oţel
1 compartiment
Încuietoare cu 2 chei
1 poliţă în partea superioară
1 bară umeraş
1 cârlig
1 perete despărţitor haine personale/echipament lucru
Uşi prevăzute cu fante pentru aerisire şi suport etichetă

Cod: MOB048
1 compartiment
Dimensiuni: 400 x 450 x 1800 mm
Cod: MOB049
2 compartimente
Dimensiuni: 800 x 450 x 1800 mm
Cod: MOB050
3 compartimente
Dimensiuni: 1200 x 450 x 1800 mm

Lacăt cu cifru reglabil Combi Lock 88 Fun
• Corp din aluminiu
• Cifru reglabil cu 3 şi 4 role
• Diverse culori
Cod: LCT001
Corp 20 mm
Grosime verigă 3,2 mm
Înălţime verigă 22 mm
Distanţa între verigi 9 mm

•
•
•
•

Corp din alamă masivă
Belciug special tratat şi întărit, dublu asigurat
Mecanism interior de precizie, inoxidabil
Închidere cu cheie

Cod: LCT002
Corp 30 mm
Grosime verigă 5 mm
Înălţime verigă 27 mm
Distanţa între verigi 12 mm

Cod: LCT005
Corp 30 mm
Grosime verigă 5 mm
Înălţime verigă 17,5 mm
Distanţa între verigi 16 mm

Cod: LCT004
Corp 40 mm
Grosime verigă 6,5 mm
Înălţime verigă 32,5 mm
Distanţa între verigi 18,5 mm

Cod: LCT006
Corp 40 mm
Grosime verigă 6 mm
Înălţime verigă 22 mm
Distanţa între verigi 23 mm

Set lacăte Trio 222 40 SB
• Corp din alamă masivă
• Belciug din oţel special tratat şi întărit
• Lacătele se deschid cu aceeaşi cheie

Cod: LCT007
Corp 40 mm
Grosime verigă 6 mm
Înălţime verigă 22 mm
Distanţa între verigi 20 mm
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Lacăt Profi 116

Pentru sisteme
‘’master key’’cu
maxim două nivele

Lacăt 402 Look
• Corp din aluminiu, manta protectoare din plastic
• Închidere cu cheie, cilindru din alamă
• Suprafaţa poate fi gravată sau inscripţionată
• Diverse culori
Cod: LCT008
Corp 30 mm
Grosime verigă 5 mm
Înălţime verigă 19 mm
Distanţa între verigi 15 mm
Cod: LCT009
Corp 40 mm
Grosime verigă 6 mm
Înălţime verigă 22,6 mm
Distanţa între verigi 20,7 mm
Cod: LCT010
Corp 50 mm
Grosime verigă 8 mm
Înălţime verigă 31 mm
Distanţa între verigi 27 mm
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producţie
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Ambalare şi marcare

Marker cu vopsea Schneider 270
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Aparat etichetat Dymo Rhino 4200
• Aparat de etichetat industrial universal, uşor de utlizat
• Tastele de comandă rapidă dimensionează, spaţiază şi formatează
automat etichete pentru fire şi cabluri, marcaje, coduri de bare (Cod 39
şi Cod 128), etichete cu lungime fixă, generale şi modulare
• Ecran larg, cu afisaj pe două rânduri şi iluminare de fond
• Include simboluri industriale (150), semne de punctuaţie, simboluri valutare şi fracţii
• Tipăreşte pe benzi dymo cu lăţimi de 6 mm, 9 mm, 12 mm şi 19 mm într-o varietate de materiale
şi culori - nailon, poliester permanent, vinil, tuburi termocontractante
• Taste favorite pentru a accesa uşor cele mai multe etichete, simboluri şi termeni uzuali
• Memorează 25 de etichete
• Grip de cauciuc pentru aderenţă la utilizare
• Are funcţie de oprire automată
• Funcţionează cu 6 baterii AA (neincluse) sau cu
acumulatori litiu-ion (neinclus)
• Produs util pentru domeniul industrial,
telecomunicaţii, instalaţii electrice şi alte domenii
asemănătoare, unde etichetele trebuie să fie
rezistente şi lizibile chiar în condiţii aspre
• Foloseşte bandă industriala (SIS031, SIS032,
SIS030), dar şi benzi dymo D1
• Se livrează cu o bandă de vinil albă de 12 mm

Economiseşti timp, pentru
cei aflaţi mai mult pe teren

•
•
•
•
•

Corp din plastic
Vârf rotund
Nu conţine toluen şi xylen
Un flux control al curgerii vopselii
Culoarea de scriere este indicată de
culoarea capacului

Rezistă la o
temperatură de
peste 300 grade C

Cod: PMK001

Cod: SIS014

Cutie ambalare din carton
• Închidere pe toate laturile, confecţionat
din carton ondulat solid

Aparat aplicat bandă ambalaj Scotch®
• Dispenser Scotch® bandă ambalare C5066F6, include 2 role
bandă adezivă maro, dimensiuni 50 mm x 66 m
• Ergonomic, ușor de utilizat, reduce timpul și efortul dedicat
ambalării

Cod: BAD060
realizat din plastic

Se pot utiliza
benzi până la
180 m
Cod: ARH007
Dimensiuni:
570 x 400 x 340 mm

Cod: ARH013
Dimensiuni:
450 x 320 x 300 mm

Bandă adezivă pentru ambalat Forster
• Poate fi folosită la la birou şi în industrie
• Poate fi utilizată pe materiale ca plastic, hârtie, carton, lemn etc.

Cod: BAD061
realizat din metal

Benzi de cauciuc Ubers
• Dimensiuni şi culori asortate
• 60% cauciuc natural
• Calitate superioară

Cod: BAD038
48 mm x 66 m
maro/transparent

Ideale
pentru
birou
Cod: BAD039
48 mm x 100 m
maro/transparent
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Cod: BAD024
48 mm x 50 m,
maro/transparent

Cod: MIC002
100 g
diverse dimensiuni şi culori

Cod: MIC035
1 kg, 40 mm
Cod: MIC036
1 kg, 50 mm
Cod: MIC037
1 kg, 60 mm
Cod: MIC038

•
•
•
•

Folie stretch pentru ambalare

Folie transparentă specială, folosită la ambalare
Este rezistentă şi are coeficient de intindere excelent
Se poate aplica rapid şi uniform cu ajutorul dispenserului manual cod BAD022
Protejează împotriva loviturilor, a impactului direct, a pierderilor la transportare

Cod: BAD033
transparentă
1.9 kg 20 μm

Cod: BAD033
neagră
1.9 kg 20 μm

Cod: BAD022
Dispenser manual
pentru folie stretch

•
•
•
•

Folie transparentă specială, folosită la ambalare
Este rezistentă şi are coeficient de intindere excelent
Se poate aplica rapid şi uniform cu ajutorul dispenserului manual cod BAD022
Protejează împotriva loviturilor, a impactului direct, a pierderilor la transportare

Cod: BAD228
transparentă
1 kg 17 μm

Cod: BAD229
transparentă
1 kg 20 μm

Cod: BAD230
transparentă
1 kg 23 μm

Cod: BAD231
transparentă
1.24 kg 12 μm
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Folie stretch pentru ambalare

Bandă marcaj 3M™

Folie alveolă rolă
• Folia cu bule este un material de ambalat destinat protecţiei speciale la şocuri şi lovituri
• Este realizată din două straturi de polietilenă de joasă densitate (LDPE pur), combinată cu LDPE
regranulat
• Alveolele de aer sunt obţinute prin vacuumare
• Materialul este deosebit de elastic şi rezistent la rupere, cu un colorit alb translucid
• Asigură protectiă la murdărire şi la umiditate
• Datorită bulelor de aer, folia are şi proprietăţi termoizolante

• Benzi pentru delimitare, marcare si semnalizare de calitate
• Realizate in diferite culori si marimi conform normelor din
Comunitatea Europeana

Cod: BAD241
50 mm x 33 m

Cod: FPA025
Dimensiune: 1 m x 125 m
transparentă

Cod: BAD204
50 mm x 33 m

Cod: BAD205
50 mm x 33 m

Banzi mascare
• Bandă de mascare pentru
aplicații elementare
• Pentru uz interior
• Pentru aplicații de mascare
obișnuite
• Ideală pentru marcare, fixare
temporară, ambalare, etanșare

• Bandă adezivă texturată, pentru reparaţii
universale: furtunuri, tubulaturi de joasă
presiune din PVC, cauciuc

• Bandă adezivă de mascare pe suport din
hârtie utilizată la vopsiri auto pentru
mascarea zonelor ce trebuie protejate
• Rezistă la temperaturi de până la 60°C

• 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

Bandă mascare Imperium
Bandă texturată Ductcloth
Cod: BAD075
50 mm x 10 m
Cod: BAD233
18 mm x 50 m
Cod: BAD234
24 mm x 50 m

BAD235
30 mm x 50 m

BAD236

48 mm x 50 m

Cod: BAD074
50 mm x 25 m
Cod: BAD073
50 mm x 50 m

Cod: BAD072
50 mm x 45 m
Cod: BAD071
19 mm x 45 m
Cod: BAD070
25 mm x 45 m
Cod: BAD069
30 mm x 45 m
Cod: BAD068
38 mm x 45 m

Bandă mascare Anker
Cod: BAD067
12 mm x 45 m

Cod: BAD064
30 mm x 45 m

Cod: BAD066
19 mm x 45 m

Cod: BAD063
38 mm x 45 m

Cod: BAD065
25 mm x 45 m

Cod: BAD062
50 mm x 45 m
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Marker curatare industrial 3M™
• Produs degresant și de curățare care se folosește pe suprafețele și pentru
substanțele greu de înlăturat
• Cum ar fi reziduurile de adeziv, etichete, marker, creion, grăsime și murdărie

Sistem asamblare demontabile negre		
Dual Lock™ 3M™
• Sunt o alternativă inovatoare pentru șuruburi, cleme, agrafe și alte sisteme de
asamblare demontabile tradiţionale
• Acest sistem inovator permite atașarea de uși de acces, panouri și multe alte
piese cu inchidere/deschidere frecventă, pentru un acces ușor și rapid

Cod: PMK010

Cod: BAD239
transparent

Adeziv Super Glue Industrial Bison

Adeziv Bison

• Adeziv cianoacrilat foarte puternic, rapid, de uz profesional, într-un recipient uşor de utilizat
• Rezista la temperaturi de  -40 g C - + 80 g C
• Lipeşte o gamă largă de materiale, precum majoritatea materialelor sintetice, metal, cauciuc,
porţelan, plută şi lemn
• Calitate industrială, recipient uşor de utilizat, foarte puternic şi rapid, incolor
• Consum: o picătură acoperă aprox 2 cm2 din suprafaţa ce urmează a fi lipită
• Se recomandă doar lipirea prin puncte

• Adeziv pulverizabil Bison: Adeziv de contact sub formă de spray
• Lipeşte hârtie, carton, fotografii, postere, textile pâslă, plută, vată de sticlă, spumă polistiren
(tempex), folie aluminiu atât între ele cât şi pe suprafeţe din lemn, sticle, pal, plăci aglomerate,
carton şi metal
• Pentru fixare temporară şi permanentă
• Uşor de folosit, rapid şi putermic, prezintă rezistenţă la umezeală
• Adeziv universal contact Bison: Adeziv de contact universal, foarte puternic, lichid, ce are la
bază cauciuc neoprenic, răşini sintetice şi solvenţi

Cod: LIP037
7 g Nexus

Cod: LIP035
200 ml pulverizabil

TUB

Cod: LIP036
20 g Super Glue
Industrial
TUB

TUB

Adeziv bicomponent Bison/Bison Epoxy
•
•
•
•

Adeziv bicomponent compus din adeziv cianoacrilat de înaltă calitate și activator special spray
Lipește puternic, în câteva secunde, îmbinări din lemn fără goluri
Ușor de utilizat
Foarte rapid: 10 ÷ 15 sec

Cod: LIP033
50 g+200 ml

Cod: LIP032
transparent 2 x12 ml

Cod: LIP030
universal forte 2 x12 ml

Cod: LIP034
650 ml universal
contact
TUB

Adeziv Bison Montagekit Extreme Grip
• Adeziv de construcţii, de calitate superioară, fără solvenţi, pe bază de dispersie de polimeri acrilici
• Are o aderenţă iniţială foarte puternică şi este indicat pentru asamblarea unei game largi de
materiale ce necesită o lipire imediată pe suprafeţe poroase
• Foarte puternic, permanent, elastic, adecvat şi pentru suprafeţe denivelate, rezistenţă la umiditate
şi caldură
• Înlocuieşte cu succes cuiele şi şuruburile

Cod: LIP031
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Cod: BAD240
negru

100 g
TUB

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

ACA004

154

ALT008

204

APC263

273

BAD025

103

BIB007

18

CAI003

186

CAL013

112

ACA005

154

ALT009

204

APC264

273

BAD026

103

BIB008

19

CAI004

186

CAL015

113

ACA006

154

ALT011

204

APC266

273

BAD027

103

BIB010

19

CAI005

187

CAL016

113

ACA007

154

APC004

273

APC267

273

BAD029

103

BIB011

19

CAI006

187

CAL024

112

ACA009

151

APC005

273

APC268

273

BAD031

103

BIB013

19

CAI007

184

CAL026

113

ACA010

157

APC006

273

APC269

273

BAD032

103

BIB201

18

CAI008

184

CAL027

113

ACA014

150

APC007

273

APC270

273

BAD033

379

BIB205

19

CAI011

188

CAL028

113

ACA015

151

APC008

273

APC271

273

BAD036

100

BIB206

18

CAI012

188

CAL029

112

ACA016

151

APC009

273

APC272

273

BAD038 378

102

BUZ004

172

CAI015

188

CAL031

112

ACA017

150

APC014

163

APC273

273

BAD039 378

102

BUZ005

43

CAI016

183

CAL220

112

ACA018

151

APC017

273

APC292

271

BAD040

100

BUZ009

172

CAI017

190

CEA003

310

ACA019

156

APC027

273

APC293

271

BAD041

100

BUZ010

172

CAI018

184

CEA004

67

ACA020

149

APC031

163

APC310

273

BAD043

103

BUZ012

172

CAI019

189

CEI001

322

ACA021

150

APC049

273

APC319

273

BAD044

102

BUZ013

172

CAI020

189

CEI002

322

ACA022

155

APC056

273

APC335

273

BAD046

103

BUZ014

172

CAI021

189

CEI004

322

ACA023

152

APC058

271

APC338

268

BAD060 378

101

BUZ015

172

CAI024

189

CEI007

322

ACA024

152

APC090

272

APC339

270

BAD061 378

101

CAD001

306

CAI025

189

CEI202

322

ACA025

150

APC091

272

APC340

270

BAD062

379

CAD002

307

CAI026

189

CEI203

322

ACA026

150

APC092

272

APC341

270

BAD063

379

CAD009

307

CAI028

298 191

CEI204

322

ACA027

155

APC096

267

APC342

270

BAD064

379

CAD014

306

CAI031

187

CER001

215

ACA028

153

APC097

267

APC343

272

BAD065

379

CAD018

306

CAI032

189

CER003

215

ACA029

153

APC098

267

APC344

272

BAD066

379

CAD019

307

CAI033

189

CER004

215

ACA030

155

APC099

272

APC345

272

BAD067

379

CAD020

306

CAI036

189

CER007

215

ACA032

156

APC100

272

APC346

272

BAD068

379

CAD021

307

CAI044

187

CER008

285

ACA033

150

APC101

272

APC347

272

BAD069

379

CAD022

307

CAI045

183

CER014

215

ACA034

152

APC102

272

APC349

273

BAD070

379

CAD023

307

CAI046

188

CER016

215

ACA036

143

APC103

272

APC350

273

BAD071

379

CAD024

307

CAI047

188

CLI001

171

ACA038

150

APC115

267

APC351

273

BAD072

379

CAD025

307

CAI048

188

CLI002

171

ACA041

143

APC141

71

APC353

273

BAD073

379

CAD026

307

CAI049

187

CLI003

171

ACA052

159

APC202

268

ARH006

44

BAD074

379

CAD027

307

CAI050

187

CLI004

171

ACA053

159

APC215

269

ARH007

378

BAD075

379

CAD201

306

CAI051

185

CLI005

171

ACA054

159

APC218

270

ARH013

378

BAD100

102

CAD202

306

CAI052

185

CLI006

171

ACA061

152

APC219

268

ARH020

44

BAD204

379

CAD204

307

CAI053

184

CLT003

133

ACA203

152

APC220

269

ARH021

44

BAD205

379

CAD214

307

CAI054

188

CMC003

21

ACC001

271

APC230

268

ARH022

44

BAD228

379

CAD217

306

CAI055

188

CMC004

21

ACC002

59

APC231

268

ATO005

360

BAD229

379

CAD218

307

CAI056

188

CMC006

21

AGE023

190

APC233

269

ATO008

360

BAD230

379

CAF001

320

CAI057

188

CMC007

21

AGT002

51

APC234

269

ATO009

359

BAD231

379

CAF005

319

CAI058

189

CMC008

21

AGT005

51

APC235

269

ATO010

359

BAD233

379

CAF007

319

CAI059

185

COR001

252

AGT006

51

APC241

272

ATO011

360

BAD234

379

CAF008

320

CAI060

185

COR002

250

AGT016

51

APC242

272

ATO012

360

BAD235

379

CAF009

320

CAI061

187

COR003

250

AGT023

49

APC243

272

ATO013

360

BAD236

379

CAF010

322

CAI063

189

COR005

251

AGT024

50

APC246

271

ATO016

359

BAD239

380

CAF011

320

CAI064

185

COR006

252

AGT025

49

APC247

271

BAD004

100

BAD240

380

CAF012

321

CAI065

183

COR007

252

AGT026

50

APC248

271

BAD005

100

BAD241

379

CAF013

321

CAI066

183

COR008

252

AGT028

49

APC249

271

BAD006

100

BAG001

133

CAF014

321

CAI067

184

COR009

252

AGT029

49

APC250

271

BAD010

101

BAG002

133

CAF015

321

CAI068

186

COR010

252

AGT030

49

APC254

273

BAD011

102

BAG003

133

CAF016

321

CAI069

185

COR011

251

ALO001

45

APC255

273

BAD012

102

BAG004

133

CAF017

318

CAI070

186

COR012

252

ALO002

45

APC256

273

BAD016

103

BAG006

133

CAF019

318

CAI071

186

COR014

251

ALO005

44

APC257

273

BAD017

101

BIB001

19

CAF025

320

CAI073

187

COR019

250

ALO006

45

APC258

273

BAD018

101

BIB002

18

CAF205

320

CAI074

184

COR020

250

ALO007

45

APC259

273

BAD020

100

BIB003

18

CAF206

320

CAI076

183

COR022

250

ALT003

204

APC260

273

BAD022

379

BIB004

18

CAF207

320

CAI077

183

COR040

251

ALT004

204

APC261

273

BAD023

100

BIB005

19

CAF208

320

CAL003

112

COR041

250

ALT006

150

APC262

273

BAD024 378

102

BIB006

19

CAF209

320

CAL008

113

COR043

251
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Index coduri
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COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COR044

251

CPS012

94

CUP018

60

DIS055

128

ECU026

167

ELE106

326

ETI006

199

COR045

251

CPS014

89

Cuttere

104

DIS061

125

ECU027

167

ELE107

326

ETI009

199

COR046

252

CPS015

93

CUV005

57

DIS062

120

ECU028

169

ELE108

326

ETU002

198

COR047

252

CPS016

91

CUV006

57

DMK001 242

150

ECU029

169

ELE109

326

ETU003

198

COR048

252

CPS019

92

CUV007

57

DMK002 242

150

ECU030

168

ELE110

326

ETU004

198

COR049

252

CPS021

92

CUV008

57

DPL001

31

ECU031

168

ELE111

326

ETU005

197

COR050

252

CPS022

90

CUV009

57

DPL002

32

ECU032

169

ELE112

326

ETU006

197

COR051

252

CPS023

90

DCA001

30

DPL003

32

ECU033

168

ELE113

326

ETU007

197

COR052

252

CPS026

94

DCA004

30

DPL005

32

ECU034

167

ELE114

326

ETU008

198

72

CPS027

94

DCA005

27

DPL006

32

ECU037

169

ELE115

326

ETU009

197

COS005

84

CPS030

93

DCA006

29

DPL009

31

ELE001

330

ELE116

326

ETU010

197

COS006

66

CPS031

91

DCA007

29

DPL019

32

ELE002

328

ELE117

326

ETU011

197

COS007

84

CPS033

93

DCA009

30

DPM001

289

ELE003

328

ELE118

326

ETU012

197

COS012

83

CPS034

93

DCA012

27

DPM002

289

ELE004

328

ELE119

326

ETU013

198

COS013

84

CPS037

90

DCA014

29

DPM003

289

ELE006

330

ELE120

326

ETU014

198

COS002

84

COS014

83

68

CPS040

91

DCA016

28

DPM004

289

ELE009

330

ELE121

326

ETU015

197

COS015

83

67

CPS041

92

DCA018

28

DPM008

288

ELE010

330

ELE122

326

ETU016

197

COS017

83

CPS042

92

DCA022

29

DPM009

288

ELE011

330

ELE123

326

ETU017

196

COW001

310

CPS043

91

DCA023

29

DPM010

289

ELE012

330

ELE124

326

ETU019

196

COW002

310

CPS044

91

DCA024

28

DPM011

289

ELE013

330

ELE143

329

ETU020

196

COW003

310

CPS067

89

DCA025

28

DPM012

288

ELE016

308

ELE144

329

ETU021

196

COW004

310

CPS069

92

DCA026

30

DPM013

288

ELE017

308

ELE145

329

ETU022

197

COW006

148

CPS070

93

DCA027

26

DPM014

289

ELE018

330

ELE146

329

ETU023

196

CPA006

94

CRE008

248

DCA039

27

DPM015

289

ELE019

330

ELE147

329

ETU024

197

CPA007

94

CRE009

248

DCA040

28

DPM016

289

ELE022

330

ELE148

329

ETU025

196

CPA008

94

CRE015

247

DCA054

27

DPM017

289

ELE024

308

ELE149

329

ETU026

197

CPA009

94

CRM004

247

DCA055

33

DPM021

288

ELE025

330

ELE150

329

ETU029

197

CPA010

94

CRM017

247

DCA056

30

DPM022

288

ELE027

330

ELE151

329

ETU030

196

CPA011

94

CRM021

247

DCA057

29

DPM023

289

ELE028

330

ELE152

329

ETU032

196

CPA012

94

CRM029

248

DCA058

30

DPM024

289

ELE029

330

ELE153

329

ETU033

196

CPA013

94

CRM030

248

DCA059

28

DPM025

289

ELE030

330

ELE154

329

ETU034

196

CPA014

94

CRM032

247

DCA060

28

DPM026

289

ELE031

308

ELE155

329

ETU035

197

CPA015

94

CRM033

247

DEC001

305

DPM027

289

ELE032

330

ELE156

329

ETU037

196

CPA016

94

CRM034

247

DEC002

305

DPM034

288

ELE033

330

ELE157

329

ETU038

197

CPA017

94

CRM039

247

DEC003

305

DPM035

288

ELE041

330

ELE158

329

ETU039

196

CPA018

94

CRM040

247

DEC004

305

DSU001

42

ELE043

330

ELE159

329

ETU040

196

CPA020

94

CRM041

248

DEC005

305

DSU004

42

ELE055

330

ELE160

329

ETU041

196

CPA021

94

CRM042

248

DEC006

305

DSU005

42

ELE056

330

ELE161

329

ETU042

197

CPA023

94

CRM043

248

DEC007

305

DSU008

43

ELE057

330

ELE162

329

ETU043

196

CPA024

94

CRM044

248

DEC008

305

DSU009

43

ELE059

330

ELE163

329

ETU044

196

CPA025

94

CRM046

247

DFO005

33

DSU010

42

ELE060

330

ELE164

329

ETU045

197

CPA034

94

CSP002

132

DFO014

31

DSU017

42

ELE062

330

ELE165

329

ETU046

197

CPC003

280

CSP003

132

DFO015

31

DSU018

42

ELE063

330

ELE166

329

ETU047

196

CPC004

281

CSP004

132

DFO016

31

DSU019

42

ELE064

330

ELE167

329

ETU048

196

CPC005

281

CSP005

132

DIS002

129

ECR003

163

ELE077

328

ELE168

329

ETU051

198

CPC007

280

CSP006

132

DIS003

129

ECR004

163

ELE078

328

ELE169

329

ETU052

198

CPC008

280

CUA003

59

DIS005

118

ECR005

164

ELE079

328

ELE170

329

ETU058

19

CPC009

280

CUA004

372

DIS006

122

ECR006 281

164

ELE085

328

ELE171

329

ETU059

19

CPC011

281 151

CUA005

372

DIS008

122

ECR007

164

ELE089

327

ELE172

329

ETU090

198

CPC013

281

CUC005

58

DIS022

128

ECR008

164

ELE090

327

ELE173

329

FIS002

154

CPC014

281

CUC006

58

DIS024

126

ECR009

164

ELE092

327

ELE174

329

FIS003

79

CPC016

280

CUC011

58

DIS025

126

ECU001 281

168

ELE093

327

ELE175

329

FIS005

79

CPC017

281 151

CUC012

58

DIS026

124

ECU004

167

ELE094

327

ELE176

329

FIS006

79

CPC018

151

CUC013

58

DIS027

124

ECU005

169

ELE095

327

ESP001

319

FIS007

79

CPR001

170

CUC014

58

DIS028

120

ECU006

169

ELE096

327

ESP002

319

FIS008

79

CPR002

170

CUP005

60

DIS029

118

ECU007

167

ELE097

327

ESP003

319

FIS009

79

CPR003

170

CUP006

60

DIS030

129

ECU008

59

ELE098

327

ESP004

319

FLI001

166

CPR004

170

CUP007

60

DIS031

127

ECU009

168

ELE099

327

ESP005

319

FLI002

166

CPR005

170

CUP010

60

DIS033

122

ECU011

169

ELE100

327

ESP006

319

FLI004

166

CPR008

170

CUP011

60

DIS038

121

ECU012

169

ELE101

327

ETI001

199

FLI005

166

CPS002

89

CUP012

60

DIS039

129

ECU016

168

ELE102

327

ETI002

199

FLI006

165

CPS005

90

CUP013

60

DIS044

127

ECU017

167

ELE103

327

ETI003

199

FLI009

166

CPS008

94

CUP014

60

DIS053

125

ECU024

167

ELE104

326

ETI004

199

FLI010

165

CPS009

93

CUP015

60

DIS054

121

ECU025

167

ELE105

326

ETI005

199

FLI019

166

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

FLI200

165

FTO024

267

HCO107

180

IMP008

276

LCT013

60

MAP012

39

MKP005

240

FLM002

135

FTO025

267

HCO113

178

IMP028

274

LCT014

60

MAP013

40

MKP006

241

FLM003

135

FTO026

267

HCO114

178

IMP030

274

LCT015

60

MAP015

40

MKP007

240

FLM004

135

FTO027

267

HCO115

178

IMP031

274

LCT016

60

MAP018

38

MKP008

240

FLM005

135

FTO030

267

HCO116

178

IMP032

275

LCT017

60

MBI001

20

MKP010

241

FLM006

135

FTO031

267

HCO117

178

IMP033

275

LIN002

219

MBI002

20

MKP011

240

FLM007

135

FTO032

267

HCO118

180

IMP034

275

LIN003

219

MBI003

20

MKW001 245

150

FLM008

135

FTO033

267

HCO120

180

IMP035

275

LIN004

219

MCA001

33

MKW002 245

149

FLM010

135

FTO060

266

HCO121

180

IMP036

276

LIN007

219

MDA004

325

MKW003 245

149

FLM011

135

FTO064

266

HCO122

180

IMP037

276

LIN010

218

MDA005

325

MKW004 243

149

FLM013

135

FTO065

266

HCO123

178

IMP052

276

LIN029

219

MFD001

46

MKW005 243

149

FOA002

104

FTO066

267

HCO125

178

IMP073

276

LIP001

107

MFD002

46

MKW008 245

149

FOA003

104

FTO067

267

HCO126

178

IMP074

278

LIP002

107

MFD003

46

MKW010 245

150

FOA005

104

GEM014

310

HCO127

180

IMP075

278

LIP003

107

MFD004

46

MKW200 243

149

FOA006

105

GHI005

140

HCO128

180

IVT004

311

LIP004

107

MIC002

378 111

MLS001

130

FOA007

105

GHI006

140

HCO129

180

IVT005

311

LIP006

109

MIC003

110

MLS002

130

FOA008

105

GHI007

137

HCO131

180

IVT014

311

LIP008

107

MIC004

110

MLS003

131

FOA010

104

GHI008

137

HCO132

178

IVT017

312

LIP009

107

MIC006

110

MLS004

130

FOA014

105

GHI009

137

HCO155

177

IVT021

312

LIP010

107

MIC007

110

MLS008

131

FOA015

105

GHI010

136

HCO156

177

IVT022

312

LIP011

108

MIC009

110

MLS009

131

FOA016

105

GHI011

136

HCO173

177

IVT024

311

LIP012

108

MIC013

110

MLT001

133

FOA017

104

GHI012

140

HCO200

180

IVT029

312

LIP013

109

MIC014

110

MLT002

133

FOA018

105

GHI013

140

HCO205

179

IVT031

313

LIP014

107

MIC023

110

MOB001

62

FOA020

105

GHI014

138

HCO208

179

IVT033

310

LIP015

106

MIC025

110

MOB002

62

FOA022

104

GHI015

138

HCO220

180

IVT034

311

LIP016

108

MIC026

110

MOB003

62

FOA024

105

GHI016

138

HCO230

179

IVT036

312

LIP017

106

MIC027

110

MOB004

62

FOA502

104

GHI017

139

IDA001

23

IVT037

312

LIP018

106

MIC028

110

MOB005

62

FOA503

104

GHI018

136

IDA002

23

IVT038

312

LIP019

109

MIC030

152

MOB006

63

FOA504

105

HCO002

180

IDA003

23

IVT039

312

LIP020

109

MIC031

110

MOB007

61

FOA505

105

HCO003

179

IDA004

26

IVT041

311

LIP021

108

MIC032

110

MOB008

61

FOA506

105

HCO005

178

IDA005

25

IVT046

313

LIP022

108

MIC033

110

MOB009

61

FOA507

105

HCO010

181

IDA006

25

IVT047

311

LIP023

107

MIC034

110

MOB023

63

FPA001

159

HCO011

178

IDA007

26

IVT048

308

LIP030

380

MIC035

378 111

MOB024

63

FPA004

153

HCO012

178

IDA009

23

IVT050

313

LIP031

380

MIC036

378 111

MOB025

63

FPA006

47

HCO013

179

IDA010

23

IVT052

313

LIP032

380

MIC037

378 111

MOB026

63

HCO014

179

IDA011

25

IVT053

313

LIP033

380

MIC038

378 111

MOB027

64

FPA007

156 154

FPA009

47

HCO015

180

IDA012

24

IVT054

312

LIP034

380

MIC040

110

MOB028

64

FPA013

47

HCO017

178

IDA015

24

IVT058

311

LIP035

380

MIC041

110

MOB029

64

FPA015

48

HCO018

178

IDA016

24

IVT059

308

LIP036

380

MIC042

111

MOB030

65

FPA016

46

HCO020

181

IDA017

25

IVT066

308

LIP037

380

MIC050

110

MOB031

65

FPA017

47

HCO026

177

IDA020

205

IVT078

311

LIP038

106

MIC054

111

MOB032

65

FPA018

47

HCO028

177

IDA021

205

IVT204

313

LIP039

106

MIC055

110

MOB033

65

FPA020

48

HCO031

181

IDA022

205

IVT206

313

LIP204

107

MIC056

110

MOB034

65

FPA021

48

HCO032

181

IDA023

205

IVT400

310

LIP205

107

MIC057

110

MOB035

65

FPA022

48

HCO036

181

IDA024

205

IVT403

310

LIP206

107

MIC058

110

MOB036

271
64

FPA024

155 153

HCO045

181

IDA025

26

LAM001

135

LMP006

85

MIC061

110

MOB038

FPA025

379

HCO046

177

IDA029

26

LAM002

134

LMP007

85

MIC064

110

MOB041

61

FPA027

159

HCO048

180

IDA030

25

LAM003

134

LMP008

85

MIC066

111

MOB042

376

FPA028

46

HCO064

180

IDA031

26

LAM007

135

LMP009

85

MIC069

110

MOB043

376

FPA029

47

HCO075

180

IDX001

22

LAM009

134

LMP010

85

MIC076

111

MOB044

376

HCO079

178

IDX012

22

LAM012

134

LMP011

85

MIC081

111

MOB045

376

FPA031

155 153

FPA032

47

HCO080

178

IDX013

22

LAM015

134

LMP012

86

MKO001

238

MOB046

376

FPA033

51

HCO083

181

IDX015

22

LAM018

135

LMP013

86

MKO002

238

MOB047

376

FPA034

48

HCO084

181

IDX016

22

LCT001

376

LMP014

86

MKO003

238

MOB048

376

HCO085

181

IDX017

22

LCT002

376

LMP015

86

MKO004

239

MOB049

376

239

MOB050

376

239

MOB200

61

FPA037

156 154

FPA038

50

HCO089

177

IDX018

22

LCT004

376

LMP016

86

MKO021

FPA039

50

HCO090

177

IDX019

23

LCT005

376

LMP017

86

MKO022

FPA040

47

HCO094

181

IDX022

22

LCT006

376

LMP018

86

MKO023

238

MPA002

35

FPA051

46

HCO095

181

IDX023

22

LCT007

376

MAB004

80

MKO024

238

MPA004

34

FPA052

46

HCO096

181

IDX024

22

LCT008

376

MAB006

80

MKO025

239

MPA005

34

FTO015

266

HCO097

181

IDX025

22

LCT009

376

MAB007

80

MKO026

238

MPA007

33

FTO018

266

HCO101

181

IDX026

24

LCT010

376

MAB011

80

MKP002

241

MPA008

36

FTO019

266

HCO102

181

IDX029

25

LCT011

60

MAP002

40

MKP003

148

MPA009

35

FTO023

267

HCO106

181

IDX039

23

LCT012

60

MAP011

39

MKP004

241

MPA010

35

v

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

COD

Pagină

MPA011

157

NOT039

205

PER015

99

PIX127

226

PLK012

286

PRH065

367

QUO033

297

MPA012

158

NOT040

209

PER016

97

PIX128

303 227

PLK014

287

PRH087

367

QUO034

297

MPA013

34

NOT041

208

PER017

98

PIX129

227

PLK015

287

PRH095

367

QUO035

297

MPA015

159

NOT042

207

PER021

96

PIX130

230

PLK016

287

PRH097

366

QUO036 298 191

MPA016

36

NOT043

209

PER022

98

PIX131

304 228

MPA017

36

NOT044

212

PER023

97

MPA018

36

NOT045

207

PER027

MPA019

36

NOT046

208

PER028

MPA024

33

NOT047

207

MPA027

35

NOT048

MPA028

34

MPA032

PLK017

287

PRM114

368

QUO037 298 191

PKR001

291

PLK019

287

PRM116

368

QUO038 298 191

99

PKR004

291

PLK020

287

PRM118

368

QUO217

295

98

PKR005

290

PLK202

286

PRM119

368

RAC002

352

PER029

98

PKR028

291

PLK203

286

PRM121

368

RAC003

353

206

PER031

96

PKR029

291

PLK204

285

PRM126

368

RAC004

353

NOT049

206

PGE001

224

PKR030

291

PLK205

362 285

PRM130

368

RAC005

352

34

NOT050

207

PGE002

222

PKR035

291

PLK210

287

PRM133

368

RAC006

353

MPA034

35

NOT051

210

PGE003

222

PKR036

291

PLK211

287

PRO026

369

RAC007

354

MSU002

43

NOT052

208

PGE004

222

PKR040

290

PLK213

286

PRO027

369

RAC008

352

MSU004

43

NOT053

210

PGE005

222

PKR041

290

PLK214

286

PRO028

369

RAC009

354

NBK008

259

NOT067

210

PGE011

222

PKR042

290

PLK215

286

PRO029

369

RAC010

354

NBK009

258

NOT068

210

PGE014

221

PKR043

290

PLK216

286

PRO030

369

RAC011

357

NBK015

258

NOT069

209

PGE015

221

PKR044

290

PLK217

286

PRO031

369

RAC012

357

NBK032

257

NOT083

212

PGE016

221

PKR045

291

PLK218

286

PRO032

369

RAC013

358

NBK034

258

PAF002

143

PGE018

221

PKR046

291

PLK219

286

PRO055

371

RAC014

359

NBK035

257

PAF003

143

PGE019

221

PKR047

291

PMK001 378 242

PRO056

371

RAC016

354

NBK036

257

PAF004

143

PGE020

221

PKR048

290

PMK003

242

PRO057

371

RAC017

355

NBK037

254

PAF005

143

PGE023

222

PKR049

290

PMK010

380

PRO058

371

RAC018

355

NBK038

254

PAF006

143

PGE027

221

PLI003

194

PPG004

313

PRO059

371

RAC019

355

NBK039

254

PAF007

143

PGE028

222

PLI005

192

PPG008

310

PRO062

374

RAC020

355

NBK040

254

PAF008

157

PGH001

232

PLI010

192

PRB001

364

PRO063

373

RAC021

358

NBK047

302

PAF009

143

PGH002

232

PLI013

192

PRB002

365

PRO064

372

RAC023

357

NBK048

302

PAF010

143

PGH003

232

PLI014

192

PRB003

364

PRO065

372

RAC025

357

NBK049

302

PAF011

143

PGH004

232

PLI021

194

PRB004

364

PRO066

372

RAC026

359

NBK050

302

PAF012

143

PGH006

232

PLI024

192

PRB006

365

PRO082

370

RAC027

359

NBK059

259

PAF013

143

PHI013

299

PLI025

192

PRB007

365

PRO083

370

RAC028

354

NBK081

255

PAF014

143

PHI014

299

PLI035

193

PRB008

365

PRO084

370

RAC029

357

NBK082

255

PAF015

143

PHI015

299

PLI036

193

PRB010

364

PRO085

370

RAC030

357

NBK083

255

PAF016

143

PHI016

299

PLI037

193

PRB011

364

PRO086

370

RAC031

357

NBK084

255

PAF017

143

PHI017

299

PLI038

194

PRB013

364

PRO087

372

RAC032

351

NBK086

255

PAF019

158

PHI018

300

PLI039

194

PRB014

365

PRO088

372

RAC033

351

NBK202

259

PAF020

147

PHI019

300

PLI040

194

PRB016

364

PRU001

371

RAC034

351

NBK203

257

PAF022

158

PHI020

300

PLI056

194

PRB017

364

PRU003

371

RAC035

351

NBK204

258

PAF023

158

PHI021

300

PLI057

194

PRB018

365

PRU004

371

RAC036

351

NBK205

259

PAF024

372

PHI022

300

PLI058

194

PRB021

365

QUO001

297

RAC037

354

NOT001

212

PAF025

372

PIX003

311

PLI059

193

PRB024

365

QUO003

296

RAC038

344

NOT002

208

PAF200

157

PIX005

231

PLI060

193

PRC001

370

QUO005

296

RAC039

344

NOT008

207

PCM002

261

PIX006

231

PLI061

194

PRC002

370

QUO007

297

RAC043

341

NOT009

206

PCM008

260

PIX009

226

PLI062

193

PRH004

366

QUO008

295

RAC044

341

NOT010

207

PCM009

260

PIX010

231

PLI063

193

PRH012

367

QUO009

295

RAC047

355

NOT011

208

PCM010

260

PIX014

230

PLI064

193

PRH013

367

QUO010

295

RAC048

355

NOT012

212

PCM011

261

PIX015

304 229

PLI216

194

PRH015

367

QUO011

295

RAC049

355

NOT013

210

PCM012

261

PIX017

230

PLI217

194

PRH016

366

QUO012

295

RAC050

353

NOT015

212

PCM013

261

PIX018

304 229

PLI218

194

PRH017

366

QUO013

295

RAC051

352

NOT016

206

PCM017

261

PIX040

231

PLI220

194

PRH018

366

QUO014

295

RAC052

359

NOT021

212

PEA003

172

PIX041

228

PLI222

194

PRH019

366

QUO015

295

RAC053

359

NOT022

212

PEA005

172

PIX046

303 227

PLI223

193

PRH020

366

QUO016

295

RAC056

356

NOT023

212

PEA006

172

PIX050

226

PLI224

193

PRH023

366

QUO017

296

RAC057

356

NOT026

205

PEA007

172

PIX054

230

PLI225

193

PRH026

367

QUO018

295

RAC058

356

NOT027

210

PEA008

172

PIX061

304 229

PLI226

193

PRH029

367

QUO019

297

RAC060

356

NOT028

206

PER002

99

PIX062

304 228

PLI228

193

PRH036

366

QUO021

296

RAC061

359

NOT029

206

PER003

98

PIX066

303 228

PLI230

193

PRH041

367

QUO022

296

RAC062

358

NOT030

206

PER005

96

PIX069

303 227

PLI231

194

PRH046

367

QUO025

296

RAC065

354

NOT031

207

PER009

99

PIX070

304 229

PLI232

194

PRH057

367

QUO027

296

RAC066

354

NOT032

207

PER010

99

PIX071

231

PLK001

285

PRH058

367

QUO028

296

RAC067

352

NOT035

205

PER011

97

PIX072

303 227

PLK002

285

PRH059

367

QUO029 298

191

RAC068

352

NOT036

205

PER012

98

PIX074

303 228

PLK003

286

PRH061

367

QUO030 298

191

RAC069

353

NOT037

212

PER013

99

PIX075

226

PLK005

286

PRH062

367

QUO031 298

191

RAC070

359

NOT038

208

PER014

97

PIX121

231

PLK009

286

PRH063

367

QUO032 298

191

RAC071

359

COD

COD
Pagină

COD
Pagină

Pagină
COD

Pagină
COD

COD Pagină

Pagină
COD

COD
Pagină

Pagină

RAC074

355
RAC074

355
RIG034

334
RIG034

334
RRU209

342
RRU209

342
RTO018

350
RTO018

350
SIS021

SIS021

202

202
SUB004

SUB004

72

72
TMK004

246
TMK004

246

RAC075

355
RAC075

355
RIG035

334
RIG035

334
RRU210

342
RRU210

342
RTO023

350
RTO023

350
SIS025

SIS025

203

203
SUB008

SUB008

82

TMK005
82

246
TMK005

246

RAC076

355
RAC076

355
RIG036

334
RIG036

334
RRU211

342
RRU211

342
RTO025

338
RTO025

338
SIS026

SIS026

203

203
SUB009

SUB009

76

TMK019
76

246
TMK019

246

RAC077

355
RAC077

355
RIG037

335
RIG037

335
RRU212

342
RRU212

342
RTO028

350
RTO028

350
SIS027

SIS027

203

203
SUB010

81
SUB010

67

67
81 TMK020

246
TMK020

246

RAC079

358
RAC079

358
RIG039

335
RIG039

335
RRU213

342
RRU213

342
RTO029

338
RTO029

338
SIS029

SIS029

202

202
SUB011

SUB011

74

TMK021
74

246
TMK021

246

RAC080

351
RAC080

351
RIG040

336
RIG040

336
RRU214

342
RRU214

342
RTO031

350
RTO031

350
SIS030

SIS030

203

203
SUB012

SUB012

72

UNC004
72

331
UNC004

331

82

UNC010
82

331
UNC010

331

310

UNC011
310

331
UNC011

331

72

UNC012
72

331
UNC012

331

66

UNC013

331
UNC013

331

82

UNC022

331
UNC022

331

UNP009

331
UNP009

331

UNP010

331
UNP010

331

VAE003

301
VAE003

301

VAE007

301
VAE007

301

VAE008

301
VAE008

301

VAE010

301
VAE010

301

VAE011

301
VAE011

301

VIT001

161
VIT001

161

VPR001

162
VPR001

162

VPR002

162
VPR002

162

VPR003

162
VPR003

162

162
VPR004

162

163
VPR005

163

162
VPR023

162

RAC085
RAC086
RAC087
RAC091
RAC095
RAC217
RAC218
RAC219
RAC220

353
RAC085
353
RAC086
353
RAC087
352
RAC091
353
RAC095
351
RAC217
351
RAC218
351
RAC219
356
RAC220

Pagină
COD

353
RIG041
353
RIG042
353
RIG043
352
RIG044
353
RIG045
351
RIG046
351
RIG047
351
RIG050
356
RIG052

COD
Pagină

336
RIG041
345
RIG042
334
RIG043
337
RIG044
337
RIG045
337
RIG046
335
RIG047
336
RIG050
335
RIG052

Pagină
COD

336
RSA006
345
RSA007
334
RSA008
337
RSA009
337
RSA010
337
RSA013
335
RSA014
336
RSA015
335
RSA016

COD
Pagină

338
RSA006
338
RSA007
338
RSA008
338
RSA009
338
RSA010
358
RSA013
358
RSA014
338
RSA015
341
RSA016

Pagină
COD

338
RTO033
338
RTO034
338
RTO035
338
RTO036
338
RTO037
358
RTO038
358
RVA001
338
RVA002
341
RVA005

340
RTO033
349
RTO034
349
RTO035
349
RTO036
349
RTO037
338
RTO038
341
RVA001
341
RVA002
341
RVA005

340
SIS031
349
SIS032
349
SIS034
349
SIS035
349
SIS036
338
SKA001
341
SKR018
341
SKR019
341
SKR020

COD Pagină

SIS031
SIS032
SIS034
SIS035
SIS036

203
203
202
200
200

SKA001 150
SKR018 248
SKR019 248
SKR020 248

203
SUB014
203
SUB016
202
SUB017
200
SUB018
200
SUB020
150
SUB022
248
SUB023
248
SUB025
248
SUB026

SUB014
SUB016
SUB017
SUB018
SUB020

81
SUB022
SUB023
SUB025
SUB026

68

66
82

81

81

68
81

82

82

81

81

RCO004

345
RCO004

345
RIG054

337
RIG054

337
RSA017

357
RSA017

357
RVA006

341
RVA006

341
SKR022

SKR022 248

248
SUB028

SUB028

82

RCO006

344
RCO006

344
RIG201

335
RIG201

335
RSA020

338
RSA020

338
RVA007

341
RVA007

341
SKR024

SKR024 252

252
SUB035

SUB035

81

RCO007

344
RCO007

344
RIG203

336
RIG203

336
RSA021

338
RSA021

338
RVA008

341
RVA008

341
SKR025

SKR025 248

248
SUB036

SUB036

81

RCO008

344
RCO008

344
RIG206

372
RIG206

372
RSA025

341
RSA025

341
SDA007

324
SDA007

324
SKR026

SKR026 248

248
SUB037

SUB037

71

RCO010

348
RCO010

348
RIG207

334
RIG207

334
RSA214

338
RSA214

338
SDA008

324
SDA008

324
SKR030

SKR030 248

248
SUB038

SUB038

71

REG001

190
REG001

190
RIG208

337
RIG208

337
RSU008

345
RSU008

345
SDA009

324
SDA009

324
SKR031

SKR031 248

248
SUB039

SUB039

71

REG002

190
REG002

190
RIG209

334
RIG209

334
RSU010

347
RSU010

347
SDA010

324
SDA010

324
SKR047

SKR047 248

248
SUB042

SUB042

82

REG005

190
REG005

190
RIG210

335
RIG210

335
RSU011

347
RSU011

347
SDA011

324
SDA011

324
SKR049

SKR049 248

248
TAV001

TAV001

77

RET007

262
RET007

262
RIG217

337
RIG217

337
RSU014

348
RSU014

348
SDA012

324
SDA012

324
SPI003

SPI003

132

132
TAV002

TAV002

72

RET008

RET008
262

RIG218
262

RIG218
335

RSU016
335

RSU016
347

SDA013
347

SDA013
325

SPI004
325

SPI004

132

TAV005
132

76
TAV005

66

76

WHB001

146
WHB001

146

RET009

RET009
262

RMO001
262

RMO001
344

RSU018
344

RSU018
348

SDA014
348

SDA014
325

SPI005
325

SPI005

132

TAV008
132

77
TAV008

67

77 WHB002
67

146
WHB002

146

RET010

RET010
262

RMO002
262

RMO002
344

RSU019
344

RSU019
348

SDA015
348

SDA015
325

SPI006
325

SPI006

132

TAV009
132

TAV009

78

78
WHB003

148
WHB003

148

RET046

RET046
262

RMO005
262

RMO005
344

RSU020
344

RSU020
348

SEC004
348

SEC004
37

SPI007
37

SPI007

132

TAV011
132

TAV011

77

77
WHB004

146
WHB004

146

RET047

RET047
262

RMO007
262

RMO007
343

RSU021
343

RSU021
348

SEC006
348

SEC006
38

SPI008
38

SPI008

132

TAV012
132

TAV012

78

78
WHB005

146
WHB005

146

REZ001

REZ001
224

ROD024
224

ROD024
339

RSU022
339

RSU022
345

SEC007
345

SEC007
37

SPI009
37

SPI009

132

TAV013
132

TAV013

78

78
WHB007

146
WHB007

146

REZ002

REZ002
237

ROD201
237

ROD201
293

RSU024
293

RSU024
346

SEC010
346

SEC010
39

SPI010
39

SPI010

132

TAV014
132

TAV014

76

76
WHB008

148
WHB008

148

REZ007

REZ007
237

ROD203
237

ROD203
293

RSU025
293

RSU025
346

SEC011
346

SEC011
37

SPI011
37

SPI011

132

TAV015
132

76
TAV015

68

76 WHB009
68

146
WHB009

146

REZ011

REZ011
236

ROD204
236

ROD204
293

RSU027
293

RSU027
341

SEC012
341

SEC012
38

SPI012
38

SPI012

132

TAV016
132

TAV016

78

78
WHB010

146
WHB010

146

REZ014

REZ014
237

ROD205
237

ROD205
359

RSU028
359

RSU028
341

SEI007
341

SEI007
56

SPI013
56

SPI013

132

TAV018
132

TAV018

77

WHB011
77

146
WHB011

146

REZ016

REZ016
218

ROD206
218

ROD206
359

RSU029
359

RSU029
348

SEI008
348

SEI008
56

SPI014
56

SPI014

132

TAV019
132

TAV019

78

WHB012
78

146
WHB012

146

REZ023

REZ023
237

ROD207
237

ROD207
359

RSU030
359

RSU030
348

SEI009
348

SEI009
56

SPI015
56

SPI015

132

TAV022
132

TAV022

77

WHB013
77

146
WHB013

146

REZ024

REZ024
292

ROD208
292

ROD208
339

RSU031
339

RSU031
344

SEI010
344

SEI010
56

SPI016
56

SPI016

132

TAV023
132

TAV023

77

WHB014
77

146
WHB014

146

REZ028

REZ028
236

ROD211
236

ROD211
339

RSU032
339

RSU032
344

SEI011
344

SEI011
55

SPI017
55

SPI017

132

TBW001
132

TBW001

292

WHB015
292

146
WHB015

146

292

WHB016
292

146
WHB016

146

292

WHB017
292

144
WHB017

144

292

WHB018
292

144
WHB018

144

292

WHB019

145
WHB019

145

292

WHB020

144
WHB020

144

WHB021

146
WHB021

146

WHB022

146
WHB022

146

WHB023

146
WHB023

146

WHB024

144
WHB024

144

WHB025

161
WHB025

161

WHB026

147
WHB026

147

WHB027

147
WHB027

147

WHB028

148
WHB028

148

WHB029

146
WHB029

146

WHB030

145
WHB030

145

WHB031

144
WHB031

144

146
WHB032

146

145
WHB033

145

145
WHB034

145

WHB035

264

144
WHB035

144

REZ030
REZ032
REZ035
REZ036
REZ044
REZ046
REZ062
RIG002
RIG004

REZ030
237
REZ032
236
REZ035
215
REZ036
236
REZ044
236
REZ046
237
REZ062
236
RIG002
337
RIG004
334

ROD212
237
ROG009
236
ROG010
215
ROG012
236
ROG013
236
ROG017
237
ROG031
236
ROG032
337
ROG041
334

ROD212
339
ROG009
217
ROG010
217
ROG012
217
ROG013
217
ROG017
215
ROG031
217
ROG032
217
ROG041
217

RSU034
339
RSU035
217
RSU036
217
RSU038
217
RSU041
217
RSU042
215
RSU044
217
RSU045
217
RSU046
217

RSU034
347
RSU035
346
RSU036
345
RSU038
346
RSU041
349
RSU042
349
RSU044
348
RSU045
348
RSU046
347

SEI012
347
SEI013
346
SEI014
345
SEI015
346
SEI016
349
SFT007
349
SFT008
348
SFT009
348
SFT010
347

SEI012
55
SEI013
55
SEI014
55
SEI015
56
SEI016
55
SFT007
265
SFT008
265
SFT009
265
SFT010
265

SPI018
55
SPI019
55
SPR006
55
SPR007
56
SPR015
55
SPR017
265
SPR018
265
SPR024
265
SPR025
265

SPI018
SPI019

132
132

SPR006 161
SPR007 161
SPR015

43

SPR017 161
SPR018 161
SPR024 159
SPR025 159

RIG006
335

ROG042
335

ROG042
217

RSU047
217

RSU047
345

SFT011
345

SFT011
265

SRE002
265

SRE002

RIG007

RIG007
337

ROG044
337

ROG044
217

RSU048
217

RSU048
346

SFT012
346

SFT012
265

SRE003
265

RIG008

RIG008
334

ROG062
334

ROG062
215

RSU053
215

RSU053
341

SFT023
341

SFT023
265

RIG009

RIG009
334

ROG063
334

ROG063
215

RSU054
215

RSU054
341

SFT024
341

RIG010

RIG010
335

ROT001
335

ROT001
215

RSU201
215

RSU201
347

RIG011

RIG011
335

ROT003
335

ROT003
218

RSU202
218

RIG012

RIG012
336

ROT004
336

ROT004
218

RIG013

RIG013
336

ROT005
336

RIG015

RIG015
334

RIG016

TBW002
132
TBW003
132
TBW004
161
TBW005
161
TBW006
43
TBW007
161
TBW013
161
TEL012
159
TEL014
159

TBW002
TBW003
TBW004
TBW005
TBW006
TBW007
TBW013
TEL012
TEL014

292
292
71
263
263

82
81
81
71
71
71
82

VPR004

77

VPR005

72

VPR023

66

292
292
292
292
71

263
263

74

TEL016
74

TEL016

SRE003

73

TEL017
73

TEL017

263

SRE005
265

SRE005
73

67

73TEL026
67

TEL026

262

SFT024
265

SRE007
265

SRE007

73

TEL027
73

TEL027

262

SIS001
347

SIS001
203

SRE009
203

SRE009

72

TEL028
72

TEL028

263

RSU202
346

SIS002
346

SIS002
203

SRE010
203

SRE010
73

66

73TEL029
66

TEL029

263

RSU217
218

RSU217
346

SIS005
346

SIS005
203

SRE011
203

SRE011

73

TEL205
73

TEL205

264

ROT005
218

RSU221
218

RSU221
345

SIS006
345

SIS006
202

SRE012
202

SRE012
73

68

73TEL206
68

TEL206

264

ROT008
334

ROT008
218

RSU223
218

RSU223
341

SIS009
341

SIS009
201

SRE015
201

SRE015

74

TEL207
74

TEL207

264

RIG016
334

RRU007
334

RRU007
343

RSU224
343

RSU224
344

SIS010
344

SIS010
203

SRE018
203

SRE018

74

TEL208
74

TEL208

264

RIG017

RIG017
336

RRU009
336

RRU009
343

RTO009
343

RTO009
350

SIS011
350

SIS011
203

STI006
203

STI006

214

TEL209
214

TEL209

264

WHB036

264

145
WHB036

145

RIG018

RIG018
337

RRU010
337

RRU010
343

RTO010
343

RTO010
349

SIS014
349

378SIS014
200 378STI009
200

STI009

214

TIP005
214

TIP005

161

161
WHB037

145
WHB037

145

RIG020

RIG020
343

RRU011
343

RRU011
343

RTO011
343

RTO011
349

SIS015
349

SIS015
201

STI028
201

STI028

214

TIP012
214

TIP012

161

161
WHB038

145
WHB038

145

RIG025

RIG025
335

RRU203
335

RRU203
343

RTO012
343

RTO012
349

SIS016
349

SIS016
200

STI032
200

STI032

214

TIP018
214

TIP018

161

161
WHB039

146
WHB039

146

RIG026

RIG026
334

RRU204
334

RRU204
343

RTO013
343

RTO013
349

SIS017
349

SIS017
200

STI074
200

STI074

214

TIP033
214

TIP033

161

161
WHB041

161
WHB041

161

RIG027

RIG027
337

RRU207
337

RRU207
342

RTO015
342

RTO015
345

SIS018
345

SIS018
200

SUB002
200

SUB002

74

TMK001
74

TMK001

246

246
WHB042

161
WHB042

161

RIG032

RIG032
334

RRU208
334

RRU208
342

RTO016
342

RTO016
350

SIS020
350

SIS020
201

SUB003
201

SUB003

72

TMK003
72

TMK003

246

246
WHB048

147
WHB048

147

RIG006

263
262
262
263
263
264

WHB032

264

WHB033

264

WHB034

