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Penar Color
• Penar cu fermoar. 

COD MODEL DESCRIERE

MS-UA000113 Dublu mic 12 creioane colorate+foarfeca+radiera+ascutitoare+2 
pixuri+creion+12 carioci colorate+raportor+2 echere+rigla

MS-UA000123 Dublu mare 20 carioci colorate+raportor+rigla+2 echere+22 creioane colorate 
+2 pixuri+foarfeca+ascutitoare+marker+radiera+ creion

COD MODEL DESCRIERE
MS-UA000115 Simplu Capacitate potrivită pentru riglă de 20 cm.
MS-UA000139 Rectangular dublu Capacitate potrivită pentru riglă de 20 cm.

Penar dublu Color  
• Penare complet echipate, cu design Color.

Penar Graffiti
• Penar simplu cu două fermoare.

Penar Colorful
• Penare simple cu fermoar. 

COD MODEL DESCRIERE
MS-UA000111 Simplu cilindric Capacitate potrivită pentru riglă de 20 cm

COD MODEL DESCRIERE

MS-UA000110 Dublu mare 20 carioci colorate+raportor+rigla+2 echere+22creioane  
colorate+ 2pixuri+foarfeca+ascutitoare+marker+radiera+ creion

MS-UA000117 Dublu mic 12 creioane colorate+ascuțitoare+radieră+creion+2 pixuri

Penar dublu Colorful  
• Penare complet echipate, cu design Colorful

COD MODEL DESCRIERE

MS-UA000124 Dublu mic 12 creioane colorate+foarfeca+radiera+ascutitoare+2 
pixuri+creion+12 carioci colorate+raportor+2 echere+riglă

MS-UA000125 Dublu mare 20 carioci colorate+raportor+riglă+2 echere+22creioane colorate+
2pixuri+foarfeca+ascutitoare+marker+radiera+ creion

COD MODEL DESCRIERE
MS-UA000126 Simplu Capacitate potrivită pentru riglă de 20 cm

Penar dublu Grafitti   
• Penare complet echipate, cu design Grafitti.
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Creioane colorate   
• Creioane colorate Alpino tradiționale, ideale pentru școală. 
• Mină de 3 mm este rezistentă la apa. 

NOU! NOU!

Creioane colorate Trimax
• Creioane cu formă triunghiulară pentru o scriere corectă și ferma. 
• Mina groasă nu se rupe ușor.
• Include ascuțitoare gratis.
COD AMBALARE
MS-AL000113 12 culori/set

COD AMBALARE
MS-AL000177 12 culori/cutie

Creioane colorate Alpino Baby
• Creioane colorate, ideale pentru copii datorită dimensiunii groase și a 

minei din ceară moale. 
• Sunt foarte ușoare, nu cântăresc mai nimic.
• Ambalate în cutie de carton.

Creioane colorate
• Creioane colorate Alpino tradiționale, ideale pentru la școală.
• Diametru 6,90 mm. 
• Mina de 3 mm este rezistentă la apă.

COD MODEL AMBALARE
MS-AL010653 1/1 6 culori/cutie carton
MS-AL000600 1/1 36 culori/cutie carton
MS-AL000651 1/2 6 culori/cutie carton
MS-AL000653 1/1 6 culori/cutie carton

COD MODEL AMBALARE
MS-AL000754 1/1 12 culori/cutie metalică
MS-AL000758 1/1 24 culori/cutie metalică
MS-AL000760 1/1 36 culori/cutie metalica

Creioane colorate      
• Creioane colorate tradiționale, ideale pentru școală. 
• Diametru: 6.90 mm 
• Mină de 3 mm este rezistentă la apă. 
• Ambalate în cutie din carton. 
• Include ascuțitoare gratis.
COD MODEL AMBALARE
MS-AL010654 1/1 12 culori/cutie
MS-AL010658 1/1 24 culori/cutie

COD AMBALARE
MS-AL000130 12 culori/cutie carton
MS-AL000131 24 culori/cutie carton
MS-AL000003 12 culori/cutie metalică

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



COD DESCRIERE
MS-LE000019 6 culori (2 galbene, 1 roz, 1 albastru, 1 portocaliu, 1 verde.

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

COD AMBALARE
MS-AL000167 12 culori/cutie

Creioane colorate metalizate Metalix
• Creioane colorate cu mina metalizată, cu efect uimitor pe hârtie închisă la 

culoare.

COD AMBALARE
MS-DC050290 12 culori/cutie

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

COD AMBALARE
MS-DX050216 15 culori/cutie

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

COD AMBALARE
MS-DA000125 12 culori/cutie
MS-DA000127 24 culori/cutie

Creioane cerate triunghiulare Dacstrix
• Creioane cerate moi triunghiulare.
• Forma triunghiulara ajută copilul să scrie corect și ferm.
• Ambalate în cutie de carton.

COD AMBALARE
MS-PA000012 12 culori/cutie
MS-PA000024 24 culori/cutie

Creioane cerate din plastic Plasti 
• Creioane cerate din plastic pentru copii, folosite pentru desen și pictură. 
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COD AMBALARE
MS-PX000006 6 culori fluorescente/cutie
MS-PX000012 12 culori/cutie

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

COD AMBALARE
MS-PX000002 12 culori/cutie
MS-PX000112* 12 culori/cutie

Creioane cerate Pinta 
• Creioane cerate în culori vii care pot fi amestecate pentru un efect deosebit. 
• Solubile în apa. Folosind pensula se crează un effect de acuarelă, iar prin 

frecare ușoară se estompează ușor.

*format subțire

Creioane cerate Alpino Baby
• Creioane colorate, ideale pentru copii datorită dimensiunii groase, nu pătea-

ză. 
• Sunt foarte ușoare, nu cântăresc aproape nimic.COD AMBALARE
MS-DA000060 12 culori/cutie

Carioca Alpino Baby
• Ideale datorită vârfului special care nu se turtește, colorează din orice 

unghi și se pot spăla.
• Ambalate în cutie de carton.

COD AMBALARE

MS-AR000056 10 culori/cutie

Carioca Standard
• Carioca cu vârf fin de 2,8 mm, cu cerneală care se poate șterge, în culori luminoase. 
• Ideale pentru școală.
COD AMBALARE
MS-AR001001 6 culori/cutie
MS-AR001002 12 culori/cutie
MS-AR001003 24 culori/cutie

Carioca Maxi
• Carioca cu vârf de 6 mm, cu cerneală care se poate șterge, în culori  

luminoase.
COD AMBALARE
MS-AR000005 6 culori/cutie
MS-AR000006 12 culori/cutie
MS-AR000007 24 culori/cutie



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

COD AMBALARE
MS-AR000013 10 culori/cutie
MS-AR000058 20 culori/cutie

Carioca stampilă Fantasy
• Carioci cu vârf care stampileaza în diferite forme. 
• Cu cerneală care se spală.
• Ambalate în cutie de carton.

COD AMBALARE

MS-AR000059 10 culori/cutie

Set carioca Alpino Crea + Décor
• Conține 7 carioci pentru orice tip de suprafață.
• Pentru decorarea pe carton, lemn, sticlă, piele, plastic, metal, piatra etc. 
• Cariocă permanentă pentru suprafețe poroase, poate fi ștrearsă de pe 

suprafețe netede și usor de spalat de pe mâini.
COD AMBALARE

MS-AR000133 7 culori/cutie

Set carioca Alpino Crea + Metalix
• Conține 7 carioci pentru orice tip de suprafață.
• Pentru decorarea pe carton, lemn, sticlă, piele, plastic, metal, piatra etc. 
• Se foloseste pe suprafețe de culoare închisă pentru un efect uimitor.
COD AMBALARE

MS-AR000134 7 culori metalizate/cutie

Set pictura efect 3D Alpino Crea + Crystal Paint
• 12 vopsele cu efect de sticlă pentru decorarea suprafețelor neporoase 

cum ar fi sticlă, oglinzi, ferestre, gresie, etc…

COD
MS-DE000028

Set pictura efect 3D Alpino Crea + 3D Paint
• 12 vopsele cu efect 3D pentru desen pe hârtie, lemn, piatra, etc.

COD
MS-DH000005
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Set Alpino Crea + Textil 
• Set pentru crearea de decoratiuni fantastice pe textile ca sepci, tricouri, 

teniși, etc.

COD AMBALARE
MS-AR000132 10 carioci/cutie
MS-PX000001 12 creioane cerate/cutie

Acuarele pentru pictură cu mâna Alpino
• Acuarele pentru pictură cu mâna, cu textură specială astfel încât copii pot 

controla prima lor pictură. Bureți pentru pictat
• Ambalare în cutie de carton.

COD AMBALARE
MS-DD000060 4 culori x 40ml/cutie

Set acuarele Acrylic Paint 
• Set acuarele acrilic pentru decorarea unor suprafețe ca hârtie, lemn, carton
• Solubile în apă, dar după uscare sunt rezistente la apă, cu efect de lac.
• Ambalare în cutie de carton.

COD AMBALARE
MS-DV000018 6 culori + pensula
MS-DV000019 6 culori metalizate + pensula

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

*conține pensula gratis

COD AMBALARE
MS-DM010918 6 culori x 16 ml/cutie
MS-DM010920 5 culori x 40 ml/cutie
MS-DM010921 7 culori x 40 ml/cutie

Set acuarele Tempera     
• Set acuarele în culori intense ambalate în cutie plastic. 
• Conține pensula gratis.  

COD CULOARE AMBALARE
MS-AQ000003 5 culori x 7,5 ml Cutie plastic
MS-AQ000004 10 culori x 7,5 ml Cutie plastic

NOU!

COD AMBALARE
MS-DD010104 4 culorix100ml/cutie
MS-DD010105 5 culorix100ml/cutie

Acuarele pentru pictură
cu mâna Finger Paint
• Acuarele pentru pictură cu mâna, care se pot spăla. 
• Create special pentru a dezvolta creativitatea copiilor.



Acuarele Tempera    
• Vopsea Tempera pentru școală, în culori luminoase, care acoperă foarte 

bine suprafața și care se poate spăla. 
COD CULOARE AMBALARE
MS-DM010170 alb 500 ml/sticla
MS-DM010171 galben 500 ml/sticla
MS-DM010172 portocaliu 500 ml/sticla
MS-DM010173 roz deschis 500 ml/sticla
MS-DM010174 rosu 500 ml/sticla
MS-DM010175 magenta 500 ml/sticla
MS-DM010176 ocru 500 ml/sticla

COD CULOARE AMBALARE
MS-DM010177 maro 500 ml/sticla
MS-DM010178 verde deschis 500 ml/sticla
MS-DM010179 verde mediu 500 ml/sticla
MS-DM010180 albastru 500 ml/sticla
MS-DM010181 albastru marin 500 ml/sticla
MS-DM010182 violet 500 ml/sticla
MS-DM010183 negru 500 ml/sticla

NOU!

Acuarele metalizate Tempera    
• Vopsea Tempera pentru școală în culori metalizate 

COD CULOARE AMBALARE
MS-DM000055 auriu 250 ml/sticla
MS-DM000056 argintiu 250 ml/sticla

NOU!

COD AMBALARE
MS-DM000049 4 culorix250ml/cutie

Acuarele Tempera fluorescente        
• Acuarele tempera în culori fluorescente, care se pot spăla.

Creion grafit
• Creioane HB, triunghiulare sau triunghiulare jumbo, confortabile și  

ergonomice. 
• Cu spațiu special pentru personalizare.

COD DESCRIERE AMBALARE 
MS-JU025012 creion triunghiular cu radieră Junior 12 buc./cutie
MS-JU000004 creion triunghiular Tri 12 buc./cutie
MS-JU000002 creion triunghiular Trimax 12 buc./cutie

Creion cu mină grafit Carbonil 
• Creion pentru desene și schițe, cu mină din carbune.
COD AMBALARE
MS-LE010012 12 buc./cutie
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Mine creion mecanic 2 mm
• Mină  de 2 mm pentru creion mecanic.

COD AMBALARE

MS-PM035300 blister cu creion mecanic  + set 12 mine gratis
MS-PM001300 24 buc./display

COD AMBALARE

MS-PM000200 Set 12 mine creion, 2 mm

Creion mecanic Maxim
• Creion mecanic cu mină de 2 mm.

COD AMBALARE
MS-DP000193 2 culori plastilina+ set accesorii/cutie

Kit plastilina magica cu tematica Rapid Cars
• Kit complet ce te ajută pas cu pas să creezi mașini fantastice cu meca-

nism. 2 modele cu roșu și albastru. 
• Kitul include: plastilină magică (3 culori), mecanism de frecare, instrument 

de modelare, spatulă, autocolante decorative, instrucțiuni de folosire. 
  

COD AMBALARE
MS-DP000192 32 culori plastilina+ set accesorii/cutie

Kit plastilină magică cu tematica Nativity Scene 
• Kit complet ce te ajută pas cu pas să creezi scenă nașterii lui Iisus cu 

plastilină magică. 
• Kitul conține: plastilină magică (13 culori), instrumente pentru modelare, 

scenă montabila, instrucțiuni de folosire. 
  

Kit plastilină magică cu tematică
• Kit cu plastilină magică cu tematică zombie.
• Include toate materialele necesare și instrucțiuni de folosire.

COD DESCRIERE
MS-DP000168 6 culori Bloody
MS-DP000169 6 culori Creepy
MS-DP000167 6 culori Walker
MS-DP000170 12 (4 x 3 modele )/display

COD MODEL DESCRIERE
MS-DP000152 12 (4 x 3 modele )/display
MS-DP000153 Koala 6 culori plastilina magica
MS-DP000155 Unicorn 3 culori plastilina magica
MS-DP000156 Dragon 4 culori plastilina magica

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



COD MODEL DESCRIERE
MS-DP000151 Roboti 2 suporti roboti + 8 ochi, 4 cutii de 40 gr. cu plastilina in 9 culori, instructiuni de folosire
MS-DP000166 My Style 4 culori plastilina magica x 40gr+ 2 papusi

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

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

COD AMBALARE
MS-DP000139 6 culori x 40gr plastilină magica + 4 seturi accesorii/cutie

Kit plastilină magică Seaworld
• Kit plastilină magică cu 6 culori și 4 seturi accesorii.
• Ambalate în cutie de carton.
COD AMBALARE
MS-DP000141 6 culori x 40gr plastilină magica + 4 seturi accesorii

COD AMBALARE
MS-DP000129 6 culori x 35gr plastilină +  10 forme modelaj + roller

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

Kit plastilină cu forme modelaj 
• Plastilină fără miros, ușoară și flexibilă, care nu murdarește.
• Culorile pot fi amestecate.
COD AMBALARE
MS-DP000052 10 +2 culori x 17gr plastilină + 4 forme modelaj + roller/blister
MS-DP000054 8 culori x 80gr plastilină +  10 forme modelaj + roller/ cutie
MS-DP000053 7 culori x 80 gr plastilină + 16 forme modelaj + 3 accesorii/ cutie
MS-DP000055 7 culori x 90gr plastilină +  7 forme modelaj + roller/cutie

Kit plastilină magică Dinosaurs
• Kit plastilină magica cu 6 culori și 4 seturi accesorii. 
• Ambalate în cutie de carton.

COD AMBALARE
MS-DP000140 6 culori x 40gr plastilină magica + 4 seturi accesorii/cutie
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COD AMBALARE
MS-DP000131 10 + 4 seturi componente
MS-DP000051  6 culori+2 culori neon x 17gr/blister

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

personaje.
COD GRAMAJ AMBALARE
MS-DP000137 8 culori x 14 gr cutie carton
MS-DP000138 8 culori x 40 gr gentuță plastic

Kit plastilină magică
• Kit de plastilină magică în culori asortate. 
• Include pliant cu idei pentru modelare. 

Plastilină Alpino Baby
• Plastilină ideală pentru copiii care încep să modeleze.
• Este moale, ușor de modelat și permite amestecarea culorilor.
COD GRAMAJ AMBALARE
MS-DP000125 75 gr. 3 culori/cutie

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

COD GRAMAJ AMBALARE
MS-DP000130 140 gr. 4 culori/cutie

COD CULOARE
MS-DP000143 alba
MS-DP000144 galbena
MS-DP000145 roz
MS-DP000146 rosie
MS-DP000147 verde
MS-DP000148 albastra

COD CULOARE
MS-DP000149 maron
MS-DP000150 neagra
MS-DP000172 roz
MS-DP000173 orange
MS-DP000176 bleu
MS-DP000177 violet

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

COD CULOARE
MS-DP000172 roz
MS-DP000173 orange
MS-DP000176 bleu
MS-DP000177 violet

Plastilină magică 
• Plastilină magică ușoară și flexibilă pentru modelarea de figuri fantastice. 
• Foarte elastică și ușor de modelat. 
• Se usucă dacă e lăsată la aer, nu are nevoie de căldură. 
• Nu pătează și nu conține gluten sau oricare din alergeni. 
• Ambalată în cutie de 160 gr. 

NOU



COD AMBALARE
MS-DP000915 20 culori/display
MS-DP000934 4 culori/blister
MS-DP000911 6 culori fluorescente x 6 buc. x 30 gr/diplay
MS-DP000918FL 6 culori fulorescente x 2 buc. x 150 gr/display
MS-DP000915FL 6 culori fluorescente x 4 buc. x 50 gr/display

Plastilină
• Plastilină fără miros, ușoară și flexibilă, care nu murdarește. 
• Culorile pot fi amestecate.

Plastilină        
• Plastilină fără miros, ușoară și flexibilă, care nu murdărește. 
• Culorile pot fi amestecate. 
• Gramaj: 200 gr 

COD AMBALARE
MS-DP000117 12 buc/blister

NOU!

COD DESCRIERE
MS-DP000157 6 culori x 75gr
MS-DP000158 8 culori metalizate x 45 gr
MS-DP000159 6 culori x 450gr + rama 3D tigru
MS-DP000160 7 culori x 450gr + rama 3D zebra

Spumă magică 
• Un nou material pentru modelare. 
• Se usucă la aer și nu conține alergeni. 
• Perfect pentru a crea figuri amuzante sau pentru a face opere de 

art ape lemn, plastic... etc. 

COD AMBALARE
MS-DP000104 500 gr., alba
MS-DP000105 500 gr., teracota

Pastă de modelat
• Pastă de modelat naturală.

COD AMBALARE
MS-DP000194 Nisip modelaj 300gr + materiale/cutie

Nisip pentru modelaj Sandy Clay 
• Nisipul pentru modelaj se modelează ca o plastilină.  
• Nu trebuie udat pentru a fi modelat, nu se lipește pe mâini, nu se usucă 

niciodată și poate fi modelabil la infinit. 
• Nu absoarbe apa sau alte lichide, nu pătează și își dublează volumul față 

de cât este în pachet după ce este frământat pentru omogenizare. 
• Este un produs sigur pentru copii, nu conține gluten sau alergeni. 
• Kitul șea World te ajută pas cu pas să creezi animale fantastice subacvatice. 
• Kitul conține: nisip pentru modelaj 300 gr., forme de animale subacvatice, 

instrumente de modelaj, planșă cu fundul mării, instrucțiuni de folosire. 
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COD
MS-DL000112

COD AMBALARE
MS-DL000010 6 culori x 5gr + accesorii

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

Set machiaj Princess     
• Set complet de machiaj, cu tematică prințesă.
• Contine 6 culori cosmetice asortate, creion dermatograf, 2 pliculețe cu 

sclipici, pensulă și tatuaje tematice.

COD
MS-DL000100

COD
MS-DL000111

Set make-up lichid Fiesta     
• Machiaj lichid tip tatuaj. 
• Ușor de aplicat cu pensulă, permite desenarea micilor detalii, dar și 

suprafețelor mari. 
• Odată aplicat, nu pătează. 
• Culorile pot fi amestecate. 
• Setul conține: 8 culori, pensulă, și broșură cu idei. 

Set machiaj Animals      
• Set complet de machiaj cu temă animale. 
• Setul conține: 6 stick-uri în culori asortate, creion cosmetic, 2 plicuri cu 

sclipici, pensulă și tatuaje tematice. 

Set machiaj Carnival
• Set complet pentru machiaj ideal pentru petreceri și zile de naștere.

Set machiaj Fiesta  Monsters
• Set complet pentru machiaj cu 6 stick-uri în culori asortate, stick pentru 

tatuaj, pensula cosmetică, perie și 2 plicuri cu sclipici.
COD
MS-DL000009

COD
MS-DL000008
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Set machiaj Fiesta           
• Cutie cu creioane machiaj în 6 culori asortate.
• Gramaj: 15 gr.

COD AMBALARE
MS-DL000024 6 buc/cutie

NOU!

Set machiaj Halloween   
• Conține: 6 stick-uri color de 5 gr., alb, negru, portocaliu, violet, roșu, verde, 

tatuaje în culori luminoase, creion dermatograf, perie vopsea, 2 pungi cu 
sclipici și broșură cu instrucțiuni de folosire.  

• Produs cosmetic, testat dermatologic. 
• Se spală cu apă. 
COD AMBALARE
MS-DL000096 cutie

NOU!

Set machiaj pasta Fiesta Sport
• Set machiaj, conține 6 culori x 5 gr. , inclusiv culorile echipei tale favorite.

COD
MS-DL000011

Set machiaj pasta Mega Fiesta
• Set machiaj, conține 12 culori pentru machiaj.

COD
MS-DL000012

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

ușor de aplicat.

COD AMBALARE
MS-DL000083 2 buc./set
MS-DL000084 5 culori asortate/set

COD DESCRIERE AMBALARE
MS-DL000051 Pentru baieti 3 culori ( portocaliu, verde militar, maro) x 5 gr./blister
MS-DL000052 Pentru fete 3 culori (mov, roz, bleu) x 5 gr./blister

Stick machiaj Face Stick
•  Cel mai curat și util machiaj, care datorită sistemului retractabil, pentru a 

nu murdări mâinile. 
•  Culori: portocaliu, verde militar, maro. 
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Set machiaj Aqua Fiesta          
• Paletă conține machiaj pe bază de apă cu 6 culori și pensula inclusă. 
• Disponibil în culori clasice.

Set machiaj Aqua Princess          
• Paletă conține machiaj pe bază de apă cu 6 culori și pensula inclusă. 
• Disponibil în culori de prințesa. 

COD AMBALARE
MS-DL000161 6 buc/blister

COD AMBALARE
MS-DL000162 6 buc/blister

NOU!NOU!

COD AMBALARE
MS-DL000164 15 ml / tub

Sânge artificial pentru efecte speciale
• Simulează răni sângeroase pentru a arată foarte reale. 
• Se aplică direct pe piele în zonă aleasă. Se poate folosi pentru a crea tăie-

turi și leziuni adânci. 
• La final aplicați puțin machiaj negru pentru a simula un hematom pentru 

un efect mai realist. 
COD
MS-DL000165

Set machiaj Special FX
• Kit complet pentru efecte special. Include tot ce este necesar pentru a 

obține un aspect terifiant.
• Kitul conține: ceară specială 15 gr., 15 ml sânge artificial, stick de machiaj 

alb 5 gr., stick de machiaj negru 5 gr., 1 spatulă, 1 burețel.

COD AMBALARE
MS-DL000163 Ceara 15 gr + spatula / blister

Ceară pentru efecte speciale
• Ceară specială folosită efect de deformații și efecte speciale. 
• Luați cantitatea dorită, se frământă cu degetele și cu o spatulă până devine 

o pastă suficient de moale pentru a se lipi pe piele. 
• Ia formă dorită în funcție de efectul pe care doriți să îl creați, cicatrice, 

deformație, rana….. 
• Aplicați sânge artificial în tăieturi sau răni. La final aplicați puțin machiaj 

negru pentru a simula un hematom pentru un efect mai realist. 

COD CULOARE AMBALARE
MS-DL000166 Alb 1 buc x 14 gr
MS-DL000167 Galben 1 buc x 14 gr
MS-DL000168 Rosu 1 buc x 14 gr
MS-DL000169 Roz 1 buc x 14 gr
MS-DL000170 Violet 1 buc x 14 gr
MS-DL000171 Albastru 1 buc x 14 gr
MS-DL000172 Verde 1 buc x 14 gr

COD CULOARE AMBALARE
MS-DL000173 Negru 1 buc x 14 gr
MS-DL000174 Auriu 1 buc x 14 gr
MS-DL000175 Argintiu 1 buc x 14 gr
MS-DL000177 Portocaliu 1 buc x 14 gr
MS-DL000178 maro 1 buc x 14 gr

MS-DL000176 Asortate 24 (12 culori x  
2 buc)/display

Machiaj spumă 
• Machiajul spumă este pe bază de apă, și are o acoperire mai bună. 
• Ideal pentru aplicarea pe suprafețe mari cu degetele, burete…  

cu rezultate uimitoare. 
• Se îndepărtează cu apă, nu se lipește de mâini. 
  



COD CULOARE AMBALARE
MS-DL000085 alb 1 buc.
MS-DL000089 albastru 1 buc.
MS-DL000086 galben 1 buc.
MS-DL000090 negru 1 buc.
MS-DL000087 roșu 1 buc.
MS-DL000088 verde 1 buc.
MS-DL000056 bleu 1 buc

COD CULOARE AMBALARE
MS-DL000054 roz 1 buc
MS-DL000055 mov 1 buc
MS-DL000057 maro 1 buc
MS-DL000058 verde militar 1 buc
MS-DL000053 portocaliu 1 buc
MS-DL000059 asortate 6 buc x 6 culori/display
MS-DL000075 asortate 6 culori x 6 buc/display

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

Cutie art box Scrapbook 
• Scrapbook este o multitudine de tehnici creative, cum ar fi decuparea, 

lipirea pentru a crea un album de amintiri în imagini, folosind diferite 
decorațiuni: autocolante, panglici, hârtie specială, textile, nasturi…etc. 

• Cutia conține: structură album, forme geometrice pentru decorațiuni, 2 
inele pentru legare, 2 role bandă dublu adeziva (de 5mm), lipici Alpino, 10 
țipare de hârtie (20x20cm), 7 litere decorative, 1 carioca neagră Alpino, 1 
m dantelă neagră.

COD AMBALARE
MS-AB000011 cutie

NOU!

Cutie art box Crocket XXL  
• Crosetul XXL este o nouă tendință pentru lucru manual, ce folosește fir de 

bumbac în formă de ghem. Cu crosetul se pot lucra covoare, genți, coliere, 
curele…etc.  

• Cutia conține: 3 gheme cu fir de 30m, un croșet nr. 10, material pentru 
căptușeala, lanț metalic, fermoar 28cm, nasture de 2cm 

COD AMBALARE
MS-AB000012 cutie

NOU!



10.15 Seturi de machiaj pentru evenimente10.14 Seturi machiaj pentru evenimente

COD
MS-AK000018

Cutie art box Paint your Mermaid   
• Colorează sirena. 
• Cutia conține: păpușă din material care poate fi pictat, țesătură adeziva, 

vopsele acrilice, pensula, lipici cu sclipici și broșură explicativă. 

COD
MS-AK000019

Cutie art box Design your bangles    
• Decorează și personalizează propriile brățări cu material textil. 
• Cutia conține: 4 brățări cu diametrul de 72 mm, 4 role de material textil 

adeziv, pietre decorative adezive și broșură explicativă. 
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COD
MS-AB000010

Cutie art box Washitape
• Bandă Washi este un fel de hârtie adezivă sau bandă adezivă din hârtie. 
• Are mai multe aplicații, dar este ideală pentru decorare pe lemn, plastic, 

piele… 
• Cu acest kit puteți decora o căsuță drăguță pentru pasăre. 
• Kitul conține: structură casei pentru pasăre, 3 role de bandă adeziva din 

hârtie, 1 băț de lemn, pietre decorative, 1 fluturaș decorativ, 1 panglică de 
1 m, 1 lipici alb, instrucțiuni de folosire.

COD
MS-AB000013

Cutie art box Amigurumi
• Amigurumi este o tehnică japoneză ce constă în teserea sau crosetarea 

unor forme tridimensionale. 
• Potrivit obiceiului se spune că are legătură cu conceptul de prietenie, com-

panie …. se spune că fiecare amigurumi are un “suflet” ce devine însoțitorul 
și confidentul pe viață al proprietarului, oferindu-I confort și protecție în 
momentele de stres și tristețe. 

• Kitul include: 3 gheme fir gros de 25 gr., umplutura 20 gr., 1 croșet, 2 ghe-
me fir subțire de 5 gr., 1 ac de 4 mm, instrucțiuni de folosire. 

  



COD
MS-AK000017

Cutie art box Joey Raccon   
• Coase și decorează păpușă din material textile. 
• Cutia conține: 17 bucăți de material pretaiat, 1 nasture, ace din plastic, ață 

albastră și neagră, umplutura, broșură explicativă. 

Cutia art kid Aliens Attack
• Crează și modelează extratereștrii.
• Cutia Aliens Attack conține: 6 borcanele cu spumă modelatoare, 1 unealtă 

pentru decorat, 3 ouă din hârtie, 1 minge din porex, instrucțiuni de folosire.
COD
MS-AK000011

Cutie art kid Juliette Workshop
• Decorează cutii de bijuterii și bijuterii.
• Cutia Juliette Workshop conține: 4 borcanele cu plastilină de 28 gr. ( roz, 

roșu, verde, albastru), 2 borcanele de 28 gr cu plastilină culori combina-
te ( roz+albastru și alb+galben), 1 unealtă, 6 inele, 2 lipiciuri cu sclipici 
( roz+verde), 2 perle din plastic, 2 flori din plastic, 1 cutie din lemn,  
instrucțiuni de folosire.

COD
MS-AK000002

Cutie art kid Carnaval de Venecia
• Decorarea și colorarea unei măști de carnaval.
• Cutia Carnaval de Venecia conține: 2 măști pentru decorare, 2 pensule 

(una groasă și una subțire), 4 lipiciuri cu sclipici (albastru, roz, auriu si 
argintiu), 5 acuarele acrylic, instrucțiuni de folosire.

COD
MS-AK000001
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Lipici lichid
• Stilou cu lipici lichid pentru hârtie, carton, lemn... etc. 
• Curat și practic, ideal pentru acasă, școală și birou. 
COD CANTITATE

MS-GS000002 50 ml.

Lipici cu sclipici Glitter Glue 
• Desenele vor  străluci cu lipiciul cu sclipici sau cu lipiciul neon.

COD DESCRIERE
MS-DE000015 6 culori cu sclipici/blister
MS-DE000008 6 culori neon/blister
MS-DE000029 50 glitter glue, culori asortate/galetusa plastic

Tabliță magnetică pentru scris 
• Tăbliță magnetică pentru scris, cu suport și marker. 
• Ramă în culori asortate. 
COD DIMENSIUNI
MS-PP0216 44 x 55 cm
MS-PP0215 35 x 25 cm
MS-PP0211 27,9 x 35.6 cm
MS-PP0213 25,5 x 18 cm

Foarfeca Stop Stick      
• Set acuarele în culori intense ambalate în cutie plastic. 
• Conține pensula gratis.  

COD LUNGIME AMBALARE
MS-PT0034 180 mm blister

NOU!

Foarfeca School       
• Foarfecă cu mânere din cauciuc flexibil pentru decupare confortabilă și 

precisă. 
• Ideală pentru stângaci. 
• Culori asortate. 
• Ambalare în blister. 

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

COD LUNGIME AMBALARE
MS-PT0018 180 mm blister

COD LUNGIME AMBALARE
MS-PT0017 130 mm blister

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

MS-PT0030 13,5 cm

Foarfecă
• Foarfecă pentru copii, usor de folosit. 
• Ambalare în blister.
COD MODEL DESCRIERE LUNGIME

MS-PT0024 EASY CUT foarfecă cu stop, mâner special personalizabil 13,5 cm
MS-PT0029* FASHION diferite culori și decorațiuni 13 cm

Foarfecă copii         
• Foarfecă pentru copii cu mânere din plastic.

COD LUNGIME AMBALARE
MS-PT0025 120 mm blister

NOU!

COD LUNGIME
MS-PT0023 13 cm

COD LUNGIME
MS-PT0033 13 cm

Foarfecă School 
• Foarfecă cu mânere din cauciuc flexibil pentru decupare confortabilă și 

precisă. 
• Ideală pentru stângaci. 
• Culori asortate. 
• Ambalare în blister. 

Foarfeca Stop Stick  
• Taie cu ușurință materiale adezive, cum ar fi bandă adezivă, celofanula... etc. 
• Culori asortate. 
• Ambalare în blister. 

Foarfecă Confort
• Foarfecă cu mânere din cauciuc flexibil pentru o decupare confortabilă 

și precisă. 
• Culori asortate.
• Ambalare în blister.

COD LUNGIME

MS-PT0027 15 cm



24



25

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

COD DIMENSIUNE
AL-1450 30 cm
AL-1450-1 50 cm
AL-1450-2 70 cm
AL-1450-3 100 cm

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

COD DIMENSIUNE
AL-1560 20 cm
AL-1561 30 cm

Riglă din plastic transparent
• Pentru lucrări normale și desen tehnic.
• Fabricată din plastic cu inscripționare neagră.
COD CULOARE DIMENSIUNE
AL-1571 transparentă 20 cm
AL-1572 transparentă 30 cm
AL-1573 transparentă 40 cm
AL-1574 transparentă 50 cm

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

COD CULOARE DIMENSIUNE
AL-1585 albastru 30 cm
AL-1582 transparent 30 cm

COD GRADAȚIE DIMENSIUNE
AL-1578 0°- 180° 16 cm

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

COD DIAMETRU CERC LUNGIME
AL-1354* 380 mm (cu extensie max. 620) 170mm
AL-1356-15 Compas geometrie, metalic, rezerve mine, ALCO 165 mm
* ace de rezervă și adaptor pentru creion

Compas metalic     
• Compas cu șurub pentru precizie și articulații la ambele brațe. 
• Mine de rezervă. 
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COD DIAMETRU CERC LUNGIME
AL-1350 340 mm 125mm
AL-1351* 500 mm 155mm

Compas metalic școlar     
• Compas cu șurub pentru precizie. 

* bară extensie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
AL-1511-28 Argintiu negru
AL-1511-11 Negru negru

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

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

COD FORMAT CULOARE
AL-5514-15 A5 albastru
AL-5514-11 A5 negru

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

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

COD  FACTOR DE MARIRE MODEL DIAMETRU
AL-1275* 4x cu led 75mm
AL-1276* 4x cu led 88mm
AL-1272 5x simple 50 mm
AL-1273 5x simple 65 mm
AL-1274 3x simple 75 mm
*funcționează cu două baterii, nu sunt incluse

AL-1272

AL-1275

Decapsator      
• Sistem cu gheare utilizat pentru îndepărtarea 

tuturor tipurilor de capse.

COD CULOARE
AL-6009 negru

AL-1276

Lupă cu led    
• Lentilă din sticlă, cu ramă și mâner negru din plastic. 
• Led cu lumina albă. 
• Funcționează cu 2 baterii (nu sunt incluse). 
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Cutter metalic cu lama retractabilă
• Lamă din oțel inoxidabil.
• Sistem cu arc - lamă retractabilă.
• Respectă normele europene de siguranță.

COD DESCRIERE
AL-126-15 Cutter
AL-126/1 rezervă cutter 10 buc/set

Cuțit Art
• Cu mâner rotund din metal și capac de protecție a lamei.
• Se livrează cu 3 lame de rezervă.
COD DESCRIERE
AL-1445 cuțit
AL-1446 rezervă cuțit, 5 buc./set

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

COD FORMAT
AL-1453 A2
AL-1452 A3
AL-1451 A4

Foarfecă Comfort Cut
• Cu mâner ergonomic din plastic ABS prevăzut cu rubber grip.
• Lamă ascuțită din oțel inoxidabil.

COD LUNGIME
AL-1490 14 cm
AL-1491 17 cm
AL-1492 19 cm
AL-1493 21,5 cm
AL-1494 25 cm

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

COD LUNGIME AMBALARE
AL-1427 20 mm 12 buc/display

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

COD LUNGIME
AL-1550 16 cm
AL-1551 21,5 cm
AL-1552 25,5 cm
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Foarfecă
• Cu mâner ergonomic din plastic ABS. 
• Lamă ascuțită din oțel inoxidabil.

COD LUNGIME AMBALARE
AL-1406 16 cm 12 buc/cutie
AL-1408 21,5 cm 6 buc/cutie
AL-1410 25,5 cm 6 buc/cutie

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

COD DIMENSIUNI AMBALARE
AL-256-26 26 mm 100 buc./cutie
AL-257-26 26 mm 100 buc./cutie
AL-243-26 32 mm 100 buc./cutie
AL-242-26 50 mm 50 buc./cutie

Agrafe din plastic pentru birou
• Din plastic în culori asortate.
• Formă triunghiulară
COD DIMENSIUNI AMBALARE
AL-213-26 26 mm 100 buc./cutie

Agrafe metalice pentru birou
• Din metal zincat. 

*tip fluture

COD DIMENSIUNI AMBALARE
AL-280* 40 x 50 mm 50 buc/cutie
AL-290* 45 x 60 mm 50 buc/cutie
AL-262 77 mm 100 buc./cutie

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

COD AMBALARE
AL-628A-26 80 buc./cutie

Elastice
• Din cauciuc, folosite pentru legarea bacnotelor sau diverselor obiecte.
COD DIAMETRU GROSIME CAUCIUC AMBALARE
AL-736 85 mm 1,5 mm 50 g./cutie
AL-794 85 mm 1,5 mm 250 g./cutie
AL-741 85 mm 1,5 mm 500 g./cutie
AL-743 40 mm 1,5 mm 1000 g./cutie
AL-746 85 mm 1,5 mm 1000 g./cutie
AL-754 100 mm 5 mm 500 g./cutie
AL-756 130 mm 10 mm 500 g./cutie
AL-7440 70 mm 6 mm 190 g./minge
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Cutie Tidy cu accesorii de birou
• Cutie din plastic transparent cu 4 compartimente
   » 1 compartiment cu 15 g elastice
   » 1 compartiment cu 120 agrafe de birou 
   » 1 compartiment cu 50 pioneze culori asortate pentru panou plută
   » 1 compartiment cu 125 pioneze culori asortate
COD
AL-2105

Buretieră
• Din material plastic cu burete în interior, pentru umezirea degetelor.

COD
AL-769-18

Dispenser cu bandă adezivă
• Dispenser din plastic transparent cu dispozitiv de tăiere.
COD CULOARE DIMENSIUNI
AL-3023 transparent 19 mm x 33 m

Pioneze pentru panou plută
• Confecționate din metal nichelat inoxidabil cu mâner din plastic
• Culori asortate

COD AMBALARE
AL-660-26 20 buc./cutie
AL-662-26 40 buc./cutie
AL-663-26 100 buc./cutie

Stegulețe colorate
• Ace pentru panou plută.

COD CULOARE AMBALARE
AL-710 alb 20 buc./cutie
AL-715 albastru 20 buc./cutie
AL-713 galben 20 buc./cutie
AL-711 negru 20 buc./cutie
AL-712 roșu 20 buc./cutie
AL-718 verde 20 buc./cutie

Magneți pentru table
• Ambalare 10 buc./set.

CULORI D38 D32 D24 D13
negru AL-6848-11 AL-6838-11 AL-6828-11 AL-6818-11
roșu AL-6848-12 AL-6838-12 AL-6828-12 AL-6818-12
verde AL-6848-18 AL-6838-18 AL-6828-18 AL-6818-18
albastru AL-6848-15 AL-6838-15 AL-6828-15 AL-6818-15
galben AL-6848-13 AL-6838-13 AL-6828-13 AL-6818-13
alb AL-6848-10 AL-6838-10 AL-6828-10 AL-6818-10
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Lampă de birou cu braț articulat
• Lampă fluorescentă cu braț articulat.
• Dimensiune: 42 cm.

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9026 12 V 50 W argintiu/antracit

Lampă de birou cu brat articulat 
• Lampă din aluminium cu braț dublu.
• Dimensiune: 45 cm
COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9025 230V 60 W argintiu

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

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-958-28 230V 11 W argintiu
AL-958-11 230V 11 W neagru

Lampă de birou cu braț flexibil
• Lampă fluorescentă cu un singur braț.
• Dimensiune: 42 cm.
COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-954-28 230 V 20 W argintiu

Lampă de birou cu braț flexibil
• Lampă fluorescentă cu un singur braț.
• Dimensiune: 42 cm.
COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-954-11 230 V 20 W negru

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9160-11 230V 4.8 W negru

Lampă de birou cu led   
• Lampă din aluminium cu braț cu înclinare ajustabilă, cu braț articulat
• Distanță iluminare: 35 cm la o iluminare de 2000 lux 
• Curent iluminat în lumen: 350lm 
• Ore de funcționare: 30000h
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Lampă de birou cu LED
• Lampă de birou cu un singur braț.
• Design futurist, inovativ.
• Consum redus de energie.
• Dimensiune: 52 cm.

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9071 230V 1 x 3 W argintiu

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9159-11 230V 4.8 W argintiu

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

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-9152-11 230V 4 W negru

Lampă de birou cu senzor touch    
• Lampă din aluminium cu înclinare reglabilă. 
• Cu senzor tactil reglabil în 4 faze. 
• Distanță iluminare: 35 cm sau 950 lux 
• Curent iluminat în lumen: 240lm 
• Ore de funcționare: 36000h 
  

COD TENSIUNE DE ALIMENTARE PUTEREA SURSEI DE ILUMINAT CULOARE
AL-986-11 230V 20 W argintiu

Lampă de birou cu braț flexibil
• Lampă fluorescentă cu un singur braț.
• Consum redus de energie.
• Dimensiune: 43 cm.
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COD DIMENSIUNI (LXLXD) CULOARE
AL-8602 32x21.5x8.5 cm argintie

Cutie poștală metalică   
• Confecționată din metal, cu fereastră transparentă și suport pentru ethichetă 

nume. 
• Cu încuietoare cilindrică și 2 chei. 
• Include accesorii pentru montaj pe perete. 

COD DIMENSIUNI (LXLXD) CULOARE
AL-8604 36x36x10 cm argintie
AL-8603 36x36x10 cm alba

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

COD DIMENSIUNI (LXLXD) MATERIAL USA CULOARE
AL-862 36x32x10 cm Sticla alb
AL-861 45x36x15 cm metal alb

Cutie metalică de prim ajutor   
• Confecționată din metal, cu două rafturi fără conținut. 
• Include accesorii pentru montaj pe perete. 

COD CULOARE DIMENSIUNI (LXLXH)
AL-8410-12 roșie 205 x 160 x 85 mm
AL-8420-11 neagră 255 x 200 x 90 mm
AL-8430-15 albastră 330 x 235 x 90 mm

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

COD DIMENSIUNI (LXLXD) CULOARE
AL-8601 31x36x15 cm argintie

Cutie poștală metalică   
• Confecționată din metal, modernă și spațioasă. 
• Cu încuietoare cilindrică și 2 chei. 
• Include accesorii pentru montaj pe perete. 
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Panou metalic pentru chei
• Din metal foarte rezistent, lăcuit.
• Prevăzut cu încuietoare (3 chei) și sistem de agățare pe perete
COD DIMENSIUNI CAPACITATE CHEI
AL-894-33 300 x 390 x 60 mm 68
AL-895S-33 270 x 515 x 52 mm 105
AL-896-33 270 x 515 x 52 mm 140
AL-897-33 270 x 680 x 52 mm 200

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

COD CULOARE AMBALARE
AL-1850-26 asortate 200 buc./cutie
AL-1855-26 asortate 25 buc/set

COD DIMENSIUNI (IXD) GREUTATE
AL-2852 7x6.5 cm 1.300gr
AL-2850 4x10 cm 1.300gr

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

proteja ușa. 

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2837 30x2.5x3 cm argintiu

Cuier metalic de perete      
• Confecționat din metal vopsit argintiu. 
• Se montează pe perete cu ajutorul a 2 șuruburi. 
• Echipat cu 4 agățători pentru haine. 

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2841 31.5x13x7 cm argintiu

Cuier metalic de perete      
• Confecționat din metal vopsit argintiu. 
• Include accesorii pentru montaj pe perete. 
• Echipat cu 4 agățători tip cârlig pentru haine 

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2840 35x13.5x5 cm argintiu

Cuier metalic de perete      
• Confecționat din metal vopsit argintiu. 
• Se poate monta pe ușă 
• Echipat cu 5 agățători pentru haine
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COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2871-11 37x9.5x20 cm argintiu

Cuier metalic de perete       
• Confecționat din metal cromat. 
• Include accesorii pentru montaj pe perete. 
• Echipat cu 3 agățători din acril negru translucent. 

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2870 37.5x4x43 cm argintiu

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

nu este folosit. 

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2873-11 178x55 cm negru
AL-2873-10 178x55 cm Alb

Cuier metalic Design    
• Cuier metalic vopsit.
• Echipat cu 9 agățători.

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2876-11 178x55 cm negru

Cuier metalic Design    
• Cuier metalic vopsit, cu bază rotundă din 

sticlă  neagră cu margine cromată. 
• Echipat cu 6 agățători. 

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2877-11 178x35x36cm negru
AL-2877-10 178x35x36 cm Alb

Cuier metalic Design    
• Cuier metalic vopsit cu bază pătrată 

din oțel pentru stabilitate. 
• Suport detașabil de scurgere a apei 

din umbrelă. 
• Echipat cu 8 agățători pentru haine 

și 2 pentru genți/umbrele. 

COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2825 185x45 cm argintiu

Cuier metalic     
• Cuier metalic vopsit argintiu cu bază rotundă din 

marmură pentru stabilitate. 
• Suport detașabil de scurgere a apei din umbrelă. 
• Echipat cu 6 agățători metalice cu accesorii de 

lemn. 
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COD DIMENSIUNI (IXD) CULOARE
AL-2872-11 174x42.5 cm argintiu

Cuier metalic      
• Confecționat din metal cromat. 
• Suport negru detașabil de scurgere a apei din 

umbrelă. 
• Echipat cu 6 agățători din acril negru translucent. 

Cuier metalic
• Cuier metalic vopsit gri metalizat.
• Este format din 4 brațe și 8 agățători 

suplimentare metalice.
• Diametrul: 52 cm. Înălțimea: 180 cm.

COD
AL-2800

Cuier metalic cu accesorii din lemn
• Cuier metalic vopsit argintiu.
• Echipat cu 4 agățători pentru pălării, 4 agățători 

pentru haine și 3 agațători pentru accesorii.
• Suport de susținere din marmură Ø 40 cm.
• Înălțimea: 185 cm.

COD
AL-2804

Cuier metalic cu accesorii negre
• Cuier metalic argintiu cu accesorii negre.
• Echipat cu 8 agățători ajustabile de culoare 

neagră.
• Suport detașabil de scurgere a apei din umbrelă.
• Diametrul bazei: 38 cm. Înălțimea: 180 cm

COD
AL-2801

Cuier metalic argintiu
• Cuier metalic vopsit argintiu.
• Echipat cu 8 agățători rotative.
• Suport detașabil de scurgere a apei din umbrelă.
• Diametrul bazei: 40 cm. Înălțimea: 172 cm.

COD
AL-2802

Cuier metalic cromat
• Cuier metalic vopsit argintiu.
• Echipat cu 8 agățători de culoare neagră.
• Suport de susținere din marmură Ø 38 cm.
• Înălțimea: 175 cm.

COD
AL-2807-30
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COD DIMENSIUNI (IXD) CAPACITATE CULOARE
AL-2980-36 59x27 cm 28.5 l argintiu
AL-2980-11 59x27 cm 28.5 l negru
AL-2981-36 40x24 cm 15 l argintiu
AL-2981-11 40x24 cm 15 l negru

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

COD DIMENSIUNI (IXLXD) CAPACITATE
AL-2918 23 x 23 x 38 cm 12 l

Coș metalic cu pedală   
• Din metal cromat. 
• Cu pedală pentru deschiderea capacului. 

COD DIMENSIUNI (IXD) CAPACITATE CULOARE
AL-2961-10  39.5 x 25.5 cm 12 l alb
AL-2961-36  39.5 x 25.5 cm 12 l argintiu
AL-2961-11  39.5 x 25.5 cm 12 l negru
AL-2962-10  45.5 x 29.5 cm 20 l alb
AL-2962-36  45.5 x 29.5 cm 20 l argintiu
AL-2962-11  45.5 x 29.5 cm 20 l negru

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

COD DIMENSIUNI (ØXH) CAPACITATE CULOARE
AL-2940-11 25 x 61 cm 30 l negru

Coș metalic cu scrumieră   
• Coș metalic rotund cu scrumieră.  
• Confecționat din oțel. 
• Tăviță cu sită din zinc incluse. 

COD DIMENSIUNE RAFT 
(LXLXI)

CAPACITATE 
ÎNCĂRCARE POLIȚĂ GREUTATE NR 

POLIȚE CULOARE

AL-413 180x40x80 cm 85 kg 18 kg 4 argintiu
AL-411 180x40x80 cm 85 kg 18.5 kg 5 argintiu
AL-410* 180x46x92 cm 175 kg 30 kg 5 argintiu
AL-412 180x40x160 cm 85 kg 33 kg 10 argintiu
AL-414-10 130x30x75 cm 30 kg 7 kg 5 alb
AL-414-27 130x30x75 cm 30 kg 7 kg 5 argintiu

Raft metalic cu polițe   
• Confecționat din metal cu suprafață zincată. 
• Nu necesită scule pentru instalare, fiind o soluție instant pentru arhivă de la 

birou sau acasă.  

*polițe din lemn
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COD  DIMENSIUNI (LXL)
AL-887 45 x 29 cm

COD  DIMENSIUNI (LXL)
AL-888 45 x 35 x 10 cm

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

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

COD
AL-884

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

COD FORMAT CULOARE
AL-895-11 43x29x45 cm metal negru
AL-885-11 43x29x45 cm plastic negru
AL-885-33 43x29x45 cm plastic gri deschis

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

COD  DIMENSIUNI (LXL)
AL-8621 18 x 11 cm
AL-8622 24 x 15 cm
AL-8623 33 x 21 cm

Suport metalic pentru nume     
• Suport din acrilic cu ramă din aluminiu. 
• Se poate monta pe ușă sau perete. 
• Include accesorii pentru montaj. 
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Creion HB cu gumă
• Înveliș din lemn lăcuit.
• Secțiune hexagonală.

COD LUNGIME DIAMETRU AMBALARE
IT-5000SC 19 cm 7 mm 12 buc/cutie

COD CULOARE DESCRIERE
IT-5056 roșu/albastru pentru cerneală și creion

Radieră
• Dimensiune: 5,7 x 0,8 x 2 cm
• Din cauciuc triplex (3 straturi).

Dispenser cu bandă corectoare
• Dispenser de corecție cu rola încorporată.
• Banda de corecție este uscată și se poate rescrie.
• Lățime bandă: 5 mm; lungime bandă: 6 m

COD AMBALARE
IT-4203 12 buc./cutie

Ascuțitoare metalică cu container plastic
• Ascuțitoare simplă metalică.

COD CULOARE AMBALARE
IT-4113 asortate 10 buc./cutie

Ascuțitoare cu container
• Ascuțitoare din plastic, cu container din plastic.

COD CULOARE MODEL AMBALARE
IT-4116 asortate simpă 12 buc./cutie
IT-4118 asortate dublă 12 buc./cutie

Ascuțitoare plastic
• Confecționată din plastic.
• Lamă din oțel.
• Culori asortate.

COD TIP AMBALARE
IT-4121 simplă 20 buc./cutie
IT-4120 dublă 20 buc./cutie
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Agrafe pentru birou
• Din metal zincat inoxidabil.

COD DIMENSIUNI AMBALARE
IT-5312 29 mm 100 buc./cutie
IT-5313 32 mm 100 buc./cutie
IT-5314 50 mm 100 buc./cutie

Dispenser magnetic pentru agrafe
• Din plastic transparent
• Formă cilindrică cu două spații separate

COD DIMENSIUNI (D X H)

IT-5330 58 x 68 mm

Clipsuri pentru hârtie
• Din metal cu clemă nichelată.
• Pentru prindere permanentă se pot îndepărta clemele din nichel.

*culori asortate

COD DIMENSIUNI AMBALARE
IT-5210* 15 mm 50 buc./cutie
IT-5200C 19 mm 12 buc./cutie
IT-5201C 25 mm 12 buc./cutie
IT-5202C 32 mm 12 buc./cutie
IT-5203C 41 mm 12 buc./cutie
IT-5204C 51 mm 12 buc./cutie

Buretieră cu gel
• Ideală pentru sortarea și numărarea bancnotelor.
• Netoxică.
COD

IT-3276

Lipici lichid
• Ideal pentru hârtie, plicuri și carton.
• Aplicare ușoară prin tamponare.
COD CANTITATE

IT-4282 50 ml.

Aracet
• Ideal pentru hârtie, plicuri și carton.
• Aplicare ușoară prin tamponare.
COD CANTITATE

IT-4290 100 ml.
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Dispenser pentru aplicat bandă adezivă
• Din plastic, cu mâner pentru ușurință în utilizare.
• Prevăzut cu rolă de cauciuc pentru presarea benzii adezive și cu  

dispozitiv de tăiere a benzii adezive.
• Se folosește bandă adezivă 50 mm x 66 m.
• Ideal pentru ambalare.
COD

IT-3023

Dispenser de birou pentru bandă adezivă
• Din plastic rezistent.
• Prevăzut cu dispozitiv de tăiere a benzii adezive.
• Se folosește bandă adezivă maxim 25 mm x 66 m.
• Dispozitivul este umplut la bază cu nisip pentru a evita alunecarea acestuia pe 

birou în timpul utilizării.
• Rola de bandă adezivă se schimbă ușor.

COD CULOARE
IT-3120 asortate

Rezervă rolă adezivă permanentă

Dispenser cu rolă adezivă permanentă
• Dispenserul cu rolă adezivă, este ușor și la îndemână pentru o lipire  

continuă și uniformă.

COD DIMENSIUNE

IT-4241 5 mm x 5 m

COD DIMENSIUNE

IT-4240 5 mm x 5 m
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COD VÂRF CULOARE
ETX-200/4WK 0.5 mm 4 culori/set
ETX-200/6WK 0.5 mm 6 culori/set
ETX-200/12WK 0.5 mm 12 culori/set
ETX-200-BL 0.5 mm Albastru
ETX-200-RBL 0.5 mm Albastru royal
ETX-200-SBL 0.5 mm Albastru sky
ETX-200-LBL 0.5 mm bleu
ETX-200-YE 0.5 mm Galben
ETX-200-GR 0.5 mm Gri
ETX-200-MG 0.5 mm magenta
ETX-200-BR 0.5 mm Maro
ETX-200-DBR 0.5 mm Maro inchis
ETX-200-BK 0.5 mm Negru
ETX-200-OG 0.5 mm orange
ETX-200-APR 0.5 mm Piersica
ETX-200-RE 0.5 mm Rosu
ETX-200-DRE 0.5 mm Rosu inchis
ETX-200-PK 0.5 mm Roz
ETX-200-TQ 0.5 mm Turcoaz
ETX-200-GN 0.5 mm Verde
ETX-200-DGR 0.5 mm Verde inchis
ETX-200-YEG 0.5 mm vernil
ETX-200-PR 0.5 mm violet

Liner Stix  
• Perfect pentru desen și schițe.
• Corp din plastic color în culoara scrierii.
• Culori luminoase.
• Vârf din fetru fin.

Fiecare parte a formei triunghiulare este aco-
perită cu un model identic de adâncituri și 
proeminențe. Combinând fiecare Artline Stix 
vertical sau orizontal pot fi contruite diverse 
forme, sau pot forma un grup de ustensile 
de desen cu diverse culori, folosite în același 
timp cu ușurință. 
Artline Stix sunt aprobate și marcate cu CE, 
ce indică faptul că sunt conforme cu normele 
de siguranță ale UE pentru jucăriile utilizate 
de copii sub 14 ani. 
Artline Stix sunt cu cerneală pe bază de apă, 
fiind ușor de spălat. 
Artline Stix sunt disponibile 
în 20 de culori luminoase. 
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COD CULOARE AMBALARE
ETX-F/4WK asortate 4 culori/set
ETX-F/6WK asortate 6 culori/set
ETX-F/12WK asortate 12 culori/set
ETX-F/20WK asortate 20 culori/set
ETX-F-BL albastru 12 buc/set
ETX-F-RBL albastru royal 12 buc/set
ETX-F-SBL albastru sky 12 buc/set
ETX-F-LBL bleu 12 buc/set
ETX-F-YE galben 12 buc/set
ETX-F-GR gri 12 buc/set
ETX-F-MG magenta 12 buc/set
ETX-F-BR maro 12 buc/set

COD VÂRF CULOARE
ETX-300/4WK 1.2 mm 4 culori/set
ETX-300/6WK 1.2 mm 6 culori/set
ETX-300/12WK 1.2 mm 12 culori/set
ETX-300/20WK 1.2 mm 20 culori/set
ETX-300-BL 1.2 mm Albastru
ETX-300-RBL 1.2 mm Albastru royal
ETX-300-SBL 1.2 mm Albastru sky
ETX-300-LBL 1.2 mm Bleu
ETX-300-YE 1.2 mm Galben
ETX-300-GR 1.2 mm Gri
ETX-300-MG 1.2 mm Magenta
ETX-300-BR 1.2 mm maro

COD CULOARE AMBALARE
ETX-F-DBR maro inchis 12 buc/set
ETX-F-BK negru 12 buc/set
ETX-F-OG orange 12 buc/set
ETX-F-APR piersica 12 buc/set
ETX-F-RE roșu 12 buc/set
ETX-F-DRE roșu inchis 12 buc/set
ETX-F-PK roz 12 buc/set
ETX-F-TQ turcoaz 12 buc/set
ETX-F-GN verde 12 buc/set
ETX-F-DGR verde inchis 12 buc/set
ETX-F-YEG vernil 12 buc/set
ETX-F-PR violet 12 buc/set

COD VÂRF CULOARE
ETX-300-DBR 1.2 mm Maro inchis
ETX-300-BK 1.2 mm Negru
ETX-300-OG 1.2 mm Orange
ETX-300-APR 1.2 mm Piersica
ETX-300-RE 1.2 mm Rosu
ETX-300-DRE 1.2 mm Rosu inchis
ETX-300-PK 1.2 mm Roz
ETX-300-TQ 1.2 mm Turcoaz
ETX-300-GN 1.2 mm verde
ETX-300-DGR 1.2 mm Verde inchis
ETX-300-YEG 1.2 mm Vernil
ETX-300-PR 1.2 mm violet

Brush marker Stix  
• Acest tip de vârf pensulă flexibil permite trasarea de linii atât groase, cât și fine. 
• Perfect pentru desen și pictură. 
• Corp din plastic color în culoarea scrierii. 
• Culori luminoase. 
• Vârf flexibil din fibră de polyester. 
• Cerneală pe bază de apă. 
 

Marker pentru colorat Stix   
• Perfect pentru colorat și desen. 
• Corp din plastic color în culoara scrierii. 
• Culori luminoase. 
• Vârf din fibră de polyester. 
• Cerneală pe bază de apă. 

COD VARF CULOARE AMBALARE
ETX-517F-BL 1.2mm negru 12 buc/cutie
ETX-517F-BK 1.2mm albastru 12 buc/cutie
ETX-517F-RE 1.2mm roșu 12 buc/cutie
ETX-517F-GR 1.2mm verde 12 buc/cutie
ETX-517F-PR 1.2mm violet 12 buc/cutie

Marker pentru tabla de scris Stix       
• Corp cu formă triunghiulară acoperit cu model, din plastic gri, cu 

extremități și capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund din fibră de polyester.

NOU!
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COD CULOARE CORP REZERVĂ
ETX-7050-MGR mint green 0.5 mm
ETX-7050-MBR mocha brown 0.5 mm
ETX-7050-RPK  raspberry pink 0.5 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ
ETX-8070-MGR mint green 0.7 mm
ETX-8070-MBR mocha brown 0.7 mm
ETX-8070-RPK  raspberry pink 0.7 mm

Creion mecanic Stix     
• Corp cu formă triunghiulară acoperit cu model, din plastic colorat în nuanțe 

vii asemantoare culorilor cuburilor. 
  

Pix Stix      
• Corp cu forma triunghiulară cu model, din plastic colorat în nuante sugestiv 

asemanatoare prajiturii macaron.
• Culoare scriere neagra. 

COD VARF CULOARE
ETX-600-LBL 1.0-4.0 mm albastru deschis
ETX-600-FYE 1.0-4.0 mm galben fluorescent
ETX-600-FOG 1.0-4.0 mm portocaliu fluorescent
ETX-600-FPK 1.0-4.0 mm roz fluorescent
ETX-600-FGR 1.0-4.0 mm verde fluorescent
ETX-600-PR 1.0-4.0 mm violet

Textmarker Stix     
• Nu este ca orice texmarker, textmarkerul Stix are corp triunghiular și este 

conectabil cu alte markere din gamă Stix. 
• Cerneala este pe bază de apa. 



46

The current ranges of our permanent and whiteboard markers of unbeatable quality
and traditional design are supported by BtoB channels especially office and industrial users.

Artline Supreme is our new range for BtoC market featuring attractive design and good quality at affordable price.

■ Feature

■ Appealing the Artline brand 
　 with engraved marking

■ A pen tip for �ne writing 
　 with an awareness 
　 for the B to C market

■ A unique shape to attract 
   (design-conscious) users

■ Soft curved grip for comfort writing

■ A rich lineup of ink colors with an awareness for the B to C market

http://www.artlineworld.com
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The current ranges of our permanent and whiteboard markers of unbeatable quality
and traditional design are supported by BtoB channels especially office and industrial users.

Artline Supreme is our new range for BtoC market featuring attractive design and good quality at affordable price.
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COD VARF CULOARE AMBALARE
EPF-700-BK 1.0 mm negru 12 buc/cutie
EPF-700-BL 1.0 mm albastru 12 buc/cutie
EPF-700-RE 1.0 mm roșu 12 buc/cutie
EPF-700-GR 1.0 mm verde 12 buc/cutie
EPF-700-OG 1.0 mm portocaliu 12 buc/cutie
EPF-700-PR 1.0 mm mov 12 buc/cutie
EPF-700-YE 1.0 mm galben 12 buc/cutie
EPF-700-PK 1.0 mm roz 12 buc/cutie
EPF-700-LBL 1.0 mm bleu 12 buc/cutie
EPF-700-GY 1.0 mm gri 12 buc/cutie
EPF-700-YG 1.0 mm vernil 12 buc/cutie
EPF-700-RBL 1.0 mm albastru royal 12 buc/cutie

COD VARF CULOARE AMBALARE
EPF-507-BK 1.5 mm negru 12 buc/cutie
EPF-507-BL 1.5 mm albastru 12 buc/cutie
EPF-507-RE 1.5 mm roșu 12 buc/cutie
EPF-507-GR 1.5 mm verde 12 buc/cutie
EPF-507-OG 1.5 mm portocaliu 12 buc/cutie
EPF-507-PR 1.5 mm mov 12 buc/cutie
EPF-507-PK 1.5 mm roz 12 buc/cutie
EPF-507-LBL 1.5 mm bleu 12 buc/cutie
EPF-507-YG 1.5 mm vernil 12 buc/cutie

COD VARF CULOARE AMBALARE
EPF-600-FYE 1.0-4.0 mm Galben fluorescent 12 buc/cutie
EPF-600-FOG 1.0-4.0 mm Portocaliu fluorescent 12 buc/cutie
EPF-600-FPK 1.0-4.0 mm Roz fluorescent 12 buc/cutie
EPF-600-FGR 1.0-4.0 mm Verde fluorescent 12 buc/cutie
EPF-600-FRE 1.0-4.0 mm Rosu fluorescent 12 buc/cutie
EPF-600-LBL 1.0-4.0 mm Albastru deschis 12 buc/cutie
EPF-600-PR 1.0-4.0 mm violet 12 buc/cutie

Permanent marker Supreme      
• Markerele permanente Supreme sunt cele mai ușor de utilizat în viața de zi 

cu zi.
• Vârf rotund din fibră de polyester.
• Cerneală rezistentă la apă, care se usucă instant.

Marker pentru tabla de scris Supreme       
• Markerele pentru table magnetice Supreme sunt cele mai ușor de utilizat 

în viața de zi cu zi.
• Vârf rotund din fibră de polyester.

Textmarker Supreme        
• Textmarkerele Supreme sunt cele mai ușor de utilizat în viața de zi cu zi.
• Vârf teșit din fibră de polyester.
• Cerneala este fluorescentă în culori vii, rezistentă la lumină.

NOU!

NOU!

NOU!
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Liner Artline 200  
• Vârf din fetru cu grosime de scriere de 0.4 mm, Cerneală rezistentă.
• Corp din plastic și capac cu clip metallic.

Liner Artline 210/220  
• Vârf din fetru, Cerneală rezistentă.
• Corp din plastic și capac cu clip metallic.
• Ambalare 12 buc./cutieCOD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-200-LBL albastru pastel 12 buc/cutie
EK-200-RBL albastru royal 12 buc/cutie
EK-200-SBL albastru sky 12 buc/cutie
EK-200-YE galben 12 buc/cutie
EK-200-GY gri 12 buc/cutie
EK-200-MG magenta 12 buc/cutie
EK-200-BR maro 12 buc/cutie
EK-200-DBR maro închis 12 buc/cutie
EK-200-PR mov 12 buc/cutie
EK-200-BK negru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-200-APR galben-portocaliu 12 buc/cutie
EK-200-OG portocaliu 12 buc/cutie
EK-200-RE rosu 12 buc/cutie
EK-200-DRE roșu închis 12 buc/cutie
EK-200-PK roz 12 buc/cutie
EK-200-TQ turcoaz 12 buc/cutie
EK-200-GR verde 12 buc/cutie
EK-200-DGR verde închis 12 buc/cutie
EK-200-YGR vernil 12 buc/cutie
EK-200-BL albastru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE VÂRF
EK-210-BK negru 0,6 mm
EK-210-BL albastru 0,6 mm
EK-210-RE roșu 0,6 mm
EK-210-YE galben 0,6 mm
EK-210-BR maro 0,6 mm
EK-210-PR mov 0,6 mm
EK-210-OG portocaliu 0,6 mm
EK-210-GR verde 0,6 mm

COD CULOARE SCRIERE VÂRF
EK-220-BK negru 0,2 mm
EK-220-BL albastru 0,2 mm
EK-220-RE roșu 0,2 mm
EK-220-YE galben 0,2 mm
EK-220-BR maro 0,2 mm
EK-220-PR mov 0,2 mm
EK-220-OG portocaliu 0,2 mm
EK-220-GR verde 0,2 mm
EK-220-PK roz 0,2 mm

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

COD CULOARE AMBALARE
EGB-1700-FYE galben fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-FPK roz fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-FOG orange fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700-FGR verde fluorescent 12 buc/cutie
EGB-1700/12W212 culori asortate 12 buc/cutie

Textmarker 660
• Corp din plastic; capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf teșit aproximativ 1-4 mm.
• Cerneala este fluorescentă și densă; nu șterge sau decolorează mesajul 

original.
• Marcarea este invizibilă la copiere fără ca mesajele să fie distruse sau 

umbrite.
COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-660-FGR verde fluorescent 12 buc/cutie
EK-660-PR violet fluorescent 12 buc/cutie

EK-660/4W
albastru deschis, 
galben, roz, verde 
fluorescent

4 buc/set

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-660-LBL albastru deschis 12 buc/cutie
EK-660-FYE galben fluorescent 12 buc/cutie
EK-660-FOG portocaliu fluorescent 12 buc/cutie
EK-660-FRE roșu fluorescent 12 buc/cutie
EK-660-FPK roz fluorescent 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EGB-1700-BK negru 12 buc/cutie
EGB-1700-BL albastru 12 buc/cutie
EGB-1700-RE roșu 12 buc/cutie
EGB-1700-GR verde 12 buc/cutie
EGB-1700-LBL bleu 12 buc/cutie
EGB-1700-PR mov 12 buc/cutie

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-63-LBL Albastru deschis 12 buc/cutie
EK-63-FYE Galben fluorescent 12 buc/cutie
EK-63-FOG Portocaliu fluorescent 12 buc/cutie
EK-63-FPK Roz fluorescent 12 buc/cutie
EK-63-FGR Verde fluorescent 12 buc/cutie
EK-63-FPR Violet fluorescent 12 buc/cutie

Just a single click to write!!

CLICK!

and
GO!
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COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-70-BK negru 12 buc/cutie
EK-70-BL albastru 12 buc/cutie
EK-70-RE roșu 12 buc/cutie
EK-70-GR verde 12 buc/cutie
EK-70-BR maro 12 buc/cutie
EK-70-YE galben 12 buc/cutie
EK-70-PR violet 12 buc/cutie
EK-70-OG portocaliu 12 buc/cutie

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK- -BK negru 12 buc/cutie
EK-107-BL albastru 12 buc/cutie
EK-107-RE roșu 12 buc/cutie
EK-107-GR verde 12 buc/cutie

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-109-BK negru 12 buc/cutie
EK-109-BL albastru 12 buc/cutie
EK-109-RE roșu 12 buc/cutie
EK-109-GR verde 12 buc/cutie

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-170-BL Albastru 12 buc/cutie
EK-170-BK Negru 12 buc/cutie
EK-170-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-170-GR Verde 12 buc/cutie

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

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

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

EK-73-BK negru 12 buc/cutie
EK-73-BL albastru 12 buc/cutie
EK-73-GR verde 12 buc/cutie
EK-73-RE roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-90-BK negru 12 buc/cutie
EK-90-BL albastru 12 buc/cutie
EK-90-RE roșu 12 buc/cutie
EK-90-GR verde 12 buc/cutie

Permanent marker 90
• Corp din aluminiu; capac în culoarea scrierii.
• Vârf teșit cu grosime de scriere de 2,0 - 5,0 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
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Permanent marker 100
• Corp din aluminiu; capac în culoarea scrierii. 
• Vârf teșit cu grosime de scriere de 7,5 - 12,0 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
• Folosit pentru marcare pe cartoane și alte suprafețe mari.
COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-100-BK negru 12 buc/cutie
EK-100-BL albastru 12 buc/cutie
EK-100-RE roșu 12 buc/cutie
EK-100-GR verde 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-250-BK negru 12 buc/cutie
EK-250-BL albastru 12 buc/cutie
EK-250-RE roșu 12 buc/cutie
EK-250-GR verde 12 buc/cutie
EK-250-YE galben 12 buc/cutie
EK-250-BR maro 12 buc/cutie
EK-250-OG portocaliu 12 buc/cutie
EK-250-PR violet 12 buc/cutie

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-700-BK negru 12 buc/cutie
EK-700-BL albastru 12 buc/cutie
EK-700-RE roșu 12 buc/cutie
EK-700-GR verde 12 buc/cutie

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

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-841T-BK negru 12 buc/cutie
EK-841T-GR verde 12 buc/cutie
EK-841T-BL albastru 12 buc/cutie
EK-841T-RE roșu 12 buc/cutie

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

EK-883-BK fin 0,5 mm negru 12 buc/cutie
EK-883-BL fin 0,5 mm albastru 12 buc/cutie
EK-884-BK mediu 1,0 mm negru 12 buc/cutie
EK-884-BL mediu 1,0 mm albastru 12 buc/cutie
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COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-853-BL Albastru 12 buc/cutie
EK-853-BK negru 12 buc/cutie
EK-853-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-853-GR verde 12 buc/cutie
EK-853/4W Negru, rosu, albastru, verde 4 culori/set

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-803-BL Albastru 12 buc/cutie
EK-803-BK Negru 12 buc/cutie
EK-803-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-803-GR Verde 12 buc/cutie
EK-803/4W Negru, rosu, albastru, verde 4 culori/set

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-854-BL Albastru 12 buc/cutie
EK-854-BK Negru 12 buc/cutie
EK-854-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-854-GR Verde 12 buc/cutie
EK-854/4W Negru, rosu, albastru, verde 4 culori/set

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

sau mâini. 
• Culori vii care se proiectează clar. Cele mai potrivite pentru a fi utilizate pe 

filme de proiecție. 
• Vârful este special conceput încât nu zgârie filmul.

Marker OHP 803 nonpermanent
• Cerneală pe bază de apă. 
• Se poate îndepărta  de pe film cu ușurință prin simplă ștergere cu o bucată 

de pânză, iar filmul poate fi reutilizat. 
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 0.5 mm. 

Marker OHP 854 permanent 
• Cerneală rezistentă la căldură, cu uscare rapidă, nu lasă reziduuri pe filme 

sau mâini. 
• Culori vii care se proiectează clar. Cele mai potrivite pentru a fi utilizate pe 

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-804-BL albastru 12 buc/cutie
EK-804-BK Negru 12 buc/cutie
EK-804-RE Rosu 12 buc/cutie
EK-804-GR Verde 12 buc/cutie
EK-804/4W Negru, rosu, albastru, verde 4 culori/set

Marker OHP 804 nonpermanent 
• Cerneală pe bază de apă. 
• Se poate îndepărta  de pe film cu ușurință prin simplă ștergere cu o bucată 

de pânză, iar filmul poate fi reutilizat. 
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 1.0 mm. 
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x = culoare : BK - negru, BL - albastru, RE - roșu.
*3W1BK = set de 3 markere de culoare neagră cu vârfuri de 0,1; 0,3; 0,5 mm
*3W1BK = set de 3 markere de culoare neagră cu vârfuri de 0,2; 0,4; 0,8 mm

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

nu se decolorează în timp.

General Writing

Cards

Drawing

Graphics/Design

COD VÂRF AMBALARE

EK-2305-x 0,05 mm 12 buc./cutie
EK-231-x 0,1 mm 12 buc./cutie
EK-232-x 0,2 mm 12 buc./cutie
EK-233-x 0,3 mm 12 buc./cutie
EK-234-x 0,4 mm 12 buc./cutie
EK-235-x 0,5 mm 12 buc./cutie
EK-236-x 0,6 mm 12 buc./cutie
EK-237-x 0,7 mm 12 buc./cutie
EK-238-x 0,8 mm 12 buc./cutie
EK-230/3W1BK* 0,1; 0,3; 0,5 mm 3 buc./cutie
EK-230/3W2BK* 0,2; 0,4; 0,8 mm 3 buc./cutie

COD CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE

EK-230/6W1BL albastru 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8 mm 6 buc/set
EK-230/4W1BK negru 0.1/0.3/0.5/0.7 mm 4 buc/cutie
EK-230/3W1BK negru 0.1/0.3/0.5 mm 3 buc/cutie
EK-230/4W2BL albastru 0.2/0.4/0.6/0.8 mm 4 buc/cutie
EK-230/4W2BK negru 0.2/0.4/0.6/0.8 mm 4 buc/cutie
EK-230/3W2BK negru 0.2/0.4/0.8 mm 3 buc/cutie

Seturi cu markere de desen Drawing system
• Corp din plastic, clip metalic, extremități în culoarea scrierii.
• Vârf cu rezistență la frecare care permite scrierea cu grosime precisă.
• Manșon din oțel inoxidabil rezistent la folosirea șabloanelor și riglelor
• Folosit pentru desen tehnic, șabloane și desen artistic.
• Cerneală cu uscare rapidă și rezistență mare la apă; nu se împrăștie pe 

hârtie și nu se decolorează în timp.
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Marker Calligraphy Gold și Silver
• Ideal pentru decorare și scriere pe felicitări, pe plastic, sticlă, metal sau 

ceramică. 
• Vârf de scriere 2.5 mm din fibră de polyester. 
• Corp din aluminiu în culoarea scrierii. 
• Rezistent la apă și ștergere. 
• Uscare rapidă. 
COD Culoare SCRIERE AMBALARE

EK-993-SV argintiu 12 buc/cutie
EK-993-GD auriu 12 buc/cutie

Marker Calligraphy
• Pentru un scris de mână caligrafic și elegant. 
• Cerneală pe bază de apă, culoare intensă care nu se estompează, rezisten-

tă la apă. Nu trece prin hârtie. 

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-241-BL 1.0 mm albastru 12 buc/cutie
EK-241-BK 1.0 mm negru 12 buc/cutie
EK-241-RE 1.0 mm roșu 12 buc/cutie
EK-241-BR 1.0 mm maro 12 buc/cutie
EK-242-BL 2.0 mm albastru 12 buc/cutie
EK-242-BK 2.0 mm negru 12 buc/cutie
EK-242-RE 2.0 mm roșu 12 buc/cutie
EK-242-BR 2.0 mm maro 12 buc/cutie
EK-243-BL 3.0 mm albastru 12 buc/cutie
EK-243-BK 3.0 mm negru 12 buc/cutie
EK-243-RE 3.0 mm roșu 12 buc/cutie
EK-243-BR 3.0 mm maro 12 buc/cutie
EK-244-BL 4.0 mm albastru 12 buc/cutie
EK-244-BK 4.0 mm negru 12 buc/cutie
EK-244-RE 4.0 mm roșu 12 buc/cutie
EK-244-BR 4.0 mm maro 12 buc/cutie
EK-240/4WBK 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 mm negru 4 buc/set

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

COD VARF CULOARE AMBALARE
EMP-2CL-YE 2mm galben 12 buc/cutie
EMP-2CL-PPK 2mm roz pastel 12 buc/cutie
EMP-2CL-PPR 2mm mov pastel 12 buc/cutie
EMP-2CL-PBL 2mm albastru pastel 12 buc/cutie
EMP-2CL-POG 2mm portocaliu pastel 12 buc/cutie
EMP-3CL-WH 3mm alb 12 buc/cutie
EMP-3CL-YE 3mm galben 12 buc/cutie
EMP-3CL-YGR 3mm vernil 12 buc/cutie
EMP-3CL-PPK 3mm roz pastel 12 buc/cutie
EMP-3CL-PPR 3mm mov pastel 12 buc/cutie
EMP-3CL-PBL 3mm albastru pastel 12 buc/cutie
EMP-3CL-PGR 3mm verde pastel 12 buc/cutie
EMP-3CL-POG 3mm portocaliu pastel 12 buc/cutie

NOU!
Marker Pastel Caligraphy       
• Markere în culori frumoase pastel pentru scris, desen și decorare pe 

suprefețe albe sau închise, cu vârf potrivit pentru caligrafie.
• Potrivit pentru scrisori, felicitări, semnături și schite.
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T-Shirt marker
• Corp din plastic cu capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 2 mm.
• Cerneală pe bază de vopsea cu uscare rapidă, rezistentă la apă și lumină.
• Puneți o hârtie sub țesătură pentru a evita infiltrarea cernelii.
• Retrageți hârtia și călcați la temperatura medie pentru a se fixa culorile.

ALBASTRU

RO±U

VERDE

GALBEN

PORTOCALIU

MARON

MOV

VERDE-GALBEN

ROSE

GRI

GALBEN FLUORESCENT

 PORTOCALIU FLUORESCENT

MOV DESCHIS

 ROZ FLUORESCENT

 VERDE FLUORESCENT

BEJ

MARKER FOR
T-SHIRT

Variety of colours for use on T-shirt, sweat 
shirts, jeans and any other cotton fabrics.

DESIGN YOUR OWN  
ORIGINAL T-SHIRT

Completa\i interiorul
conturului cu

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

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

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

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

Cum s[ colorezi zone
mici

Cum s[ colorezi
zone mari

La final colora\i
zonele de detailiu.

CUM SA OBTII REZULTATE BUNE˘ ¸

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

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

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

~mp[turi\i marginile tricoului
`n spatele cartonului §i lipi\i
cu banda adeziva.

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

Tine\i partea din fa\[ a
tricoului perfect ̀ ntins[.
Pute\i astfel desena mai u§or.

CUM SĂ ÎȚI FACI PROPRIUL TRICOU ORIGINAL

COD CULOARE AMBALARE

EKT-2-BK Negru 12 buc/cutie
EKT-2-BL Albastru 12 buc/cutie
EKT-2-RE Roșu 12 buc/cutie
EKT-2-GR Verde 12 buc/cutie
EKT-2-BR Maro 12 buc/cutie
EKT-2-PR Violet 12 buc/cutie
EKT-2-YE Galben 12 buc/cutie
EKT-2-LPR Violet deschis 12 buc/cutie
EKT-2-FGR Verde fluorescent 12 buc/cutie
EKT-2-FPK Roz fluorescent 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE

EKT-2-RO Roze 12 buc/cutie
EKT-2-BE Bej 12 buc/cutie
EKT-2-LBL Bleu 12 buc/cutie
EKT-2-FYE Galben fluorescent 12 buc/cutie
EKT-2-GY Gri 12 buc/cutie
EKT-2-OG Portocaliu 12 buc/cutie
EKT-2-FOG Portocaliu fluorescent 12 buc/cutie
EKT-2-POG Portocaliu pastel 12 buc/cutie
EKT-2-YGR Vernil 12 buc/cutie
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Marker cu vopsea 400XF   
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar ca 

scrisul să rămână permanent. • Vârf rotund de 2,3 mm
• Cerneală cu uscare rapidă, rezistență mare la apă și raze ultraviolete, nu se 

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

COD CULOARE AMBALARE

EK-444XF-WH alb 12 buc/cutie
EK-444XF-BL albastru 12 buc/cutie
EK-444XF-YE galben 12 buc/cutie
EK-444XF-BK negru 12 buc/cutie
EK-444XF-RE roșu 12 buc/cutie
EK-444XF-GR verde 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE

EK-400XF-WH alb 12 buc/cutie
EK-400XF-BK negru 12 buc/cutie
EK-400XF-BL albastru 12 buc/cutie
EK-400XF-RE roșu 12 buc/cutie
EK-400XF-GR verde 12 buc/cutie
EK-400XF-BR maron 12 buc/cutie
EK-400XF-OG orange 12 buc/cutie
EK-400XF-YE galben 12 buc/cutie
EK-400XF-PK roz 12 buc/cutie
EK-400XF-YGR vernil 12 buc/cutie
EK-400XF-PR violet 12 buc/cutie

Marker cu vopsea 444XF    
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar 

ca scrisul să rămână permanent. 
• Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă mare la apă și raze ultraviolete, nu se 

decolorează.  
• Opacitate bună chiar și pe suprafețe închise și transparente.  
• Culoarea persistă pe o perioadă lungă.  
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 0.8 mm. 
• Folosit în construcții, fabrici, școli și desen artistic.  
• Instrucțiuni de folosire: Se agită bine markerul cu capacul închis. 
• Se presează vârful de câteva ori pentru scurgerea vopselei. 

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-900XF-SV 2.3 mm argintiu 12 buc/cutie
EK-900XF-GD 2.3 mm auriu 12 buc/cutie
EK-990XF-SV 1.2 mm argintiu 12 buc/cutie
EK-990XF-GD 1.2 mm auriu 12 buc/cutie
EK-999XF-SV 0.8 mm argintiu 12 buc/cutie
EK-999XF-GD 0.8 mm auriu 12 buc/cutie

Marker cu vopsea argintie și aurie    
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar 

ca scrisul să rămână permanent. 
• Cerneală cu uscare rapidă, rezistentă mare la apă și raze ultraviolete, nu se 

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

EPG-4-WH Alb 12 buc/cutie
EPG-4-LBL bleu 12 buc/cutie
EPG-4-FYE Galben fluorescent 12 buc/cutie
EPG-4-BK negru 12 buc/cutie
EPG-4-FOG Portocaliu fluorescent 12 buc/cutie
EPG-4-FPK Roz fluorescent 12 buc/cutie
EPG-4-FGR Verde fluorescent 12 buc/cutie
EPG-4-PR violet 12 buc/cutie

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

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

EK-5100A-BK negru 12 buc/cutie
EK-5100A-BL albastru 12 buc/cutie
EK-5100A-RE roșu 12 buc/cutie
EK-5100A-GR verde 12 buc/cutie

Marker pentru tablă de scris Big Nib 5100A
• Vârf rotund de 5,0 mm, 
• Pentru scriere pe tablă albă, Uscare rapidă.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-5109A-BL Albastru 6 buc/cutie
EK-5109A-BK Negru 6 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
EK-5109A-RE Rosu 6 buc/cutie
EK-5109A-GR Verde 6 buc/cutie

Marker pentru table de scris Big Nib 5109A 
• Pentru scris pe tablă albă, scriere vizibilă de la distanță. 
• Vârf teșit de 10.0 mm 
• Se șterge cu burete umed. 

COD AMBALARE

EK-517 - x 12 buc / cutie
EK-517/4W 4 buc / set
EK-517/6W 6 buc / set

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

x=culoare; BK-negru, RE-ro§u, BL-albastru, GR-verde; 
4W=negru+ro§u+verde+albastru; 6W=negru+ro§u+verde+albastru+maron+orange

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-573A-BK negru 12 buc/cutie
EK-573A-BL albastru 12 buc/cutie
EK-573A-GR verde 12 buc/cutie
EK-573A-RE roșu 12 buc/cutie

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

Just a single click to write!!

CLICK!

and
GO!

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-370-BK negru 12 buc/cutie
EK-370-RE roșu 12 buc/cutie
EK-370-BL albastru 12 buc/cutie
EK-370-GR verde 12 buc/cutie
EK-370/4W asortate 12 buc/cutie

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

4W=negru+roșu+verde+albastru
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COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-541T-BK negru 12 buc/cutie
EK-541T-BL albastru 12 buc/cutie
EK-541T-GR verde 12 buc/cutie
EK-541T-RE roșu 12 buc/cutie
EK-541T-OG orange 12 buc/cutie
EK-541T-PR violet 12 buc/cutie
EK-541T-PK roz 12 buc/cutie
EK-541T/4W negru, albastru, verde, roșu 4 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EK-525T-BK negru 12 buc/cutie
EK-525T-BL albastru 12 buc/cutie
EK-525T-RE roșu 12 buc/cutie
EK-525T-GR verde 12 buc/cutie

Marker pentru tablă de scris 2 în 1
• 2 vârfuri de scriere de 0.4 mm (din poliacetal) și 1.0 mm (din acril).
• Pentru scriere pe table.

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

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EPW-4-WH Alb 12 buc/cutie
EPW-4-BL Albastru 12 buc/cutie
EPW-4-YE Galben 12 buc/cutie
EPW-4-OG Portocaliu 12 buc/cutie
EPW-4-RE Rosu 12 buc/cutie
EPW-4-GR verde 12 buc/cutie

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

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

EPW-12-WH 12.0 mm Alb 6 buc/cutie
EPW-12-BL 12.0 mm Albastru 6 buc/cutie
EPW-12-YE 12.0 mm Galben 6 buc/cutie
EPW-12-OG 12.0 mm portocaliu 6 buc/cutie
EPW-12-RE 12.0 mm rosu 6 buc/cutie
EPW-12-GR 12.0 mm verde 6 buc/cutie

Marker cu cretă pentru table de scris
• Corp din plastic cu capac în culoarea scrierii. 
• Vârf teșit de 12.0 mm pentru scris vizibil de la distanță. 
• Se utilizează pentru scriere pe table pentru cretă. 
• Se șterge cu burete umed. 

COD VARF CULOARE AMBALARE
EK-4-FOG 2mm portocaliu fluorescent 12 buc/cutie
EK-4-FPK 2mm roz fluorescent 12 buc/cutie
EK-4-FGR 2mm verde fluorescent 12 buc/cutie
EK-4-FYE 2mm galben fluorescent 12 buc/cutie
EK-4-FBL 2mm albastru fluorescent 12 buc/cutie
EK-4-WH 2mm alb 12 buc/cutie

Marker opac pentru tabla de scris        
• Excelente pentru table magnetice, sticlă și plastic.
• Se șterge cu burete normal de tablă magnetică.
• Vârf rotund din acrylic.
• Culori intense opace. Cerneala nu are miros puternic.

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

cauciuc, lemn etc.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EMP-25T-BK negru 12 buc/cutie
EMP-25T-BL albastru 12 buc/cutie
EMP-25T-RE roșu 12 buc/cutie
EMP-25T-PGR verde pastel 12 buc/cutie
EMP-25T-POG portocaliu pastel 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EMP-25T-PPR violet pastel 12 buc/cutie
EMP-25T-YE galben 12 buc/cutie
EMP-25T-PPK roz pastel 12 buc/cutie
EMP-25T-YGR vernil 12 buc/cutie
EMP-25T-WH alb 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EMP-1-BK negru 12 buc/cutie
EMP-1-BL albastru 12 buc/cutie
EMP-1-RE roșu 12 buc/cutie
EMP-1-PGR verde pastel 12 buc/cutie
EMP-1-BR maro 12 buc/cutie
EMP-1-YE galben 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EMP-1-WH alb 12 buc/cutie
EMP-1-PPR violet pastel 12 buc/cutie
EMP-1-PBL albastru pastel 12 buc/cutie
EMP-1-PPK roz pastel 12 buc/cutie
EMP-1-POG portocaliu pastel 12 buc/cutie
EMP-1-YGR vernil 12 buc/cutie

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

metal, cauciuc, lemn etc.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EMP-3-BK negru 12 buc/cutie
EMP-3-BL albastru 12 buc/cutie
EMP-3-RE roșu 12 buc/cutie
EMP-3-PGR verde pastel 12 buc/cutie
EMP-3-PPR violet pastel 12 buc/cutie
EMP-3-YE galben 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EMP-3-WH alb 12 buc/cutie
EMP-3-POG orange pastel 12 buc/cutie
EMP-3-PPK roz pastel 12 buc/cutie
EMP-3-PBL Albastru pastel 12 buc/cutie
EMP-3-BR Maro 12 buc/cutie
EMP-3-YGR vernil 12 buc/cutie

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

metal, cauciuc, lemn etc.



60

COD AMBALARE

EK-300/B 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-325T-BK negru 12 buc/cutie
EK-325T-BL albastru 12 buc/cutie
EK-325T-RE roșu 12 buc/cutie
EK-325T-GR verde 12 buc/cutie
EK-325T-BR maro 12 buc/cutie
EK-325T-OG portocaliu 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
EK-325T-PR violet 12 buc/cutie
EK-325T-YE galben 12 buc/cutie
EK-325T-PK roz 12 buc/cutie
EK-325T-LB bleu 12 buc/cutie
EK-325T-YG vernil 12 buc/cutie
EK-325T-OC ocru 12 buc/cutie

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

Marker 325T Water Colour
• Corp din plastic, capac culoarea scrierii.
• Două vârfuri de 2,0 (rotund) și 5,0 mm (teșit).
• Cerneală pe bază de apă.

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

Tuș pentru ștampile
• Lichidul nu se varsă în poziție verticală în jos deoarece are                

un aplicator special la vârf.
• Se aplică ușor prin apăsarea uniformă a sticluței din plastic.
• Tuș pe bază de apă.

COD CULOARE CANTITATE

ESA-2N-BL Albastru 50 ml
ESA-2N-BK Negru 50 ml
ESA-2N-RE Rosu 50 ml
ESA-2N-GR Verde 50 ml
ESA-2N-PR violet 50 ml

COD DIMENSIUNI

EHJU-2 56 x 90 mm
EHJU-3 67 x 106 mm

Suport magnetic pentru burete si markere Caddy 
• Se poate monta pe tablă magentică sau pe perete în 2 moduri: cu 4 benzi 

magnetice sau cu 4 benzi adezive. 
• Markerele și buretele nu sunt incluse. 
• Potrivit pentru aproape toate tipurile de markere și bureți Artline. 
COD

ET-5
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Burete magnetic Smiley  
• Buretele magnetic special cu fața smiley poate fi folosit pe orice tablă magnetică
COD

ERT-MMR

Burete pentru table 
• Burete cu 2 fețe pentru ștergere perfectă a scrisului de pe tablele magnetice.

COD DESCRIERE

ERT-MH Burete
ERT-MR Rezervă pentru burete

Ascuțitoare Cap Sharpener 
• Pentru acasă și la școală. 
• Doar înșurubezi ascuțioarea pe o sticlă de plastic goală și ascuți creioane. 
• Reziduurile se strâng în sticlă fără mizerie. 
• Nu toate sticlele de plastic sunt compatibile. 
COD CULOARE AMBALARE

EZKC-A-ASS asortate 40 buc/cutie
AMM-EZKC 4 culori asortate 40 buc/display

COD DESCRIERE DIMENSIUNI

EK-AM3600(A)
Vertical 8 buc / display
Orizontal 12 buc / display
Tava 3 buc

590 x 540 x 1820 mm

EK-AMM-STIX/TOWER
Latura A: carlig / 3 buc (6 seturi/carlig)
Latura B: 27 fante (2 duzini pe slot)
Latura C: tip carlig / 6 buc (6 seturi / carlig)

550 x 550 x 1350 mm 
(inclusiv header-ul)

EK-AMM-STIX/FL
20 cutii x 3 seturi/12 cutii x 3 seturi
6 cutii x 3 seturi/4 cutii x 3 seturi
În fiecare fantă

320 x 300 x 1200 mm

AMM-STIXBM/PC 36 creioane mecanice,
36 pixuri 286 x 182 x 355 mm

Artline Floor Display        
• Ideale pentru afișarea întregii game de markere Artline.
• Design-ul atractiv reflectă performanța și calitatea superioară a  

produselor Artline.

NOU!
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Caiet cu inele și coperți din carton Crea  
Board Free to Color 
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp, coperți din carton cu desene care se pot 

colora.
• Prindere cu inele negre din plastic sistem Adoc.
COD FORMAT NR. FILE LINIATURĂ
CR11.305 A5+ 72 dictando
CR55.305 A5+ 72 matematica
CR11.605 A4 72 dictando
CR55.605 A4 72 matematica

NOU!

Caiet cu inele și coperți din PP Crea Edge  
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp, liniată dreaptă. 
• Marginile hârtiei sunt viu colorate.
• Coperți negre din PP.
• Prindere cu inele negre din plastic sistem Adoc și elastic color.
• Conține riglă.
COD FORMAT NR. FILE LINIATURĂ
3011.350 A5+ 72 dictando
3055.350 A5+ 72 matematica
6011.350 A4 72 dictando
6055.350 A4 72 matematica

NOU!

Caiet Crea Collection
• Hârtie albă de calitate de 90 gr/mp. 
• Legat cu inele din plastic negre în sistem Adoc. 
COD NUMĂR FILE MODEL FORMAT LINIATURĂ

CR11.603 72 best friends forevere A4 dictando
CR55.603 72 best friends forevere A4 matematică
CR11.303 72 best friends forevere A5 dictando
CR55.303 72 best friends forevere A5 matematică
CR11.604 72 no time to kill A4 dictando
CR55.604 72 no time to kill A4 matematică
CR11.304 72 no time to kill A5 dictando
CR55.304 72 no time to kill A5 matematică

Caiet cu inele și coperți PP Pet Collection
• Hârtie alba de calitate, de 90 gr/mp.
• Coperți din polipropilenă cu imagini de animale.
• Prindere cu inele negre din plastic sistem Adoc.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

CR11.100 A6 72 dictando
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Caiet cu inele și coperți carton embosat 
• Hârtie albă de calitate, de 90 gr/mp, coperți color din carton embosat.
• Prindere cu inele negre din plastic sistem Adoc.
• Conține riglă.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

6011.100 A4 72 dictando
6055.100 A4 72 matematică
3011.100 A5 72 dictando
3055.100 A5 72 matematică

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

6811.600 A4 72 dictando
6845.600 A4 72 matematică
6800.600 A4 72 velin
3811.608 A5 72 dictando
3845.609 A5 72 matematică

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

COD NUMĂR FILE FORMAT LINIATURĂ

9011.700 72 A4 dictando
9055.700 72 A4 matematică

Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru  

desprinderea ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din carton color. Coperta spate din carton rigid.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

129805 A4 80 matematică
129801 A4 80 dictando

Caiet cu inele și copeți pp  
• Hârtie albă de calitate de 90 gr/mp, coperți din polipropilenă transparența 

color. 
• Legat cu inele din plastic color în sistem Adoc. 
COD NUMĂR FILE FORMAT LINIATURĂ

6011.000 72 A4 dictando
6055.000 72 A4 matematică
3011.000 72 A5 dictando
3055.000 72 A5 matematică
2011.010 72 A6 dictando
2055.000 72 A6 matematică

Caiet A4 cu inele biodegradabile   
• Hărți albă de calitate de 90 gr/mp, coperți din polipropilenă transparentă color. 
• Legat cu inele din plastic transparent în sistem Adoc. 
• Inele sunt din material biodegradabil. 
COD NUMĂR FILE FORMAT LINIATURĂ

6011.150 72 A4 dictando
6055.150 72 A4 matematică
3011.150 72 A5 dictando
3055.150 72 A5 matematică
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Caiet cu spirală College
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie albă fără clor de 70 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru desprin-

derea ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din polipropilenă (PP) și spate din carton rigid.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

129801PP A4 80 dictando
129805PP A4 80 matematică

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

5L50 A4 50 dictando
5L51 A4 50 matematică
5C50 A5 50 dictando
5C51 A5 50 matematică

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

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

W144MT A4 72 dictando
W144MQ5 A4 72 matematică
W650MQ5 A6 50 matematică
W750MQ5 A7 50 matematică

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

W144MTPP A4 72 dictando
W144MQ5PP A4 72 matematică

Caiet cu spirală College Pegasus
• Caiet cu spirală metalică.
• Hârtie galbenă fără clor de 80 gr/mp prevăzută cu microperforații pentru 

desprinderea ușoară a filelor și 4 perforații pentru încopciere.
• Coperta față din carton color. Copertă spate din carton rigid.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

14800 A4 80 dictando

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATĂ LINIATURĂ

60T A4 60 DREAPTA dictando
60Q5 A4 60 DREAPTA matematică
148P1L A5 48 STÂNGA dictando
148PQ5 A5 48 STÂNGA matematică
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Caiet A4 Office    
• Hărți albă de 70 gr/mp. 
• Coperți din carton color. 
• Legat prin capsare. 
• Liniat la stânga. 
COD NUMĂR FILE FORMAT LINIATURĂ

60LT 60 A4 dictando
60LQ5 60 A4 matematică
160L1L 60 A5 dictando
160LQ5 60 A5 matematică

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

2960KQ5 A4 60 matematică
2960KT A4 60 dictando
2160KQ5 A5 60 matematică
2160K1L A5 60 dictando

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

1496VAT 95 x 145 mm 96 dictando
1496VAQ5 95 x 145 mm 96 matematică
2296VAT 140 x 215 mm 96 dictando
2296VAQ5 140 x 215 mm 96 matematică

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

2960PPT A4 60 dictando
2960PPQ5 A4 60 matematică
2160PP1L A5 60 dictando
2160PPQ5 A5 60 matematică

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
60MT A4 60 dictando
60MQ5 A4 60 matematică
36MT A4 36 dictando
36MQ5 A4 36 matematică
160M1L A5 60 dictando
160MQ5 A5 60 matematică
136M1L A5 36 dictando
136MQ5 A5 36 matematică

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
60EET A4 60 dictando
60EEQ5 A4 60 matematică
136SE1L A5 36 dictando
136SEQ5 A5 36 matematică
160SE1L A5 60 dictando
160SEQ5 A5 60 matematică
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Caiet cu coperți din plastic PP
• Hârtie de 80 gr/mp., liniată dreapta.
• Legare prin capsare.
• Coperți din polypropilenă transparentă color.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
36PPQ5 A4 36 matematică
36PPT A4 36 dictando
136PPQ5 A5 36 matematică
136PP1L A5 36 dictando

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

W580MQ5 A5 (145x210  ) 80 matematică
W680MQ5 A6 (110x148 mm) 80 matematică
W760MQ5 A7 (75x110 mm) 80 matematică

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

2072G A5 72 dictando
2090GU A5 90 velin

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

D50MBT A4 50 dictando
D50MBU A4 50 velin
D100MBQ5 A4 100 matematică

Blocnotes Office
• Blocnotes broșat și capsat pentru utilizare intensivă.
• Hârtie albă fără clor de 60 gr/mp, prevazută cu microperforații pe latura de 

sus pentru desprinderea ușoară a filelor. Număr file: 100.
• Coperta față din carton color, coperta spate din carton rigid.

COD FORMAT LINIATURĂ

2900GQ5 A4 matematică
2900GT A4 dictando
2100GQ5 A5 matematică
2100GT A5 dictando
2100GU A5 velin
1600GQ5 A6 matematică
1600GT A6 dictando
1600GU A6 velin
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Blocnotes cu hârtie galbenă Office
• Blocnotes broșat și capsat pentru utilizare intensivă.
• Hârtie galbenă fără clor de 80 gr/mp, prevăzută cu microperforații pe latura 

de sus pentru desprinderea ușoară a filelor.
• Coperta față din carton de culoare galbenă, coperta spate din carton rigid.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

2984ST A4 80 dictando
2180ST A5 80 dictando

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

3L39 A4 96 dictando
3L37 A4 96 matematică
396S1L A5 96 dictando
396SQ5 A5 96 matematică

Carton color Raphael
• Carton color pentru desen și decupaje.
• 10 culori intense.
COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
21X29,7/ASS100 A4 120 gr/mp 100 coli/top
24X32/160/100AS A4+ 160 gr/mp 100 coli/top
24X32/270/100AS A4+ 250 gr/mp 100 coli/top

COD FORMAT GRAMAJ AMBALARE
BR412 A4 240 gr./mp 2 x 6 culori intense/set
PA412 A4 240 gr./mp 2 x 6 culori pastel/set

Carton color
• Carton color pentru desen și decupaje.

Bloc de desen cu spirală dublă Esquisse     
• Hârtie velină pentru desen în creion.
COD FORMAT GRAMAJ HÂRTIE AMBALARE
3100KU A3 90 g/mp 100 coli/pachet
4100KU A4 90 g/mp 100 coli/pachet
5100KU A5 90 g/mp 100 coli/pachet
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Bloc de desen Steinbach    
• Bloc cu hârtie pentru desen.
• Hârtie albă de calitate .
COD FORMAT GRAMAJ HÂRTIE AMBALARE
BL23 A3 200 g/mp 20 coli/pachet
BL18 A3 250 g/mp 20 coli/pachet
BL21 A4 200 g/mp 20 coli/pachet
BL17 A4 250 g/mp 20 coli/pachet

Bloc de desen Bristol     
• Bloc cu hârtie pentru desen în creion/marker. 
• Hârtie albă de calitate. 
COD FORMAT GRAMAJ HÂRTIE AMBALARE
BL15 A3 210 g/mp 20 coli/pachet
BL14 A4 210 g/mp 20 coli/pachet

Bloc desen Raphael
• Bloc cu hârtie pentru desen.
• Hârtie de calitate de 120 gr/mp.
COD FORMAT GRAMAJ HÂRTIE AMBALARE
BL16 A3 120 g/mp 20 coli/pachet
BL13 A3 200 g/mp 20 coli/pachet
BL11 A4 200 g/mp 20 coli/pachet
BL5 A4 120 g/mp 20 coli/pachet
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Bloc desen Raphael
• Bloc cu hârtie pentru desen.
• Hârtie de calitate de 120 gr/mp.

COD FORMAT CULOARE HÂRTIE NUMĂR FILE
BL47 A4 asortate 20
BL43 A3 negru 20

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

090909B cub hârtie albă + suport transparent
090909V rezervă cub hârtie albă
090909BPA cub hârtie color + suport transparent
090909VPA rezervă cub hârtie color

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

COD FORMAT CULORI AMBALARE
3X12102PP A4 asortate 3 buc./set
5X11102PP A5 asortate 5 buc./set
3X12100PPT A4 transparent color 3 buc./set
5X11100PPT A5 transparent color 5 buc./set
3X12100PPN A4 transparent cristal 3 buc./set

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

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

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

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

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
M201L A5 20 portativ
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Caiet mecanic       
• Coperți flexibile din polipropilenă. 
• Cu mecanism metalic cu 2 inele.

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

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

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

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

Rezerve   

COD NUMAR FOLII FORMAT CULOARE COPERTA
5836.110 30 A6 transparentă
5835.110 30 A5 transparentă
5822.400 20 A4 albastră
5822.700 20 A4 neagra
5822.600 20 A4 roșie
5822.110 20 A4 transparentă
5832.400 30 A4 albastră
5832.300 30 A4 bordeaux
5832.700 30 A4 neagră
5832.600 30 A4 roșie
5832.110 30 A4 transparentă
5842.400 40 A4 albastră
5842.700 40 A4 neagră
5842.600 40 A4 roșie
5842.110 40 A4 transparentă

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

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

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

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

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

CA-42801 2 fermoare
18 carioci, 1 rigla, 1 radiera alba, 1 ascutitoare, 

1 creion HB, 2 carioci Neon, 3 pixuri Corvina, 
1 pix Re-Do, 12 creioane colorate.

CA-42802 3 fermoare
18 carioci, 18 creioane colorate, 1 riglă, 1 radieră albă, 

1 ascutitoare, 1 creion HB, 2 carioci Neon, 
3 pixuri Corvina, 1 pix Re-Do

COD DESCRIERE CONTINUT

CA-42804 Echipat 6 carioci fluorescente, 3 pixuri color Fiorella, 
2 creioane HB, 1 pix Re-Do

CA-23172 Simplu neechipat

COD DESCRIERE CONTINUT

CA-42806 1 fermoar 6 carioci, 1 pix Corvina, 1 rigla, 1 creion HB, 
6 creioane colorate, 1 radiera alba si 1 ascutitoare

CA-42803 2 fermoare 18 carioci, 1 rigla, 1 radiera alba, 1 ascutitoare, 
2 creioane HB, 3 pixuri Corvina si 12 creioane colorate

CA-42807 3 fermoare 18 carioci, 18 creioane colorate, 1 rigla, 1 radiera alba, 
1 ascutitoare, 1 creion HB si 3 pixuri Corvina

Penar echipat Fluo 
• Penare clasice, disponibile în 4 culori fluorescente, cu 2 sau 3 fermoare.
• Penarele au un design original și închidere cu elastic.

Penar rotund Fluo  
• Penar rotund cu 1 fermoar, disponibil în 4 culori fluorescente, cu un  

compartiment spațios și 2 compartimente pentru instrumente de scris. 

Penar echipat Comics   
• Penar rotund cu 1 fermoar, disponibil în 4 culori fluorescente, cu un  

compartiment spațios și 2 compartimente pentru instrumente de scris. 

NOU!

NOU!

NOU!
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Penar echipat Wild Life
• Penar cu 3 fermoare, diverse modele.
• Contine 3 compartiment si este imprimat cu animale salbatice.
• Penarul este echipat cu urmatoarele produse: 18 carioci Joy, 18 creioane 

colorate, 2 pixuri, 1 creion, 1 creion mecanic, 1 texmarker cu 2 capete, 1 
ascutitoare, 1 radiera, 1 rigla, 1 formular orar scolar.

COD
CA-43251

Creioane colorate hexagonale Jumbo
• Creioane colorate hexagonale din lemn lăcuit, cu mină de 5 mm rezistentă 

la rupere și ușor de ascuțit.
COD AMBALARE
CA-41406 12 culori/cutie
CA-41407 6 culori/cutie

Creioane triunghiulare Jumbo
• Creioane colorate triunghiulare rezistente, plastifiate la exterior. 
• Datorită formei triunghiulare desenează confortabil și nu se rup. 
COD AMBALARE
CA-42671 12 culori/cutie

NOU!

Creioane colorate hexagonale Tita 
• Creioane hexagonale confecționate din material sintetic. Mina este moale 

și netedă pentru colorare intensă. 
• Rezistentă, nu se sparge și este ușor de ascuțit. 

COD DIMENSIUNE MINA AMBALARE
CA-42793 3 mm 12 culori/cutie
CA-42794 3 mm 24 culori/cutie
CA-42789 5 mm 12 culori/cutie

NOU!

Creioane colorate Plastello    
• Creioane colorate rotunde din plastic, care rezistă de trei ori mai mult decât 

creioanele tradiționale cerate.
COD AMBALARE
CA-42711 12 culori/cutie
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Creioane cerate
• Creioane cerate rotunde, în culori strălucitoare, ușor de ascuțit.
• Vârf de 8 mm.
COD AMBALARE
CA-42365 12 culori/cutie
CA-42366 24 culori/cutie

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

* ascuțitoare inclusă

COD AMBALARE
CA-40380 12 culori/cutie
CA-40381 24 culori/cutie
CA-41256 24 culori/cutie
CA-42391* 84 culori/tub plastic

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

Creioane cerate Jumbo
• Creioane cerate rotunde, în culori strălucitoare, ușor de ascuțit.
• Vârf de 12 mm.
COD AMBALARE
CA-42369 12 culori/cutie
CA-42390 24 culori/cutie

NOU! NOU!

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

Creion cu mina HB         
• Noile creioane cu mină HB sunt confecționate din material sintetic. 
• Sunt rezistente și nu se crapă dacă sunt scăpate pe jos 

COD AMBALARE
CA-42817 6 culori/cutie
CA-42818 10 culori/cutie

COD AMBALARE
CA-42798 12 buc/blister
CA-42797 12 creioane cu radiera/blister
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Carioca Bi-Color
• Carioca cu două culori, cu cerneală non-toxica, lavabilă. 
• Aceasta poate fi îndepărtata doar cu apă, fără săpun.
• Vârf mediu conic, pentru trasarea de linii cu dimensiuni diferite.

Carioca Double Nib
• Carioca cu 2 capete, vârf dublu fin și mediu, cu cerneală non-toxica, lavabile. 
• Aceasta poate fi îndepărtata doar cu apă, fără săpun.

COD AMBALARE
CA-42269 6=12 culori/blister
CA-42265 12=24 culori/blister

COD AMBALARE
CA-42753 12 culori/set

Carioca Perfume Xplosion
• Carioca Xplosion conține o cerneală parfumata si lavabila.
• Aromele folosite au fost atent selectate pentru a crea esente naturale fără 

nici o urmă de substanțe alergene.
• Varf mediu conic, pentru trasarea de linii cu dimensiuni diferite.
COD AMBALARE
CA-42672 12 culori/cutie

NOU!

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

10 culori puteți obține 18 culori. 
COD AMBALARE
CA-42737 10 culori/cutie

Carioca SteroMagic
• Cutia din carton conține 9 carioci colorate „Cambiacolor”, 9 carioci „Erasa-

ble” cu cerneala care se poate șterge si 2 carioci „Magink”
• Cerneala este non-toxică și lavabilă.
COD AMBALARE
CA-41369 9+9+2/cutie

NOU!

Carioca Superlavabilă Neon  
• Carioca în culori fluorescente pentru colorare și marcare. 
• Cerneală este non-toxică și lavabila. 
• Vârf conic pentru 2 dimensiuni de scriere (4.7mm și 1mm). 
COD AMBALARE
CA-42785 8 culori/cutie
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Carioca Erasable
• Carioca cu cerneală care poate fi ștearsă.
• Folosiți „Magink” creionul inclus în pachet pentru a corecta orice erori sau 

să colorati în alb peste alte culori.

COD AMBALARE
CA-41238 9 culori+1 magink/cutie

 Cariocă Superlavabilă Joy 
• Cariocile „CARIOCA®” au vârf fin de 2.6 mm, pentru trasarea unor linii 

perfecte.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă. Acesta poate fi îndepărtata doar cu 

apă, fără săpun.
COD AMBALARE
CA-40549 6 culori/cutie
CA-40528 10 culori/cutie
CA-40531 12 culori/cutie

 Cariocă Superlavabilă Joy 
• Cariocile au vârf fin de 2.6 mm, pentru trasarea unor linii perfecte. 
• Cerneală este non-toxică și lavabilă. Aceasta poate fi îndepărtată doar cu 

apă, fără săpun. 
COD AMBALARE
CA-40614 12 culori/cutie
CA-40613 24 culori/cutie

Cariocă Superlavabilă Jumbo  
• Cariocă cu formă octogonală pentru scriere ușoară. 
• Vârf gros de 6 mm. 
• Cerneala este non-toxică și lavabilă. Aceasta poate fi îndepărtată doar cu 

apă, fără săpun.

Cariocă Superlavabilă Bravo   
• Cariocă cu formă rotundă și vârf gros de 6mm. 
• Cerneala este non-toxică și lavabilă. 

COD AMBALARE
CA-40568 6 culori/cutie
CA-40569 12 culori/cutie

COD AMBALARE
CA-42767 6 culori/cutie
CA-42755 12 culori/cutie

NOU!

NOU!

Cariocă Superlavabilă Doodles   
• Cariocă cu vârf subțire de 2.2 mm, cerneală lavabilă și non-toxica.
COD AMBALARE
CA-42772 12 culori/cutie

NOU!
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NOU!NOU!

Carioca Baby Teddy       
• Carioca cu design ce oferă siguranță și care pot fi personaje în jocurile, 

poveștile și visele copiilor mici, preșcolarilor și părinților.
• Forma ergonomică a fost concepută pentru a se potrivi cu mâinile mici ale 

copiilor.
• Cerneala este superlavabilă și poate fi îndepărtată numai cu apă.
• Se folosesc numai coloranți alimentari.
• Testată dermatologic, nu prezintă absolut niciun risc.

Carioca Baby       
• Cariocă de calitate superioară, cu design special pentru copii mici. 
• Forma și dimensiunea permit folosirea corectă și manevrarea cu ușurință. 
• Vârful este rotund pentru siguranță maximă și gros pentru acoperirea 

rapidă și fără efort a suprafețelor întinse. 
• Cerneala este superlavabila și se folosesc numai coloranți alimentari. 
• Testată dermatologic, nu prezintă absolut nici un risc. 

COD AMBALARE
CA-42815 6 culori/cutie
CA-42816 12 culori/cutie

COD AMBALARE
CA-42813 6 culori/cutie
CA-42814 12 culori/cutie

Carioci Super Baby
• Carioci special concepute pentru copii mici, cu cerneală non-toxică și lava-

bila, ce poate fi îndepărtată doar cu apa, fără săpun. 
• Vârf rotunjit și scurt pentru siguranță copiilor. 
• Datorită vârfului gros se pot colora suprafețe mari și fără efort. 
COD AMBALARE
CA-43223 6 culori/cutie
CA-42249 12 culori/cutie

Carioca Jumbo
• Formă octogonală pentru manevrare ușoară. 
• Cerneala este non-toxică și lavabilă. Acesta poate fi indepărtata doar cu 

apă, fără săpun. 
COD AMBALARE
CA-40564 6 culori/cutie
CA-40565 12 culori/cutie

Carioca Fabricart
• Cariocă cu cerneală specială pentru țesături. 
• Culorile nu se șterg după scriere. Pentru a face culorile strălucitoare și 

permanente, călcați cu fierul pe dosul textilei pentru a fixa culoarea. 
  
COD AMBALARE
CA-40957 12 culori/cutie
CA-40956 6 culori/cutie

Set markere cu ștampilă 
• Marker cu două captete, un capăt marker color și un capăt ștampilă cu diverse 

modele.
• Cerneala este non-toxică și lavabilă.
COD AMBALARE
CA-42279 6 markere, 6 stampile/cutie
CA-42240 12 markere, 12 stampile/cutie
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Carioca Aquarell
• Carioca cu vârf de pensulă și cerneală lavabilă.
• Prin utilizarea apei și o perie, culorile pot fi înmuiate ca acuarelele. 
• Cel mai bine se utilizeaza pe hârtie de desen.
COD AMBALARE
CA-42747 12 culori/cutie

Acuarele Palette
• Culori strălucitoare ușor de combinat pentru a obține nuanțe infinite.
• Pachetul include pensulă.
COD AMBALARE
CA-42493 8 culori/ blister
CA-KO040/A 12 culori/cutie
CA-KO054/A 24 culori/cutie

Vopsea pentru textile 
• Tuburi de culoare pentru țesături cu efect în relief. 
• Este aplicată culoarea direct din tub pe materialul textil. 
• Se usucă complet în aproximativ 5 ore. 
• După uscare, călcați cu fierul pe dosul textilei pentru a fixa culoarea.
COD AMBALARE
CA-42131 6 culori neon/blister
CA-42139 6 culori pearly/blister
CA-42133 6 culori sleek/blister

NOU!

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

NOU!

Tempera lavabilă solidă Temperello      
• Pentru a desena și colora într-un mod haios, ușor și curat. 
• Vopseaua solidă poate fi folosită pe hârtie, carton, lemn fără pensula și apă. 
• Culori strălucitoare, •  Finisare și uscarea rapidă. 
• Acoperire foarte bună. •  Nu încrețește hârtia.  •  Nu conține solvent. 
COD AMBALARE
CA-42739 6 culori/cutie
CA-42738 12 culori/cutie

Set tempera lavabilă
• Culori strălucitoare și opace ambalate în tub.

COD AMBALARE
CA-KO011/A 7 tuburi de 7,5 ml /set + pensula
CA-KO116 12 tuburi de 12 ml/set
CA-KO012/A 12 tuburi de 7,5 ml /set + pensula
CA-KO114 5 tuburi x 12 ml/set
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Acuarele Finger Paint
• Ideale pentru copii mici care nu pot folosi pensula. 
• Textură cremoasă a acestor acuarele, permit amestecarea ușoară a culorilor. 
• Se spăla ușor de pe mâini, țesături, nu sunt toxice. 

COD AMBALARE
CA-KO023 6 culori x 80 ml/cutie

COD CONTINUT

CA-43245 17 piese (8 forme, 1 vergea, 1 mini die, 2 tipare, 1 spatula, 1 foarfeca, 3 modele pasta 
de modelat (3x50gr))

CA-43263 22 piese (10 forme, 1 vergea, 1 die, 2 tipare, 1 spatula, 1 foarfeca, 6 modele pasta de 
modelat (6x50gr))

CA-40193 50 piese (26 forme litere, 15 forme cifre, 1 spatula, 1 vergea, 1 die, 2 tipare, 1 foarfeca, 
3 modele pasta de modelat (3x150gr))

COD CONTINUT

CA-43262 18 creioane colorate, 6 carioci Jumbo, 24 carioci Joy, 
24 creioane cerate, 12 creioane watercolor, 6 lipiciuri cu sclipici

Set plastilină Plasty    
• Plasty este plastilina clasică pentru modelat, ușor de folosit, care nu se 

usucă, nu se încrețește și poate fi folosită de mai multe ori.
• Seturile sunt ușor de transportat și stocat.

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

NOU!

Set articole creative  
• Cutie din carton ce conține 48 de carioci cu cerneală lavabilă,  

12 creioane colorate și 2 cartoane preprintate cu diferite modele  
ce pot fi colorate și decupate.

COD MODEL
CA-41264 World
CA-41370 Planet
CA-42074 Land

Set articole creative Fantasy Land 
• Set cu articole pentru a fi construite, asamblate și colorate.
• Cutia conține:  2 panouri din carton în diferite forme (care pot fi asamblate fără 

utilizarea de adezivi sau lipici), 48 carioci cu cerneală lavabilă, 12 acuarele, 12 
creioane cerate, 1 pensulă, 1 masă pentru a decupa și colora.

COD MODEL
CA-41374 Fantasy Land - Buccaneer
CA-41581 Fantasy Land - Luna Park
CA-41375 Fantasy Land – Space
CA-41373 Fantasy Land - Castle

Plastilină Plasty
• Plastilină ușor de modelat, care nu se usucă și poate fi folosită de mai 

multe ori.
• Nu conține gluten.
COD AMBALARE
CA-42691 12 culori x 12,5 gr/cutie
CA-42712 12 culori x 150 gr/cutie
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NOU!

Puzzle de colorat CombiPuzzle 
• Un puzzle uimitor nou, care oferă copiilor posibilitatea de a crea mai multe 

forme, datorită unui sistem inteligent care permite modificarea formei de 
bază, folosind  cele 24 de carioci aflate în cutie.

• CombiPuzzle este conceput pentru a fi colorat cu cariocile incluse în set, 
oferind astfel o experiență cu adevărat unică de joacă.

• Acest puzzle este format din piese de carton rigid care se potrivesc perfect.
• CombiPuzzle este disponibil în 4 teme diferite, iar fiecare pachet conține 

36 de piese și 24 carioci cu cerneală lavabilă.
COD MODEL
CA-40184 Monsters
CA-40186 Pirate's
CA-40185 Surf

Set carte de colorat Game Station
• Cutie din carton ce conține 48 de carioci cu cerneală lavabilă, 12 creioane 

colorate și carte pentru colorat.

COD
CA-41546

Maxi-puzzle de colorat cu carioci
• Puzzle față-verso (100 cm x 70 cm cu 35 de piese) ce poate fi colorat. 
• Carton rigid cu o formă perfectă, ce face ca fiecare bucată a acestui puzzle 

să se potrivească perfect.
• Fiecare pachet conține 36 de carioci cu cerneală lavabilă.
COD MODEL AMBALARE
CA-42837 Adventures 35 piese+36 carioci colorate
CA-42836 Empire 35 piese+36 carioci colorate

Pastă de modelat
• Pastă de modelare similară cu lutul, potrivită pentru toate tehnicile de modelare. 
• Se usucă în aer fără căldură, și este ușor de aplicat pe orice suprafața. 
• Obiectele create cu această pastă pot fi decorate cu tempera sau carioca. 
• Pentru durabilitate în timp și culoare strălucitoare este recomandat lacul 

protector „Deco Glossy”. 
COD CULOARE AMBALARE
CA-41109 teracota 12 buc x 500 gr/ display + set scule modelaj
CA-41071 alb 12 buc x 500 gr/ display + set scule modelaj
CA-30996/21 teracota 1 buc x 500 gr
CA-30996/31 alb 1 buc x 500 gr

Lac protector Deco Glossy
• Lac protector, lucios și transparent, se usucă  

repede și este inodor și non-toxic. 
• Face culorile mai vii și le protejează.
• Ambalat în blister cu pensula gratis.
COD AMBALARE
CA-41083 1 x 50 ml / blister + 1 pensula
CA-41145 12 buc x 50 ml/display + 15 pensule
CA-41147 Set x 4 scule pentru modelat
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Rezerve Pix Re-Do

Pix Re-Do
• Gama de pixuri oferite de CARIOCA este concepută pentru a transforma 

scrisul pentru prima dată în jocuri educative și de divertisment.
• Noul Re-do: roller-ul inovativ cu cerneală sensibilă la temperatura care 

poate fi ștearsă.
• Vârf de scriere de 0.7 mm

COD CULOARE AMBALARE
CA-43242/02 albastru 3 buc/blister
CA-43242/01 negru 3 buc/blister

COD CULOARE AMBALARE
CA-43242/03 roșu 3 buc/blister
CA-43242/04 verde 3 buc/blister

COD CULOARE AMBALARE
CA-31045/02 albastru 12 buc/cutie
CA-31045/01 negru 12 buc/cutie
CA-31045/03 roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE
CA-31045/04 verde 12 buc/cutie
CA-43241 culori asortate 48 buc/display

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

COD AMBALARE
CA-41557 20 buc/display
CA-43248 1 roller +4 cartuse/blister

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

COD CULOARE CORP AMBALARE
CA-42304 asortate 24 buc/display
CA-42303 asortate 1 stilou + 2 cartuse/blister



83

Pic Inkiller
• Pic corector care șterge cerneala albastră.
• Cu 2 capete, unul pentru scriere și unul pentru ștergere.
COD AMBALARE
CA-41414 50 buc/cutie
CA-41379 2 buc/blister

NOU!

Radiere  
• Noua gamă de radiere Carioca este disponibilă în 2 sortimente: clasică 

albă, colorată.

COD MODEL AMBALARE
CA-42784 Triunghiular mare 3 buc/blister
CA-42783 Triunghiular mic 5 buc/blister
CA-42782 Rotund 3 buc/blister
CA-40142 Rotund 1 buc/blister
CA-40141 Pătrat 1 buc/blister

COD DESCRIERE
CA-50101 Pentru 60 produse, dimensiune 47x47x43 cm
CA-22200/15/KIT Display pentru podea, dimensiune 58x11x159 cm

Display     

NOU!

Pix cu 10 culori
• Pixul cu 10 culori este unul dintre cele mai renumite produse din gamă 

Carioca.
• O invenție care a colorat visele și ideile de mai mult de 3 generații  

de scriitori tineri.
COD CULOARE CORP AMBALARE
CA-42761 Transparent fluorescent 12 buc/cutie
CA-42762 Colorat mat 12 buc/cutie
CA-41500 Transparent color 1 buc/blister
CA-41501 Gri+color 1 buc/blister

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

COD AMBALARE
CA-42774 6 culori fluorescente/blister
CA-42775 10 culori fluorescente/blister

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

minute.
COD MODEL AMBALARE
CA-42110 Classic 6 culori/blister
CA-42111 Fluo 6 culori/blister
CA-42112 Multicolours 6 culori/blister

NOU!
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Spumă curățare suprafețe din plastic 
• Spray cu 400 ml spumă. 
• Pentru curățarea eficientă și completă a suprafețelor din plastic sau 

suprafețelor colorate ale computerelor și echipamentelor de birou.
• Aplicați spumă pe o lavetă din microfibră sau direct pe suprafața murdară. 
• Lăsați spuma să acționeze câteva secunde înainte de ștergere.  
• Îndepărtați orice urmă cu o lavetă uscată.

Spray cu aer 
• Spray cu aer inflamabil cu tub subțire. 
• Se folosește pentru curățarea tastaturilor, imprimantelor, carcaselor de 

calculatoare, copiatoare, faxuri etc. 
• Pentru accesul în locurile greu accesibile, folosiți tubul subțire de plastic.

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

Spray cu aer 
• Spray cu 400ml cu aer neinflamabil. 
• Pentru curățarea tastaturilor, imprimantelor, carcaselor de computer,  

copiatoare, faxuri etc. 
• Aplicați tubul subțire pentru locurile greu accesibile.

COD AMBALARE
DF-1610 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1642 12 buc/cutie

COD CANTITATE AMBALARE
DF-1270 400 ml 12 buc/cutie
DF-1279 600 ml 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1271 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1275 12 buc/cutie

Spray curățare suprafețe din plastic 
• Spray 250 ml, pentru curățarea suprafețelor din plastic și metal, cum ar fi 

imprimantele, carcasele, tastaturi și telefoane.
• Aplicați spray pe o lavetă curată, curățați suprafața și dacă este necesar 

înlăturați excesul de lichid folosind un șervețel uscat.
• Nu se folosește pe ecran sau display.

Spumă curățare monitoare TFT/LCD/Plasmă 
• Spray 200 ml spumă. 
• Pentru curățarea sigură și eficientă a ecranelor TFT/LCD și a plasmelor. 
• Aplicați spumă pe o lavetă din microfibră și curățați suprafața.

COD AMBALARE
DF-1643 12 buc/cutie
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Spray curățare monitoare TFT/LCD
• Spray 250 ml. 
• Spray pentru curățare monitoare TFT/LCD și laptop-uri. 
• Aplicați spray pe o lavetă curată, curățați suprafața și dacă e necesar înlăturați 

excesul de lichid folosind partea uscată a lavetei.

Șervețele curățare monitoare TFT/LCD
• 10 șervețele umede și 10 șervețele uscate, ambalate individual.
• Fluidul din șervețel nu conține alcool și este antistatic.
• Conține 10 de șervețele umede/10 de șervețele uscate (dimensiune 100x140mm)
• Individual ambalate, pentru curățarea ușoară a monitoarelor TFT/LCD, moni-

toare laptop, PDA-uri, proiectoare.
• Folosiți șervețelul umed pentru curățarea completă a suprafeței și apoi folosiți 

șervețelul uscat pentru a șterge excesul de lichid.  

Șervețele curățare monitoare TFT/LCD 
• Fluidul din șervețel nu conține alcool și este antistatic.
• Conține 100 de șervețele umede (dimensiune 110x93mm)
• Șervețele umede pentru curățarea ușoară a monitoarelor TFT/LCD, monitoare 

laptop, PDA-uri, proiectoare.
• Folosiți șervețelul umed pentru curățarea completă a suprafeței și apoi, dacă e 

necesar, folosiți o lavetă uscată pentru a șterge excesul de lichid.

Șervețele curățare suprafețe plastic 
• Servețel umed pentru curățarea carcaselor de calculator, tastaturilor și 

suprafețelor din metal.
• Nu se folosește pe ecran sau display.
• Conține 100 șervețele umede (dimensiune 130x200mm)

COD AMBALARE
DF-1620 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1522 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1512 12 buc/cutie

COD CANTITATE AMBALARE
DF-1513 100 șervețele (130 x 160 mm) 12 buc/cutie

COD CANTITATE AMBALARE
DF-1511 50 șervețele umede / 50 șervețele uscate (130 x 180 mm) 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1532 12 buc/cutie

Șervețele curățare monitoare TFT/LCD 
• Fluidul din șervețel nu conține alcool și este antistatic.
• Șervețele uscate pentru curățarea ușoară a monitoarelor TFT/LCD, monitoare 

laptop, PDA-uri, proiectoare.
• Folosiți șervețelul umed pentru curățarea completă a suprafeței și apoi folosiți 

o lavetă uscată pentru a șterge excesul de lichid. 

Șervețele curățare monitoare TFT/LCD 
• Fluidul din șervețel nu conține alcool și este antistatic.
• Șervețele uscate pentru curățarea ușoară a monitoarelor TFT/LCD, monitoare 

laptop, PDA-uri, proiectoare.
• Folosiți șervețelul umed pentru curățarea completă a suprafeței și apoi folosiți 

șervețelul uscat pentru a șterge excesul de lichid. 
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Set curățare monitoare TFT/LCD 
• Spray 250 ml și 1 lavetă din microfibră (40 x 40cm). 
• Pentru monitoare TFT/LCD și laptop-uri. 
• Aplicați spray pe lavetă, curățați suprafața și îndepărtați lichidul rămas cu 

partea uscată a lavetei.

Gel curățare monitoare TFT/LCD 
• 200 ml gel de curățare și lavetă din microfibră (20 x 20 cm) pentru curățarea 

urmelor de pe ecrane TFT/LCD și plasmă. 
• Aplicați spray pe lavetă, curățați suprafața și îndepărtați lichidul rămas cu 

partea uscată a lavetei.

Servețele curățare notebook (nou)
• Servețele pentru curățare ecrane notebook, TFT/LCD.
• Elimină ușor amprentele, praful și murdăria. 
• Lichidul este fără alcool și antistatic.
• Conține 20 șervețele umede (dimensiune : 180 x 100 mm)

COD AMBALARE
DF-1623 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1624 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1523 12 buc/cutie

CD pentru curățarea CD-ROM
• Conține: CD de curățare cu program imagine și sunet- animat.
• CD-ul de curățare cu perii antistatice curăță praful, asigurând buna 

funcționare a CD-ROM-ului; protejează și îngrijește unitățile de DVD și CD.
• Asigură o durată lungă de viață și crește viteza de citire.
• Pentru a curăța unitatea CD/DVD, introduceți CD-ul de curățare în unitatea CD 

și urmați instrucțiunile afișate.

COD AMBALARE
DF-1352 12 buc./cutie

Set Premium curățare tablete și smartphone-uri 
• Conține: spray de curățare 25 ml în tub de aluminiu; lavetă din microfibră  

(20 x 20 cm). 
• Ambalat in blister, contine buzunar pentru calatorie.
• Pentru curățarea dispozitivelor „touch“ cum sunt IPad-uri sau smartphone-uri.
 • Aplicați spray pe lavetă, curățați computerul sau smartphone-ul și, dacă este 

necesar îndepărtați excesul de lichid cu partea uscată a lavetei.

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

partea uscată a lavetei.
COD AMBALARE
DF-1007 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1025 8 buc/cutie
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Spray curățare table albe pentru scris
• Spray 250 ml. 
• Pentru curățarea rapidă și completă a tablelor magnetice. 
• Aplicați spray pe suprafața tablei, lăsați să acționeze câteva secunde și apoi 

ștergeți cu o lavetă uscată.

Șervețele curățare table albe pentru scris 
• Dispenser cu 100 de șervețele umede. 
• Șervețele umede pentru curățarea rapidă a tablelor magnetice. 
• Curățați bine tabla magnetică și îndepărtați lichidul rămas cu un șervețel uscat 

(de preferat DF-1813). 

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

COD
DF-1684

COD AMBALARE
DF-1560 12 buc./cutie

COD AMBALARE
DF-1685 12 buc./cutie

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

îndepărtați eticheta.

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

COD AMBALARE
DF-1220 12 buc/cutie

COD AMBALARE
DF-1210 12 buc/cutie

Kit dezinfectare tastatură
• Se folosește pentru curățarea și dezinfectarea tastaturilor.
• Kitul conține: spray 50ml, 1 burete tastatură, 1 tampon pentru curățare.
COD AMBALARE
DF-1750 12 buc./cutie
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Spray adeziv
• Spray adeziv transparent, care poate lipi hârtie, carton și alte materiale ușoare.
• Conține 400 ml
COD AMBALARE
DF-1230 12 buc/cutie

Șervețele umede dezinfectante pentru suprafețe 
plastic

• Conține 100 de șervețele umede (dimensiune 130x200mm)
• Curăță și dezinfectează  carcase de calculator, imprimante, faxuri. 
• Ștergeți suprafața bine până sunt îndepărtate toate urmele.
• Lăsați dezinfectantul să acționeze un minut și apoi îndepărtați orice urmă cu 

un șervețel curat și uscat.

Șervețele umede dezinfectante
• Conține 20 de șervetele umede (dimensiune 140x100mm)
• Curăță și dezinfectează telefoanele. 
• Ștergeți carcasa telefonului și receptorul până urmele sunt îndepărtate.
• Lăsați dezinfectantul să acționeze un minut și apoi îndepărtați orice urmă cu 

un șervețel curat și uscat.

Spray dezinfectant pentru suprafețe plastic 
• Spray 125 ml dezinfectant, pentru curățarea și dezinfectarea a carcaselor de 

computer, imprimantelor, faxurilor etc. 
• Aplicați spray pe o lavetă și ștergeți suprafața complet până orice urmă este 

îndepărtată.
• Lăsați dezinfectantul să acționeze un minut și apoi îndepărtați orice urmă cu o 

lavetă uscată și curată. .

Ulei pentru distrugatoare de documente 
• Tub 250 ml ulei 
• Curăță și întreține cuțitele distrugătoarelor de documente. 
• Aplicați ulei pe o coală de hârtie și introduceți în distrugător.

COD AMBALARE
DF-1695 12 buc./cutie

COD AMBALARE
DF-1732 12 buc./cutie

COD AMBALARE
DF-1712 12 buc./cutie

COD AMBALARE
DF-1720 12 buc./cutie

Spumă dezinfectantă pentru suprafețe plastic
• Spray 200 ml spumă dezinfectantă. 
• Pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor din plastic și metal. 
• Aplicați spumă pe o lavetă și ștergeți bine suprafața până toate urmele sunt 

îndepărtate.
• Lăsați dezinfectantul să acționeze un minut și apoi îndepărtați orice urmă cu o 

lavetă uscată și curată.

COD AMBALARE
DF-1740 12 buc./cutie
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Stilou Epene  
• Stilou cu cerneală care se usucă rapid și își păstrează culoarea intensă.
• Non-toxic.
• Corp color din plastic transparent.
• Conferă scriere ușoară și confortabilă.

COD CULOARE
EP13-0004 asortate
EP13-0008 asortate

COD CULOARE

EP09-0094 asortate

Roller cu cerneală  
• Roller cu sistem de cerneală lichidă bazăt pe un regulator ce previne  

curgerea cernelii.
• Scriere confortabilă datorită rubber grip-ului ergonomic.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EP09-0075-BL albastru 12 buc/cutie
EP09-0075-BK negru 12 buc/cutie

Roller cu cerneală ball point
• Corp din plastic color cu capac prevăzut cu clip metalic. 
• Sistem cu regulator de cerneală pentru scriere uniformă. 
• Vârf metalic din oțel inoxidabil de 0.7 mm. 

Fineliner   
• Corp din plastic alb opac. 
• Extremitățile și capacul în culoarea scrierii. 
• Vârf de scriere din fetru de 0.4 mm. 
COD CULOARE AMBALARE
EP09-0033-BL albastru 12 buc/cutie
EP09-0033-BK negru 12 buc/cutie
EP09-0033-RE roșu 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EP08-0045C-BL albastru 12 buc/cutie
EP08-0045C-BK negru 12 buc/cutie
EP08-0045C-RE roșu 12 buc/cutie

Pix cu gel
• Corp din plastic transparent. 
• Cu rubber grip pentru scriere confortabilă. 
• Gel rezistent la apă. 
• Vârf de scriere de 0.6 mm din oțel inoxidabil. 

COD CULOAREA SCRIERII AMBALARE

EP01-0520-BL Albastru 50 buc./cutie

Pix cu mecanism 
• Corp din plastic transparent cu mecanism retractabil.
• Rubber grip confortabil și clip color.
• Vârf de scriere: 0.7 mm

NOU!
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Pix plastic
• Pix din plastic opac de unică folosință. 
• Corp în culoarea scrierii. 
• Vârf de scriere de 1 mm din oțel inoxidabil. 
COD CULOARE AMBALARE

EP01-0017-BL albastru 50 buc/cutie
EP01-0017-BK negru 50 buc/cutie
EP01-0017-RE roșu 50 buc/cutie

COD CULOAREA SCRIERII AMBALARE

EP01-0588-BL Albastru 50 buc./cutie

Pix de unică folosință Easy Pen  
• Pix de unică folosință cu corp transparent.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf de scriere de 1.0 mm.

NOU!

COD CULOAREA SCRIERII AMBALARE

EP07-0014-BL Albastru 50 buc./cutie

Pix cu suport și șnur  
• Pix din plastic fixat pe suport adeziv, care se fixează pe birou.

NOU!

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE

EP07-0002-BK Negru negru
EP07-0002-BL Albastru albastru

Pix cu suport și șnur    
• Pix din plastic fixat pe un suport pătrat, cu arc spiralat atașat.
• Suportul autoadeziv se fixează pe birou.

COD MODEL AMBALARE
EP20-0006 1/2 6 culori/set
EP20-0012 1/2 12 culori/set
EP20-1012 1/1 12 culori/set
EP20-1024 1/1 24 culori/set

Creioane colorate corp hexagonal  
• Corp din lemn vopsit în culoarea scrierii. Formă hexagonală. Creion mecanic

• Creion mecanic din plastic solid, cu rubber grip pentru  scriere confortabilă. 
• Vârf din plastic. Radieră inclusă. 
COD CULOARE CORP REZERVĂ

EP18-0071-BK negru 0.5 mm
EP18-0071-BL albastru 0.7 mm



93

Marker pentru tablă scris
• Corp din plastic alb. Capac și extremități în culoarea scrierii. 
• Vârf de scriere rotund. 
• Cerneala se usucă rapid și se șterge ușor de pe tablă cu burete uscat. 
COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EP12-2002-BL albastru 12 buc/cutie
EP12-2002-BK negru 12 buc/cutie
EP12-2002-RE rosu 12 buc/cutie
EP12-2002-GR verde 12 buc/cutie

Creion cu radieră
• Ideal pentru școală, birou sau acasă.

COD AMBALARE
EP19-0001 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EP10-0120-BL albastru 12 buc/cutie
EP10-0120-YE galben 12 buc/cutie
EP10-0120-OG portocaliu 12 buc/cutie
EP10-0120-PK roz 12 buc/cutie
EP10-0120-GR verde 12 buc/cutie
FK-MK7001-GREEN verde 12 buc/cutie

Textmarker
• Corp din plastic în culoarea scrierii. 
• Vârf teșit de aproximativ 2-4 mm. 
• Cerneală în culori vii, vizibile, care se usucă rapid. 

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

EP11-2002-BL albastru 12 buc/cutie
EP11-2002-BK negru 12 buc/cutie
EP11-2002-RE roșu 12 buc/cutie
EP11-2002-GR verde 12 buc/cutie

Permanent marker
• Corp din plastic. Capac și extremități în culoarea scrierii. 
• Vârf de scriere teșit de aproximativ 2-4 mm. 
• Cerneală în culori intense, cu uscare rapidă. 

Tuș pentru ștampile 
• Tuș pe bază de apă. 
• Se aplică prin apăsare ușoară pe suprafața tușierei. 

Tușieră pentru ștampile  
• Confecționată din plastic cu capac metalic.

COD CULOARE CANTITATE

EP71-1002-BL albastru 24 ml
EP71-1002-BK negru 24 ml

COD DIMENSIUNI CULOARE TUS

EP71-0025-BL 103 x 70 x 16 mm albastru

Riglă din plastic transparent
• Pentru lucrări normale și desen tehnic.
• Fabricată din plastic cu inscripționare neagră.
COD CULOARE DIMENSIUNE
EP46-0032 transparentă 30 cm
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Foarfeca Kids 
• Foarfecă din oțel inoxidabil, cu mâner din plastic. 
• Lamă cu vârf rotund, gradată. 
COD LUNGIME

EP64-1039 13 cm

Foarfecă Ofice 
• Cu maner din plastic.
• Lamă cu vârf rotund din oțel inoxidabil.
COD LUNGIME CULOARE

EP64-1052 17 cm asortate

Dispenser cu bandă adezivă
• Dispenser din plastic transparent cu dispozitiv de tăiere.
COD CULOARE DIMENSIUNI

EP59-4007 transparent invizibil 18 mm x 33 m
EP59-3003 transparentă 18 mm x 33 m

Dispenser de birou pentru bandă adezivă
• Din plastic rezistent, prevăzut cu dispozitiv de tăiere a benzii adezive.
• Se folosește bandă adezivă maxim 19 mm x 10 m.
• Dispozitivul este umplut la bază cu nisip pentru a evita alunecarea acestuia pe 

birou în timpul utilizării.
• Rola de bandă adezivă se schimbă ușor.
COD CULOARE AMBALARE

EP60-0007 asortate 19 mm x 10 m

Dispenser de birou pentru bandă adezivă
• Din plastic rezistent.
• Prevăzut cu dispozitiv de tăiere a benzii adezive.
• Se folosește bandă adezivă maxim 19 mm x 33 m.
• Dispozitivul este umplut la bază cu nisip pentru a evita alunecarea acestuia pe 

birou în timpul utilizării.
• Rola de bandă adezivă se schimbă ușor.
COD CULOARE

EP60-0006 asortate

Dispenser de birou pentru bandă adezivă
• Din plastic rezistent.
• Prevăzut cu dispozitiv de tăiere a benzii adezive.
• Se folosește bandă adezivă maxim 25 mm x 66 m.
• Dispozitivul este umplut la bază cu nisip pentru a evita alunecarea acestuia pe 

birou în timpul utilizării.
• Rola de bandă adezivă se schimbă ușor.
COD CULOARE
EP60-0028 asortate
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Dispenser cu bandă corectoare 
• Dispozitiv cu rolă corectoare de unică folosință.
• Lățime bandă: 4.2 mm; lungime bandă: 8 m
COD AMBALARE

EP69-0001 24 buc/cutie

Agrafe colorate pentru birou 
• Agrafe din metal inoxidabil, acoperit cu plastic color.

COD DIMENSIUNE AMBALARE

EP40-2028 28 mm 100 buc/cutie

Agrafe pentru birou
• Din metal zincat inoxidabil.
COD DIMENSIUNI AMBALARE

EP40-1078 78 mm 50 buc/cutie
EP40-1033 32 mm 100 buc/cutie
EP40-1050 50 mm 100 buc/cutie
EP40-1028 28 mm 100 buc/cutie

Clipsuri pentru hârtie
• Din metal cu clemă nichelată.
• Pentru prindere permanentă se pot îndepărta clemele din nichel.
COD DIMENSIUNI AMBALARE
EP42-0002 19 mm 12 buc/cutie
EP42-0003 25 mm 12 buc/cutie
EP42-0004 32 mm 12 buc/cutie
EP42-0005 41 mm 12 buc/cutie
EP42-0006 51 mm 12 buc/cutie

Pioneze pentru panou plută
• Confecționate din metal nichelat inoxidabil cu mâner din plastic colorat.

COD AMBALARE
EP41-0019 50 buc/cutie

COD TIP AMBALARE
FK-SL013(23/15) 23/15 1000 buc/cutie
FK-SL013(23/17) 23/17 1000 buc/cutie
FK-SL013(23/20) 23/20 1000 buc/cutie

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

Capse
• Capse zincate pentru capsatoare.
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COD FORMAT CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
L-60440023 A4 150 coli (80 g/mp) 281 x 200 x 370 mm roz metalizat
L-60440036 A4 150 coli (80 g/mp) 281 x 200 x 370 mm albastru metalizat
L-60440044 A4 150 coli (80 g/mp) 281 x 200 x 370 mm portocaliu metalizat
L-60440051 A4 150 coli (80 g/mp) 281 x 200 x 370 mm turcoaz metalizat
L-60440062 A4 150 coli (80 g/mp) 281 x 200 x 370 mm mov metalizat
L-60440064 A4 150 coli (80 g/mp) 281 x 200 x 370 mm verde metalizat
L-60440095 A4 150 coli (80 g/mp) 281 x 200 x 370 mm negru metalizat

Cutie medie „M”
• Cutie universală pentru depozitare și transport, mărime M, format A4. 
• Suprafaţa exterioară este laminată, pentru o durată de viaţă mai mare a produ-

sului, iar colţurile metalice asigură o rezistenţă mai bună. 
• Prevăzută cu mânere metalice pentru a facilita transportul și suport de etichetă 

pentru indexare. 
• Se poate plia cu ușurinţă, pentru a nu ocupa spaţiu atunci când nu este folosită. 
• Design modern și atractiv. 
• Potrivită pentru stocarea fotografiilor, corespondenţei, caietelor, cărţilor, 

colecţiilor de reviste, accesoriilor, etc.?

COD FORMAT CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
L-60570001 A5 150 coli (80 g/mp) 220 x 100 x 282 mm alb metalizat
L-60570023 A5 150 coli (80 g/mp) 220 x 100 x 282 mm roz metalizat
L-60570036 A5 150 coli (80 g/mp) 220 x 100 x 282 mm albastru metalizat
L-60570044 A5 150 coli (80 g/mp) 220 x 100 x 282 mm portocaliu metalizat
L-60570051 A5 150 coli (80 g/mp) 220 x 100 x 282 mm turcoaz metalizat
L-60570062 A5 150 coli (80 g/mp) 220 x 100 x 282 mm mov metalizat
L-60570064 A5 150 coli (80 g/mp) 220 x 100 x 282 mm verde metalizat
L-60570095 A5 150 coli (80 g/mp) 220 x 100 x 282 mm negru metalizat

Cutie Organizer mică
• Pentru organizarea sistematică a conţinutului, datorită sistemului flexibil de 

compartimentare a interiorului.

Foarfece Leitz WOW Titanium
• Moderne și stilate, Foarfecele WOW sunt disponibile în șapte culori metalizate 

ce atrag toate privirile.
• Lame ultra-ascuţite, acoperite cu titan pentru o performanţă remarcabilă, an 

după an
• Oţel inoxidabil de cea mai bună calitate și durabil, produs în Germania
• Mâner ergonomic soft grip, pentru o manipulare confortabilă și sigură
• Prevăzute cu șurub reglabil pentru ajustarea tensiunii și o utilizare ușoară

Cu șurub reglabil

Descoperă alte
produse în culori
WOW la pg. 28-29!

COD CULOARE LUNGIME
L-53192023 roz 205 mm
L-53192036 albastru 205 mm
L-53192044 portocaliu 205 mm
L-53192051 turcoaz 205 mm
L-53192062 mov 205 mm
L-53192064 verde 205 mm
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COD FORMAT CAPACITATE DIMENSIUNI CULOARE
L-45990023 A4 150 coli (80 g/mp) 235 x 8 x 320 mm roz metalizat
L-45990036 A4 150 coli (80 g/mp) 235 x 8 x 320 mm albastru metalizat
L-45990044 A4 150 coli (80 g/mp) 235 x 8 x 320 mm portocaliu metalizat
L-45990051 A4 150 coli (80 g/mp) 235 x 8 x 320 mm turcoaz metalizat
L-45990062 A4 150 coli (80 g/mp) 235 x 8 x 320 mm mov metalizat
L-45990064 A4 150 coli (80 g/mp) 235 x 8 x 320 mm verde metalizat

Mapa cu elastic Wow   
• Mapă din Polipropilenă (PP) de înaltă calitate, în culori vibrante, cu efect dual color. 
• Este ideală pentru organizarea zilnică a documentelor. 
• Închidere sigură cu bandă elastică.

Cu 3 separatoare

Mapă CombiFile cu separatoare
• Mapă și folie de protecţie flexibilă, cu sistem unic de pliere a marginii perforate. 
• Cele 3 separatoare permit organizarea eficientă a documentelor. 
• Prevăzută cu buzunar pe colţ, pentru transportul în siguranţă al documentelor. 
• Textură atractivă.
• Coperta frontală se introduce în buzunarul de pe colţ, protejând astfel documentele.
• Capacitate 40 coli A4 (80 gsm).
Folie Polipropilenă (PP), 180 microni, copysafe.

COD CAPACITATE CULOARE AMBALARE
L-47290003 3 x 20 coli alb 3 buc./set
L-47290035 3 x 20 coli alb 3 buc./set

Mapă Economy din carton plastifiat cu elastic
• Mapă cu un luciu intens în exterior și cu interiorul în culoarea naturală a cartonului.
• Culoarea elasticului corespunde culorii mapei
• Capacitate 150 coli.
COD FORMAT CULOARE
ES-13434 A4 bleumarin
ES-13435 A4 albastru
ES-13436 A4 roșu

COD FORMAT CULOARE
ES-13437 A4 verde
ES-13438 A4 galben
ES-13439 A4 negru
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COD FORMAT CAPACITATE CULOARE
L-39710023 A4 80 coli (80 g/mp) Roz metalizat
L-39710036 A4 80 coli (80 g/mp) Albastru metalizat
L-39710044 A4 80 coli (80 g/mp) Portocaliu metalizat
L-39710051 A4 80 coli (80 g/mp) Turcoaz metalizat
L-39710062 A4 80 coli (80 g/mp) Mov metalizat
L-39710064 A4 80 coli (80 g/mp) Verde metalizat

Clipboard simplu Wow     
• Clipboard dur din Polistiren de înaltă calitate, în culori WOW. 
• Ideal pentru păstrarea în siguranţă a documentelor.
• Cu cârlig pentru agăţare
• Clemă metalică cu forţă mare de prindere, pentru siguranţa documentelor

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

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

Clipboard dublu Wow      
• Clipboard din spumă poliuretanică (PP) de înaltă calitate, în design modern WOW. 
• Ideal pentru păstrarea în siguranţă a documentelor.
• Clemă metalică cu forţă mare de prindere, pentru siguranţa documentelor
• Buzunar adiţional pe copertă, pentru documente și alte accesorii
• Format A4, capacitate 80 coli (80 g/mp)

Clipboard dublu plastifiat Standard
• Clipboard din carton acoperit cu material plastic PP.
• Util pentru munca la birou, la școală sau acasă.
COD FORMAT CAPACITATE CULOARE
ES-56043 A4 200 coli (80gr/mp) roșu
ES-56045 A4 200 coli (80gr/mp) albastru
ES-56047 A4 200 coli (80gr/mp) negru

COD CULOARE NUMAR COMPARTIMENTE DIMENSIUNI
ES-624022 albastru Vivida 12 (capacitate 350 coli A4) 388 x 291 x 42 mm
ES-624023 rosu Vivida 12 (capacitate 350 coli A4) 388 x 291 x 42 mm
ES-624024 negru Vivida 12 (capacitate 350 coli A4) 388 x 291 x 42 mm
ES-624025 alb Vivida 12 (capacitate 350 coli A4) 388 x 291 x 42 mm
ES-624026 verde Vivida 12 (capacitate 350 coli A4) 388 x 291 x 42 mm
ES-624027 galben Vivida 12 (capacitate 350 coli A4) 388 x 291 x 42 mm

Mapă tip proiect cu mâner Vivida 
• Mapă tip proiect de calitate, cu design Vivida.
• Material PP de 67 mm grosime, translucid.
• Cu compartimente extensibile, prevazute cu index pentru identificarea rapida a 

continutului.
• Ideală pentru organizarea și stocarea documentelor.
• Potrivită pentru ședinţe de proiect, conferinţe și alte evenimente.
• Prevăzută cu buzunar pentru carte de vizită pe copertă frontal.

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

COD FORMAT CULOARE
ES-56053 A4 roșu
ES-56055 A4 albastru
ES-56057 A4 negru
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Biblioraft Esselte No. 1 Power
Biblioraft de calitate, pentru o utilizare fără probleme, pe termen lung.
• Echipat cu orificiu metalic de prindere pe cotor, inele rado și margini protejate cu 

șină metalică, pentru o manevrare facilă și sigură 
• Plastifiat interior-exterior cu Polipropilenă cu textură VIVIDA
• Formă ergonomică a levierului, care permite o manevrare mai facilă
•  Produs certificat FSC
• Buzunar pe cotor cu etichetă de carton interschimbabilă, pentru personalizare

Fo
rm

at
 A

5.
 

Fo
rm

at
 A

4.
 

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

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

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

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

5 ANI

TESTAT!
Garantat pentru 

10000 de utilizări 
fără eroare.

PERFECT 
STABIL

Biblioraft plastifiat Economy
• Confecţionat din carton rigid, plastifiat în exterior cu folie de polipropilenă (PP) 

color.
• Buzunar pentru etichetă, muchie metalică pentru protejarea colţurilor, orificiu de 

prindere pe cotor.

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE AMBALARE
ES-81193 A4 50 mm roșu 25 buc./cutie
ES-81195 A4 50 mm albastru 25 buc./cutie
ES-81196 A4 50 mm verde 25 buc./cutie
ES-81197 A4 50 mm negru 25 buc./cutie
ES-81173 A4 50 mm vișiniu 25 buc./cutie
ES-81174 A4 50 mm mov 25 buc./cutie

COD FORMAT LĂȚIME COTOR CULOARE AMBALARE
ES-11253 A4 75 mm roșu 20 buc./cutie
ES-11255 A4 75 mm albastru 20 buc./cutie
ES-11256 A4 75 mm verde 20 buc./cutie
ES-11257 A4 75 mm negru 20 buc./cutie
ES-11276 A4 75 mm vișiniu 20 buc./cutie
ES-11279 A4 75 mm mov 20 buc./cutie

Etichete pentru biblioraft
• Etichete interschimbabile realizate din carton pentru bibliorafturi

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

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

COD CULOARE AMBALARE
ES-13585 roșu 10 buc./set
ES-13586 albastru 10 buc./set
ES-13587 verde 10 buc./set
ES-13588 negru 10 buc./set
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Folie protecție cu margine color
• Asigură o organizare și căutare mai eficientă a documentelor.
• Cu perforaţii standard pentru îndosariere.
• Deschidere pe latura superioară și pe 2/3 din latura exterioară.
• Suprafaţa: cristal

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

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

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

Folie de protecție cristal pentru documente 
• Folie de protecţie de calitate, pentru uz zilnic. 
• Marginea cu multiperforaţii permite arhivarea documentelor în biblioraft sau caiet 

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

biblioraft/caiet mecanic.

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

Putem sesiza diferenţa 
dintre soluţia economică 
și cea ambalată în cutie. 

COD GROSIME FORMAT AMBALARE
ES-56061 55 microni A4 10 buc/set
ES-56066 55 microni A4 100 buc./cutie
ES-56113 75 microni A4 100 buc./cutie
ES-56093 105 microni A4 100 buc./cutie

COD GROSIME FORMAT CULOARE AMBALARE
A ES-17786 46 microni A4 Coajă de portocală 50 buc./set
B ES-17799 55 microni A4 cristal 40 buc./set

Dispenser folii de protecție Esselte At Hand 
• Dispenserul AT HAND este un sistem inovativ de stocare a foliilor de protecţie format 

A4, asemănător cutiei de șerveţele. Are un design atractiv, potrivit oricărui birou și vă 
ajută să economisiţi timpul și spaţiul din birou.

• Poziţionare flexibilă – dispenserul se poate așeza vertical sau orizontal, pe birou, în 
sertar, în raft, pe imprimantă sau oriunde aveţi nevoie

• Sistemul tip cutie de șerveţele permite extragerea facilă a foliilor, una câte una
• Folie polipropilenă (PP) reciclabilă, copysafe

A

B

Economisește spaţiul – elimină 
topurile de folii dezordonate, care 
ocupă prea mult spaţiu

Poziţionare flexibilă – dispenserul 
poate fi așezat vertical sau orizontal

Folii de protecţie tip cristal sau 
coajă de portocală, într-un dispenser 
modern
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Folie protecție cu fermoar
• Folie transparentă cu 11 perforaţii standard pentru îndosariere.
• Suprafaţa cristal.
• Deschidere: partea laterală, prevăzută cu fermoar de plastic.

COD GROSIME FORMAT AMBALARE

ES-411200 200 microni A4 5 buc./set

COD CULOARE MODEL DIMENSIUNI 
ES-67041 silver Simplu 100 x 30 x 495mm
ES-67110 albastru Fashion 145 x 35 x 555 mm
ES-67109 negru Fashion 145 x 35 x 555 mm

Suport cu gel pentru încheietura mâinii    
• Datorită învelișului de Lycra nu irită mâna în timpul utilizării. Sprijinit de tasta-

tură asigură o poziţie mai comodă a încheieturii, ducând la o poziţie de lucru 
mai confortabilă. 

• Este cauciucat pe partea inferioară pentru a nu aluneca de pe birou.

COD CULOARE DIMENSIUNI 
ES-67038 Argintiu 215 x 30 x 300 mm
ES-67046 Transparent-albastru 235 x 30 x 285 mm

COD CULOARE DIMENSIUNI 
ES-67107 albastru 300 x 35 x 260 mm
ES-67106 negru 300 x 35 x 260 mm

Mousepad cu gel Data Line   
• Mousepad ergonomic cu gel. Datorită învelișului de Lycra nu irită mâna în tim-

pul utilizării. Asigură o poziţie mai comodă a încheieturii, ducând la o utilizare 
mai confortabilă a mouse-ului.

Mousepad cu gel Data Line Fashion    
• Datorită învelișului de Lycra nu irită mâna în timpul utilizării. Suprafaţa inferioa-

ră este cauciucată pentru a împiedica alunecarea de pe birou.

Folie protecție documente Standard
• Folie din polipropilenă tip coajă de portocală, reciclabilă, copysafe.
• Folie transparentă cu perforaţii standard pentru îndosariere.
• Deschidere: partea superioară.
COD GROSIME FORMAT CULOARE AMBALARE
ES-56171 46 microni A4 transparent 100 buc./set
ES-56148 40 microni A4 25 buc/set 100 buc./set

COD CANTITATE
ES-835040 10 gr
ES-842040 20 gr
ES-843040 40 gr

Lipici solid     
• Lipici standard pentru uz general, acţionează imediat după aplicare. 
• Nu conţine diluant. 
• Nu este inflamabil.



103

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

COD CAPACITATE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
RA-10184030 10 coli 24/6 si 26/6 transparent
RA-10184032 10 coli 24/6 si 26/6 albastru sky transparent

COD CAPACITATE DE PERFORARE CULOARE DIMENSIUNI
RA-23638501 10 coli negru 76 x 43 x 110 mm
RA-23638502 10 coli albastru 76 x 43 x 110 mm

Set mini-capsator Rapid F5 + mini-perforator 
Rapid FC10 + decapsator Rapid C2
• Portabil, ușor de utilizat, cu mecanism solid din metal. 
• Potrivit pentru școală, casă sau birou.
• Încărcare ușoară, prin partea superioară
• Capsează / perforează până la 10 coli de hârtie (80 gsm).

Capsator Baby Ray F4  
• Mini-capsator compact și practic, cu decapsator metalic integrat.
• Plin de culoare și cu un design atrăgător, acest capsator este ideal pentru 

când vă aflaţi în mișcare, pentru biroul de acasă sau pentru proiectele de la 
școală ale copiilor.

• Încărcare ușoară, prin partea superioară.
• Dimensiune: 93 x 33 x 125 mm.
• Ambalat in blister, include 1000 capse 26/6.

Mini-perforator FC10   
• Perforator puternic cu mecanism din metal, cu clapă și bază ranforsate cu 

plastic ABS. 
• Tăviţă pentru confeti integrată, din plastic și cu eliberare ușoară.
• Potrivit pentru casă, birou sau școală.

10

Decapsator C2       
• Evitaţi distrugerea documentelor! 
• Rapid C2 este un decapsator mic și eficient, cu mânere din plastic, pentru o 

utilizare ușoară. 
• Îndepărtează orice tip de capsă.
COD CULOARE
RA-20709901 negru

Capsator tip cleste Fixativ F11   
• Capsator tip clește cu un design modern, sofisticat, cu mecanism din oţel 

și carcasă din plastic. Reîncărcarea magaziei de capse se face prin partea 
superioară.

• 5 ani garanţie cu condiţia utilizării capselor Rapid
COD CAPACITATE DE CAPSARE ADÂNCIME DE CAPSARE CAPSE UTILIZATE CULOARE
RA-5000289 15 coli (80g/mp) 50 mm 10/4 negru
RA-5000290 15 coli (80g/mp) 50 mm 10/4 albastru

COD TIP CAPACITATE DE CAPSARE AMBALARE
RA-24862900 Nr.10 2-10 coli 1000 buc./cutie
RA-24855600 24/6 2-20 coli 1000 buc./cutie

COD TIP CAPACITATE DE CAPSARE AMBALARE
RA-24870800 Nr.10 2-10 coli 1000 buc./cutie
RA-24855800 24/6 2-30 coli 1000 buc./cutie

  Capse Rapid Standard

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

COD DIMENSIUNI (LXLXH) GREUTATE CULOARE

FI-2564L 42 x 34 x 14 cm 1.9 Kg negru

Geantă pentru laptop de 16”
• Confecționată din polyester de culoare neagră.
• Compartiment căptușit pentru laptop de 15.4”.
• Buzunar în spate cu fermoar.
• Buzunar frontal mai mic cu fermoar.
• Buzunar cu fermoar și baretă specială pentru trolley.
• Baretă pentru umăr detașabilă.
COD DIMENSIUNI (L X H X L) CULOARE

FI-2536 41 x 31 x 10 cm negru/roșu

Geantă laptop 15.6”
• Confecționată din polyester DuraTuff 600. 
• Compartiment principal căptușit pentru laptop (34 x 28 x 4cm). 
• Buzunar pe clapă cu fermoar, buzunar frontal tip organizer cu fermoar, buzu-

nar în spate cu arici. 
• Baretă ajustabilă pentru umăr. 

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2538 48 x 32 x 9 cm  1.10 kg negru/gri

Geantă laptop 17”
• Confecționată din polyester Durafibre. 
• Compartiment principal căptușit pentru laptop (43 x 30 x 6 cm). 
• Buzunar frontal tip organizer cu fermoar, buzunar în spate cu fermoar, buzu-

nar mic în spate cu închidere cu arici. 
• Prevăzută cu mâner și baretă de umăr detașabilă.

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2545 45 x 33 x 12 cm 1,3 Kg negru

Geantă pentru laptop de 16” 
• Confecționată din polyester DuraTuff 600.
• Curele cu arici pentru securitatea laptopului.
• În interior compartimente pentru instrument de scris, CD-uri si carduri.
• Buzunar frontal extern cu capac, conține buzunar mic pentru telefon mobil.
• Compartiment în spate pentru documente.
• Baretă detașabilă pentru umăr.

COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE

FI-2574 42 x 31 x 10 cm 1,80 kg

Geantă pentru laptop de 16” 
• Confecționat din polyester DuraTuff 600 de culoare neagră.
• Compartiment captușit pentru laptop.
• Buzunar interior în compartimentul principal.
• Buzunar frontal cu clapă.
• Baretă detașabilă pentru umăr.
COD DIMENSIUNI (L X L X H) GREUTATE

FI-2575 40 x 29 x 10  cm 0,90 kg
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Geantă pentru laptop 17” Courier
• Confecționată din polyester DuraTuff600 de culoare neagră.
• Compartiment captușit pentru laptop.
• Buzunar frontal tip organizer.
• Buzunar frontal și pe spate cu fermoar.
• Baretă detașabilă pentru umăr.
COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE

FI-2593 40 x 29 x 15  cm 0,9 kg

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

FI-2598 38 x 28 x 5 cm 0,30 kg

Husă laptop 10.6”/iPad
• Confecționată din pânză eva. 
• Căptușită integral, pentru tabletă/iPad sau laptop de 10.6”. 
• Prevăzută cu barete cu arici în interior pentru fixare tabletă/iPad. 
• Dimensiune compartiment tabletă/iPad: 25 x 19 x 3cm 

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2722 27 x 21 x 4 cm  0.30 kg gri

Rucsac pentru laptop de 16”
• Rucsac pentru laptop confecționat din material texturat de calitate 

superioară.
• Interiorul este integral căptușit pentru a proteja laptopul.
• Buzunare laterale pentru CD-uri.
• Buzunare frontale cu fermoar.
COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2608 32,5 x 47 x 15 cm 0,9 kg negru

Rucsac laptop 16”
• Confecționat din polyester DuraTuff1680.
• Buzunar cu fermoar în spate, căptușit pentru laptop (28 x 34 x 4 cm).
• Buzunar cu burduf și fermoar.
• Compartiment tip organizer, protecție pe spate pentru confort.
• Prevăzut cu mâner și barete pentru spate căptușite.

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-2609 31 x 41 x 16 cm 0,8 kg negru
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Mapă conferințe A4
• Confecționată din piele neagră. 
• Buzunar pentru blocnotes, buzunar pentru documente și suport instrument 

de scris, buzunare pentru USB. 
• Prevăzută cu buzunare pentru carduri/cărți de vizită și calculator, buzunar cu 

fermoar, 4 inele de 17mm de caiet mecanic.  

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE
FI-6512-BK 26 x 35 x 4 cm 0,87 kg negru
FI-6518-BK 30 x 36 x 7 cm  1,10 kg negru
FI-6519-BK 30 x 36 x 7 cm 1,10 kg negru

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

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

și carduri. 

COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE

FI-6520 27 x 34.5 x 4  cm 0,60 kg

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE CULOARE

FI-6521 25.50 x 34 x 5 cm 0,70 kg negru

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

COD DIMENSIUNI (LXHXL) GREUTATE DESCRIERE

FI-6539 26 x 30 x 2 cm 0,60 kg cu clipboard

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

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

COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE
FI-6633 26 x 35 x 5 cm 0,40 kg

COD DIMENSIUNI (L X H X L) GREUTATE
FI-6528* 26 x 35 x 5 cm 0,80 kg



108



109

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE
IS-0101 22.5 x 28.5 x 8 cm 0.5 Kg negru
IS-0121 22.5 x 28.5 x 8 cm 0.5 Kg violet
IS-0131 22.5 x 28.5 x 8 cm 0.5 Kg roșu

Geantă laptop/I-pad 10.1” Solo
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Compartiment captușit pentru laptop/iPad.
• Baretă i-Stay pentru umăr.

Geantă laptop 15.6” Solo Slimline
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Compartiment căptușit pentru laptop cu organizer.
• Baretă i-Stay pentru umăr.

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0102 41 x 31 x 9.5 cm 0.8 Kg negru

Geantă laptop 15.6” Solo Messenger
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Buzunar tip organizer cu fermoar.
• Baretă i-Stay pentru umăr.

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0103 40 x 33 x 10 cm 1.1 Kg negru

Geantă laptop 15.6” Solo Organiser
• Fabricată din polyester.
• Cu buzunar frontal cu fermoar.
• Buzunar tip organizer, compartiment captușit pentru laptop
• Baretă i-Stay pentru umăr.

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0104 40 x 32 x 12 cm 1.1 Kg negru

Rucsac laptop 15,6” Solo
• Cu buzunar frontal cu fermoar și buzunar tip organizer.
• Compartiment principal cu două buzunare.
• Compartiment căptușit pentru laptop 15,6” (28 x 38 x 3 cm).
• Două buzunare laterale.
• Barete i-Stay pentru umăr.

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0105 31 x 44 x 15 cm 0.8 Kg negru

Geantă de damă pentru laptop 15.6”  
Solo Ladies
• Confecționată din polyester, cu accesorii metalice.
• Buzunar frontal cu fermoar, buzunar tip organizer.
• Compartiment căptușit pentru laptop de până la 16”.
• Buzunar intern pentru netbook/iPad de până la 11”, dimensiune 28x22 cm.
• Baretă i-Stay detașabilă pentru umăr.
COD DIMENSIUNI (L X L X H) GREUTATE CULOARE
IS-0106 41 x 33 x 12 cm 0,9 kg negru
IS-0126 41 x 33 x 12 cm 0,9 kg roșu
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Geantă de damă pentru laptop 13”  
Solo Ultrabook 
• Confecționată din polyester, cu accesorii metalice.
• Buzunar frontal cu fermoar.
• Compartiment pentru laptop, netbook sau tablete de până la 13,3”.
• Prevăzută cu baretă i-Stay detașabilă pentru umăr.

COD CULOARE
IS-0107 negru
IS-0127 violet
IS-0137 roșu

Baretă cauciuc pentru genți laptop
• Fabricată din cauciuc durabil și din nylon de calitate anti-alunecare.
• Cu finisaje din metal.  

COD LUNGIME EXTINSĂ LUNGIME STRÂNSĂ GREUTATE CULOARE
IS-0901 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg negru
IS-0902 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg roșu
IS-0903 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg gri
IS-0904 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg alb
IS-0905 149 x 3.4 cm 95 x 3.5 cm 0.15 Kg mov

Geantă tabletă 12” Executive  
• Confecționată din poliester de calitate. 
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate, pentru iPad-uri și 

tablete de până la 12”, sau alte gadget-uri. 
• Spațiu suficient și pentru documente A5 și blocnotes-uri. 
• Buzunar frontal cu fermoare pentru diverse accesorii. 
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr. 
COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0201 21.6x26.7x7.6 cm 0.45 kg negru

Geantă laptop 15.6” Executive Clamshell 
• Confecționată din poliester de calitate. 
• Compartimentul principal dotat cu o curea, care fixează și asigură laptopul, 

buzunar interior care protejează tableta. 
• Buzunar în spate cu fermoar pentru acces la documente și caiete. 
• 2 buzunare în față cu fermoar pentru acces rapid la documente personale, 

instrumete de scris, etc. 
• Căptușită cu material de calitate superioară. 
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr. 

Geantă laptop 15.6” Executive Organiser 
• Confecționată din poliester de calitate. 
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate superioară, pentru 

laptop de până la 15.6”. Se poate extinde pentru mai mult spațiu. Buzunar 
interior pentru tabletă. 

• Buzunar în spate cu fermoar pentru acces la documente și caiete. 
• Buzunar în față extins cu separatoare pentru diverse articole. 
• Echipată cu mâner dublu și baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr. 

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0202 41.9x33x16.5 cm 1.33 kg negru

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0203 44.5x33x15.2 cm 1.26 kg negru

Rucsac Executive 
• Confecționat din poliester de calitate. 
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate, pentru laptop-uri de 

până la 15.6”. 
• Buzunar căptușit pentru iPad și tabletă de până la 12”. 
• Spatele rucsacului este căptușit cu un material special, pentru confort și care 

permite pătrunderea aerului, evitând astfel transpirația spatelui. 
• Buzunare frontale cu fermoar pentru diverse articole. 
• Echipat cu 2 barete anti-alunecare i-Stay pentru spate. 
COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0204 36.8x47x11.4 cm 1.13kg negru
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Geantă troller pentru laptop 15.6” Executive 
• Confecționat din poliester de calitate. 
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate, pentru laptop-uri de 

până la 15.6”. 
• Buzunar căptușit pentru iPad și tabletă de până la 12”. 
• Buzunar frontal cu fermoar și separator pentru diverse accesorii. 
• Mâner telescopic retractabil în buzunar cu fermoar. 
• Mâner confortabil turnat. 
• Sistem cu 2 rotile pentru deplasare facilă. 

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0205 41.9x34.9x22.9 cm 3.18 kg negru

Geantă tabletă 12” Trilogy
• Confecționată din poliester de calitate. 
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate, pentru iPad-uri și 

tablete de până la 12”, sau alte gadget-uri. 
• Spațiu suficient și pentru documente A5 și blocnotes-uri. 
• Buzunar frontal cu fermoare pentru diverse accesorii. 
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr. 
COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0301 29.5x25x4 0.44 kg negru
IS-0306 36.5x30x5.5 cm 0.61 kg negru

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0302 49x30.5x11 cm 0.91 kg negru

Geantă laptop 15.6” Trilogy Messenger
• Confecționată din poliester de calitate. 
• Compartiment principal, căptușit cu material de calitate superioară, pentru 

laptop de până la 15.6” și spațiu pentru documente și blocnotesuri. 
• Buzunar căptușit pentru iPad și tabletă de până la 12”. 
• Compartiment tip organizer. 
• Buzunar încăpător, cu fermoar, pentru diverse articole. 
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr. 

Geanta laptop 15.6” si tableta 12” Trilogy Organiser  
• Geantă organizator pentru laptop și tabletă, de mare ajutor pentru persoanele 

care se află mereu în mișcare. 
• Confecționată din material rezistent la apa. 
• Cu buzunare pentru agendă și buzunar căptușit pentru laptop de până la 

15.6”. 
• Buzunar din material care protejează pentru tabletă de până la 12” 
• Compartiment tip organizer. 
• Buzunar încăpător, cu fermoar, pentru diverse articole. 
• Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr. 

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0303 42.5x31x6.5 cm 0.70 kg negru

Rucsac laptop 15.6” și tabletă 12” Trilogy 
• Rucsacul pentru laptop și tabletă oferă confort datorită baretelor anti-alune-

care i-Stay, precum și transportarea lucrurilor din interior în siguranță. 
• Cu un buzunar complet căptușit pentru laptop de până la 15.6” și cu spațiu 

pentru agende și dosare. 
• Buzunar căptușit pentru iPad și tabletă de până la 12”. 
• Buzunar cu fermoar mare pentru depozitarea obiectelor esențiale. 
• Confecționat din material rezistent la apă. 

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0304 47.5x34x10.5 cm 0.99kg negru

Geantă pentru laptop 15.6”–16” Trilogy Ladies 
• Confecționată din poliester de calitate. 
• Buzunar în spate cu fermoar pentru acces la documente și caiete. 
• 2 buzunare în față cu fermoar pentru acces rapid la documente personale, in-

strumete de scris, etc. • Echipată cu baretă anti-alunecare i-Stay pentru umăr. 
• Geantă perfectă pentru femeia de afaceri în mișcare. 
• Compartiment complet căptușit pentru laptop de până la 15.6” și buzunar 

pentru obiecte esențiale. • Spațiu special pentru telefon mobil și instrument de 
scris.  

COD DIMENSIUNI GREUTATE CULOARE

IS-0305 47.5x36.5x10.5 cm 0.84 kg negru
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Gama de produse HAN - o explozie de culoare pentru 
elevi şi studenţi. 
Culorile moderne sunt atrăgătoare pentru orice birou. Funcţiile practice, 
cum ar fi conectarea mai multor suporţi pentru instrumente de scris sau 
tăviţele rezistente la spargere, completează biroul tinerilor, şi fac legatura 
ideală dintre culoare şi funcţionalitate. 
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COD CULOARE
HA-17220-12 Alb
HA-17220-14 albastru
HA-17220-13 negru
HA-17220-44 bleu

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

Suport conectabil pentru articole de birou Loop 
• Suport cu design modern, în culori la modă i-Colours. 
• Confecționat din polypropilenă. 
• Cu suport special prin care se pot conecta mai mulți suporți obținându-se un 

suport mulți-tub în mai multe culori.   
• Dimensiuni: 104 x 71 mm COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE

HA-10290-12 259 x 63 x 351 mm alb
HA-10290-40 259 x 63 x 351 mm verde
HA-10290-44 259  x 63 x 351 mm bleu
HA-10290-45 259 x 63 x 351 mm galben
HA-10290-47 259 x 63 x 351 mm roz

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

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

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

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

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

HA-16210-44 76 x 239 x 257 mm bleu
HA-16210-45 76 x 239 x 257 mm galben
HA-16210-47 76 x 239 x 257 mm roz
HA-16210-40 76 x 239 x 257 mm verde

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

informații utile.   

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

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

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

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

perfect deopotrivă pentru recepții și birouri. 
• Gama iLine îmbină într-o armonie perfectă design-ul cu funcționalitatea. 
• Prevăzut cu suporți din cauciuc care previn alunecarea și protejează mobilierul. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
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COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-27652-88 70 x 70 x 70 mm crom/negru lucios
HA-17652-13 70 x 70 x 70 mm alb lucios
HA-17652-32 70 x 70 x 70 mm transparent cristal

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

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

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

COD DIMENSIUNI CULOARE

HA-1751-34 116 x 103 x 145 mm negru/albastru

Pix cu suport și lănțișor Delta 
• Suport cu un elegant lănțișor din metal, robust de 55 cm lungime.
• Mina de pix cu scriere neagră.
• Suportul este prevăzut cu suporți din cauciuc pentru stabilitate și protecție pe 

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

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

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

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

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

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

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

COD CULOARE
HA-17456-23 Transparent cristal

HA-17456-73 Transparent cristal cu 
margine albastra

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

suport sau ca pereche de trei suporți 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.
• Dimensiuni: 109 x 90 x 109 mm
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Tavă documente Junior
• Tavă elegantă, subțire, ideală pentru birou și compatibilă cu toate tăvile standard. 
• Pentru documente format până la C4. 
• Confecționată din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1025-14 245 x 38 x 348 mm albastru
HA-1025-13 245 x 38 x 348 mm negru
HA-1025-17 245 x 38 x 348 mm roșu
HA-1024-23 245 x 38 x 348 mm transparent cristal
HA-1024-73 245 x 38 x 348 mm transparent cristal cu margini albastre

Tavă documente
• Din material plastic cu proprietăți antistatice.
• Tăvițele se pot suprapune și pot culisa între ele.
COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1027-X-05 348 x 255 x 66 mm verde
HA-1027-X-11 348 x 255 x 66 mm gri deschis
HA-1027-X-12 348 x 255 x 66 mm alb
HA-1027-X-13 348 x 255 x 66 mm negru
HA-1027-X-14 348 x 255 x 66 mm albastru
HA-1027-X-15 348 x 255 x 66 mm galben
HA-1027-X-17 348 x 255 x 66 mm roșu
HA-1026-X-23 348 x 255 x 66 mm transparent cristal
HA-1026-X-09 348 x 255 x 66 mm transparent fumuriu
HA-10260-73 76 x 239 x 257 mm transparent cristal cu margini albastre

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

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

cu margine albastră

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

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

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

margine albastră

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

Suport pentru articole de birou Rondo 
• Rondo frapează nu numai prin noile culori, dar și prin spațiul generos al celor 9 

compartimente, Formă rotundă, eleganță cu design îndrăzneț și dinamic. 
• Prevăzut cu suporți din cauciuc pentru protejarea mobilei. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
• Dimensiune: 140 x 109 x 140 mm

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

Tava documente Viva 
• Stilul elegant este dovada unui aspect estetic deosebit. 
• Potrivită pentru documente cu format până la C4.
• Pot fi stivuite și combinate mai multe culori.
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COD NR TĂVITE DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1042-23 2+1 277 x 175 x 350 mm Transparent cristal
HA-1043-23 3+1 277 x 175 x 350 mm Transparent cristal

Set tăvi documente Wave 
• Aduci un aer exclusivist biroului tău cu Wave. Arată stil și gust cu setul de tăvițe 

cu un design armonios . 
• Prevăzute cu suporți din cauciuc catifelat pentru protejarea mobilei. 
• Tăvi lucioase conectate pentru stivuire. 
• Include o tăviță suplimentară care poate fi folosită că suport pentru telefon fix. 
• Confecționate din material plastic de calitate superioară, fără metale grele.

Tavă documente Klassik XXL
• Tavă documente cu design elegant, capacitate mai mare, și care poate fi stivuită. 
• Ideală pentru utilizarea pe birou, compatibilă cu tăvile standard. 
• Confecționată din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. .
COD DIMENSIUNI (LXLXH) CULOARE
HA-1047-14 255 x 348 x 105 mm albastru
HA-1047-11 255 x 348 x 105 mm gri deschis
HA-1047-13 255 x 348 x 105 mm negru
HA-1047-17 255 x 348 x 105 mm roșu
HA-1046-23 255 x 348 x 105 mm transparent cristal
HA-1046-73 255 x 348 x 105 mm transparent cristal cu margini albastre

Suport vertical pentru cataloage Klassik XXL
• Din material plastic cu proprietăți antistatice.
• Util pentru păstrarea de reviste, cataloage și broșuri.
COD DIMENSIUNI (L X L X H) CULOARE
HA-1603-12 320 x 115 x 248 mm alb
HA-1603-14 320 x 115 x 248 mm albastru
HA-1603-11 320 x 115 x 248 mm gri deschis
HA-1603-13 320 x 115 x 248 mm negru
HA-1604-69 320 x 115 x 248 mm translucent gri
HA-1604-63 320 x 115 x 248 mm translucent cristal

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

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

se pot scrie informații utile. 
• Dimensiuni: 76 x 239 x 257 mm

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

Suport vertical pentru cataloage iLine
• Potrivit pentru arhivare cataloage și documente cu format până la C4. 
• Design elegant – stilat și lucios, pentru birouri moderne. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
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COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1601-13 320 x 76 x 248 mm negru
HA-1601-14 320 x 76 x 248 mm albastru
HA-1601-17 320 x 76 x 248 mm roșu
HA-1602-63 320 x 76 x 248 mm translucent cristal
HA-1602-69 320 x 76 x 248 mm translucent gri
HA-1601-12 76 x 248 x 315 mm alb
HA-1601-11 76 x 248 x 315 mm Gri deschis

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

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

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

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

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

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

COD CAPACITATE CULOARE
HA-18190-14 18 litri albastru
HA-18190-15 18 litri Galben
HA-18190-11 18 litri gri
HA-18190-08 18 litri maro

COD CAPACITATE CULOARE

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

Coș de birou pentru hârtii Grip
• Coșul de birou Grip are margini de prindere pentru transportare, poate fi ușor 

stivuit și este indispensabil pentru birou. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
• Dimensiuni: 312/237 x 345 mm

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

Separator Moon pentru coș de hârtii    

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

al coșurilor de birou iLine. 
• Culorile motivează și oferă o notă individuală biroului. 
• Dimensiuni: 240/219 x 300 mm
COD CAPACITATE CULOARE
HA-18132-95 13 litri galben lucios
HA-18132-94 13 litri albastru lucios
HA-18132-96 13 litri roz lucios
HA-18132-90 13 litri verde lucios

COD CAPACITATE CULOARE
HA-18130-12 13 litri alb lucios
HA-18130-13 13 litri negru lucios
HA-18200-12 20 litri alb lucios
HA-18200-13 20 litri negru lucios
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COD CAPACITATE CULOARE
HA-1834-14 30 litri albastru
HA-1834-15 30 litri galben
HA-1834-11 30 litri Gri

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

Coș de birou pentru hârtii Grip  
• Coșul de birou Grip are margini de prindere pentru transportare, poate fi ușor 

stivuit și este indispensabil pentru birou. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
• Dimensiuni:  375/303 x 410 mm

COD CULOARE
HA-1839-14 negru/albastru
HA-1839-15 negru/galben
HA-1839-05 negru/verde

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

COD CAPACITATE CULOARE
HA-1836-14 50 litri albastru
HA-1836-11 50 litri Gri deschis

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

Coș de birou mobil pentru hârtii Mobil XXL 
• Fără compromisuri la calitate și fabricare. 
• Coșul este prevăzut cu margine de prindere pentru transportare și 2 mânere 

practice încastrate, ușor de curățat datorită suprafeței semi-lucioase. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
• Opțional se pot atașa și 4 roțile (cod rotile HA-1855). 
• Dimensiuni: 430/350 x 490 mm

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

Separator Moon pentru coș de hârtii    

COD DIMENSIUNI (LXLXH) CULOARE
HA-4023-14 260 x 148 x 340 mm Albastru
HA-4023-11 260 x 148 x 340 mm Gri deschis

Panou plastic pentru chei Index   
• Panou cu design pe ușă cu încuietoare și blocare, ce poate fi utilizat atât acasă 

cât și la firmă. 
• Datorită mecanismului cu înclinare al primului rând, se pot accesa și cheile din 

spatele acestuia. 
• Indexul interschimbabil indică exact locul cheii. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
• Echipat cu 2 chei pentru încuietoare și accesorii pentru montaj pe perete. 
• Capacitate : 63 chei 
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Suport tabletă/smartphone Up    
• Folosit pentru susținerea tabletei sau smartphone-ului pe birou. 
• Asigură o vizionare optimă pe tabletă sau smartphone-ului, iar suprafața cu 

grip oferă suport adecvat atât în poziție portrait, cât și landscape. 
COD DIMENSIUNE CULOARE
HA-92100-12 100 x 114 x 40 mm Alb
HA-92100-13 100 x 114 x 40 mm negru
HA-92100-40 100 x 114 x 40 mm rosu
HA-92100-44 100 x 114 x 40 mm albastru
HA-92100-45 100 x 114 x 40 mm galben
HA-92100-47 100 x 114 x 40 mm roz
HA-92100-111 100 x 114 x 40 mm gri

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

elastice. 
• Suprafața este acoperită cu o pâslă de înaltă calitate, fiind asfel și anti-alune-

care, oferind și protecție împotriva uzurii. 
• Conține o linie profil încorporată care permite conectarea cu mapa de birou a 

altor produse din gamă 

COD DIMENSIUNE CULOARE

HA-92110-13 600 x 395 mm neagra

Suport instrumente de scris Smart-Line    
• Suport elegant cu 3 compartimente care pot fi utilizat și ca vază de flori.

COD DIMENSIUNE CULOARE
HA-92120-12 135 x 40 x 98 mm alb
HA-92120-13 135 x 40 x 98 mm negru

Suport smartphone Smart-Line  
• Suporții inovatori pentru smartphone și tablete sunt ideale pentru ușurința în 

utilizare a smartphone-urilor comune (de până la 10 mm grosime) și a tablete-
lor ( de până la 13 mm grosime).  

• Ambii suporți asigură unghi de lucru și vizionare optimă, atât în poziție portrait 
și landscape a tabletei sau smartphone-ului. 

• Prevăzute cu grip de cauciuc ce le conferă stabilitate. 
• Suportul pentru smartphone conține 3 adaptoare ( potrivite pentru: 1 x Apple, 

1 x Samsung S5, 1 x adaptor universal) care pot încărca smartphone-ul cu 
cablul de încărcare original ( de la producător). 

COD DIMENSIUNE CULOARE
HA-92130-12 72 x 72 x 74 mm alb
HA-92130-13 72 x 72 x 74 mm negru

Suport tableta Smart-Line   
• Suporții inovatori pentru smartphone și tablete sunt ideale pentru ușurința în 

utilizare a smartphone-urilor comune (de până la 10 mm grosime) și a tablete-
lor (de până la 13 mm grosime).  

• Ambii suporți asigură unghi de lucru și vizionare optimă, atât în poziție portrait 
și landscape a tabletei sau smartphone-ului. 

• Prevăzute cu grip de cauciuc ce le conferă stabilitate. 

COD DIMENSIUNE CULOARE
HA-92140-12 135 x 72 x 74 mm alb
HA-92140-13 135 x 72 x 74 mm negru
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COD DIMENSIUNI (LXLXH) CULOARE
HA-9260-11 168x150x365 mm gri deschis 
HA-9260-13 168x150x365 mm negru

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

Cod DIMENSIUNI (LxHxl) DIMENSIUNE SERTAR CULOARE
HA-1551-12 295 x 247 x 355 mm 40 mm alb lucios
HA-1551-13 295 x 247 x 355 mm 40 mm negru lucios
HA-1551-32 295 x 247 x 355 mm 40 mm alb lucios/negru lucios
HA-1551-33 295 x 247 x 355 mm 40 mm negru lucios/alb lucios

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

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

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

stivuite. 
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE

HA-1010-X-11 294 x 368 x 235 mm gri deschis
HA-1010-X-13 294 x 368 x 235 mm negru
HA-1010-X-14 294 x 368 x 235 mm gri deschis/albastru
HA-1010-X-17 294 x 368 x 235 mm gri deschis/roșu
HA-1010-X-63 294 x 368 x 235 mm gri deschis/transparent mat

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

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

COD DIMENSIUNI: (L X H X L) ÎNĂLȚIME SERTAR TIP SERTAR CULOARE
HA-1401-11 275 x 330 x 320 mm 45 mm deschis gri deschis
HA-1401-13 275 x 330 x 320 mm 45 mm deschis negru
HA-1450-11 275 x 330 x 320 mm 45 mm închis gri deschis
HA-1450-13 275 x 330 x 320 mm 45 mm închis negru

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

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

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

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

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

Suport Karat din plastic 
pentru dosare suspendabile
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
• Este mobil, salvează spațiu și poate fi stivuit. 
• Capacitate: 35 dosare suspendabile. • Se livrează fără dosare.
COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE
HA-1905-11 360 x 320 x 264 mm gri deschis
HA-1905-13 360 x 320 x 264 mm negru
HA-1905-14 360 x 320 x 264 mm albastru
HA-1906-63 360 x 264 x 320 mm transparent mat

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

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

COD DIMENSIUNI (LXHXL) CULOARE DESCRIERE
HA-19072-14 359 x 269 x 320 mm albastru cu capac
HA-19072-11 359 x 269 x 320 mm gri deschis cu capac
HA-19072-13 359 x 269 x 320 mm negru cu capac
HA-19071-14 359 x 269 x 320 mm albastru fără capac
HA-19071-11 359 x 269 x 320 mm gri deschis fără capac
HA-19071-13 359 x 269 x 320 mm negru fără capac

Suport din plastic pentru 
dosare suspendabile X-Cross Top
• Suport cu design elegant, modern și stabil. 
• Livrat cu un capac detașabil - utilizat pentru arhivare, dar și 

protecție împotrivă prafului. 
• Ideal pentru acces direct la documentele utilizate frecvent. 
• Poate fi plasat pe birou sau sub acesta ca și cabinet. 
• Prevăzut cu suporți din cauciuc pentru protejarea mobilei - ușor de asamblat. 
• Potrivit pentru 35 dosare suspendabile  
• Confecționat din material plastic de calitate superioară, fără metale grele. 
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Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou. 
• Cu 7 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel 

încât să poată fi ușor găsite. 

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

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou. 
• Cu 6 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel 

încât să poată fi ușor găsite. 

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

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic transparent pentru instrumente de scris. 
• Cu 3 compartimente.

COD FORMĂ DIMENSIUNI
KJ-K-058 paralelipipedic 71 x 100 mm
KJ-K-059 cilindric 97 x 104 mm

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

dispenser bandă adezivă.
COD CULOARE
KJ-K-079-BR fumuriu
KJ-K-079-TR transparent

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

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

încât să poată fi ușor găsite. 

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

Suport pentru instrumente de scris 
• Suport din plastic transparent cristal pentru instrumente de scris.
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Display nume pentru birou
• Display din plastic pentru birou. 
• În formă de A. Poate fi citit din ambele părți. 
• Ideal pentru conferințe, recepții și birouri, expoziții.
• Potrivit și pentru afișarea prețurilor, descrieri produse și etichete produse.

COD CULOARE FORMAT DIMENSIUNI (L X L)
KJ-K-033 transparent A 72 x 200 mm
KJ-K-034 transparent A 85 x 250 mm
KJ-K-036 transparent A 100 x 220 mm
KJ-K-395 Transparent A 75 x 210 mm
KJ-K-399 Transparent A 100 x 220 mm

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

dispenser pentru bandă adezivă.

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

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou. 
• Cu 8 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel 

încât să poată fi ușor găsite, cu dispenser pentru bandă adezivă.

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

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

astfel încât să poată fi găsite ușor. 
COD NUMĂR COMPARTIMENTE
KJ-K-957-TR 7
KJ-K-958-TR 8

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

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

Buretieră     
• Confecționată din material plastic cu burete în interior, pentru umezirea 

degetelor. 
COD DIAMETRU CULOARE
KJ-K-051-BL 5 cm transparent albastru
KJ-K-051-TR 5 cm transparent
KJ-K-051-RE 5 cm roșu
KJ-K-051-GR 5 cm verde
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Display de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent. 
• Potrivit pentru broșuri.

COD FORMAT
KJ-K-156 1 x A4 portrait
KJ-K-157 2 x A4portrait
KJ-K-158 3 x A4 portrait
KJ-K-159 4 x A4 portrait

Display rotativ de birou
• Confecționat din plastic cu o claritate ce conferă o bună vizualizare prezentării.
• Folosit pentru meniuri sau expunere fotografii.

COD FORMAT
KJ-K-216 80 x 20 mm
KJ-K-217 105 x 148 mm
KJ-K-218 128 x 182 mm

COD FORMAT
KJ-K-150 1 x 1/3 A4
KJ-K-151 2 x 1/3 A4
KJ-K-180 3 x 1/3 A4
KJ-K-152 4 x 1/3 A4

Display de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent. 
• Potrivit pentru broșuri.

COD FORMAT
KJ-K-153 1 x A5  portrait
KJ-K-154 2 x A5  portrait
KJ-K-181 3 x A5  portrait
KJ-K-155 4 x A5 portrait

Display de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent. 
• Potrivit pentru broșuri.

Rama foto din plastic transparent/negru cu magneți
• Fața confecționată din acrylic transparent, spatele din acrylic negru.

COD FORMAT
KJ-K-606V 89 x 127 mm
KJ-K-607V 102 x 153 mm
KJ-K-608V 127 x 178 mm

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din plastic transparent PVC flexibil. 
• Folosit pentru legitimații. 

COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-014V 54 x 85 mm, vertical 5  buc/set
KJ-T-014H 85 x 54  mm, orizontal 5  buc/set
KJ-T-015H 105 x 74 mm, orizontal 5  buc/set
KJ-T-016V 91 x 128 mm, orizontal 5  buc/set
KJ-T-016H 128 x 91 mm, orizontal 5  buc/set
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Buzunar dublu  din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent, cu față dublă. 
• Folosit pentru legitimații. 

COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-017H 85 x  54 mm, orizontal 5  buc/set
KJ-T-017V 54 x 85 mm, vertical 5  buc/set
KJ-T-018H 105 x 74 mm, orizontal 5  buc/set
KJ-T-019H 128 x 91 mm, orizontal 5  buc/set
KJ-T-019V 91 x 128 mm, vertical 5  buc/set

Suport PS pentru carduri  
• Cu sistem antialunecare, ce nu permite cardului să alunece din suport. 
• Poate fi folosit atât orizontal, cât și vertical. 
COD DIMENSIUNI (LXL) AMBALARE
KJ-T-020 90 x 55 mm 5 buc/set

Suport din polypropilenă pentru carduri
• Confecționat din plastic PP - transparent. Cu sistem antialunecare. 
• Se folosește pentru carduri. 
COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-026V 54 x 85 mm 5 buc/set
KJ-T-026H 85 x 54 mm 5 buc/set

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, cristal, folosit pentru legitimații. 

COD DIMENSIUNI (L X L) MODEL AMBALARE
KJ-T-033V 62 x 91 mm, vertical simplu fără perforații 10  buc/set
KJ-T-033H 95 x  58 mm, orizontal simplu fără perforații 10  buc/set
KJ-T-034V 76 x 105 mm, vertical simplu fără perforații 10  buc/set
KJ-T-034H 108 x  70 mm, orizontal simplu fără perforații 10  buc/set
KJ-T-037H 95 x 58 mm,orizontal cu fermoar 10  buc/set
KJ-T-037V 62 x  91 mm, vertical cu fermoar 10  buc/set
KJ-T-038V 75 x 95 mm,vertical cu fermoar 10  buc/set
KJ-T-038H 108 x 70 mm,orizontal cu fermoar 10  buc/set

Suport din plastic pentru carduri
• Confecționat din plastic rigid PVC - transparent. 
• Se folosește pentru ecusoane. 

COD CULOARE DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-031V transparent 55 x 91 mm 10 buc/set
KJ-T-031H transparent 95 x 61 mm 10 buc/set
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Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent mat, folosit pentru legitimații. 

COD DIMENSIUNI (L X L) MODEL AMBALARE
KJ-T-044V 55 x 85 mm,vertical simple 10  buc/set
KJ-T-044H 85 x 55 mm,orizontal, simple 10  buc/set
KJ-T-045V 76 x 105 mm,vertical simple 10  buc/set
KJ-T-045H 108 x 70 mm,orizontal simple 10  buc/set
KJ-T-046V 91 x 128 mm, vertical simple 10  buc/set
KJ-T-047V 55 x 85 mm, vertical cu fermoar 10  buc/set
KJ-T-047H 85 x 55 mm, orizontal cu fermoar 10  buc/set
KJ-T-048V 76 x 105 mm, vertical cu fermoar 10  buc/set
KJ-T-048H 108 x  75 mm, orizontal cu fermoar 10  buc/set
KJ-T-049V 91 x 128 mm, vertical cu fermoar 10  buc/set

Buzunar dublu  din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, cu față dublă. 
• Folosit pentru legitimații. 

COD DIMENSIUNI (L X L) MODEL AMBALARE
KJ-T-081V 56 x 85 mm, vertical cristal 10  buc/set
KJ-T-082V 72 x 102 mm, vertical cristal 10  buc/set
KJ-T-082H 105 x 67 mm, orizontal cristal 10  buc/set
KJ-T-085H 90 x  55mm, orizontal transparent mat 10  buc/set
KJ-T-085V 56 x 85 mm, vertical transparent mat 10  buc/set
KJ-T-086H 105 x 67 mm, orizontal transparent mat 10  buc/set
KJ-T-086V 72 x 102 mm, vertical transparent mat 10  buc/set

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent. 
• Folosit pentru legitimații. 
COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-087H 85 x 55 mm, orizontal 10  buc/set
KJ-T-087V 55 x 85 mm, vertical 10  buc/set
KJ-T-088H 105 x 74 mm, orizontal 10  buc/set
KJ-T-088V 74 x 105 mm, vertical 10  buc/set
KJ-T-089H 128 x 91 mm, orizontal 10  buc/set
KJ-T-089V 91 x 128 mm, vertical 10  buc/set

Buzunar din plastic pentru legitimații
• Confecționat din PVC flexibil, transparent ,cu margine color. 
• Folosit pentru legitimații. 
COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-093H 85 x  55 mm, orizontal 10  buc/set
KJ-T-093V 55 x 85 mm, vertical 10  buc/set
KJ-T-094H 105 x 74 mm, orizontal 10  buc/set
KJ-T-094V 74 x 105 mm, vertical 10  buc/set
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Suport pentru carduri     
• Confecționat din PP-PVC rigid, transparent.

COD DIMENSIUNI (LXL) AMBALARE
KJ-T-300H-TR 85 x 54 mm, orizontal 5 buc/set
KJ-T-300V-TR 85 x 54 mm, vertical 5 buc/set

Ecuson pentru nume
• Ecuson din plastic pentru nume, cu ac și clip.   

COD FORMĂ DIMENSIUNI
KJ-T-055 dreptunghiular 65 x 32 mm
KJ-T-061 oval 68 x 42 mm
KJ-T-058 rotund (smiley) D 55 mm
KJ-T-057 rotund (smiley) D 45 mm

Ecuson magnetic pentru nume
• Ecuson din plastic transparent, pentru nume, cu magnet.  

 
COD DIMENSIUNI
KJ-T-524 60 x 25 mm
KJ-T-525 70 x 35 mm

Suport din polypropilenă pentru carduri
• Confecționat din plastic PP - transparent, orizontal. 
• Se folosește pentru carduri. 
• Cu sistem de agățare

COD DIMENSIUNI AMBALARE
KJ-T-151H 90 x 55 mm, orizontal 10 buc/set
KJ-T-151V 55 x 90 mm, vertical 10 buc/set
KJ-T-152H 105 x 74 mm, orizontal 10 buc/set

Suport dublu pentru carduri    
•  Confecționat din material rigid, transparent, cu dublă față. 

COD DIMENSIUNI (LXL) AMBALARE
KJ-T-190H 90 x 55 mm, orizontal 5 buc/set
KJ-T-190V 90 x 55 mm, vertical 5 buc/set

Suport din polypropilenă pentru carduri
• Confecționat din plastic PP - transparent. Cu sistem antialunecare. 
• Se folosește pentru carduri. 
COD DIMENSIUNI AMBALARE

KJ-T-150V 54 x 85 mm 10 buc/set
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Ecuson cu ac și clip      
• Din plastic transparent flexibil.
• Se livrează cu un carton alb pentru înscrisuri.

COD DESCRIERE DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
KJ-T-745 cu ac și clip 70 x 42 mm 50 buc./cutie
KJ-T-748 cu ac și clip 90 x 63 mm 50 buc./cutie
KJ-T-749 cu ac și clip 110 x 72 mm 50 buc./cutie
KJ-T-747 cu ac și clip 90 x 54 mm 50 buc./cutie

Dispozitiv cu șnur retractabil pentru legitimații
• Prevăzut cu clips pentru prinderea ecusonului.
COD FORMĂ DESCRIERE CULORI
KJ-T-425 rotundă sistem de agățare curea diverse
KJ-T-432 pătrată sistem de agățare curea și lanyard diverse
KJ-T-427 Rotund, D – 15 mm sistem de agățare curea și lanyard diverse

Clips pentru ecuson
• Clipsuri pentru ecusoane cu o singură perforație.

* clemă din plastic

COD AMBALARE
KJ-C-108 100 buc./set
KJ-T-071* 10 buc./set

Portetichetă pentru bagaje
• Confecționată din plastic PVC flexibil transparent. 
• Conține etichetă pretipărită. 

COD CULOARE DIMENSIUNI
KJ-T-123 transparent 20 x 35 mm
KJ-T-120 transparent 54 x 90 mm

Lanyard textil
• Lanyard din material textil pentru legitimații și ecusoane. 

COD CULOARE LATIME AMBALARE
KJ-K-1509-BL albastru 15 mm 100 buc/set
KJ-K-1509-BK negru 15 mm 100 buc/set
KJ-K-1509-RE roșu 15 mm 100 buc/set
KJ-K-2009-BL albastru 20 mm 100 buc/set
KJ-K-2009-BK negru 20 mm 100 buc/set

Lanyard PVC
• Lanyard pentru legitimații și ecusoane. 

COD CULOARE MATERIAL AMBALARE
KJ-T-1051-BK negru silicon 50 buc./set
KJ-T-1051-IV ivory silicon 50 buc./set
KJ-T-1051-RE roșu silicon 50 buc./set
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COD AMBALARE
ML-CCP412-06B 6 culori/set
ML-CCP412-12B 12 culori/set

Creioane colorate cerate Color Plus
• Creioane cerate învelite în hârtie.

Creioane colorate Color Plus
• Corp din lemn vopsit în culoarea scrierii. Formă hexagonală.

COD MODEL AMBALARE
ML-LCP460-12 1/1 12 culori/set
ML-LCP460-24B 1/1 24 culori/set
ML-LCP470-6B 1/2 6 culori/set
ML-LCP470-12B 1/2 12 culori/set

Carioca Color Plus
• Cariocă cu corp și capac în culoarea scrierii.

COD AMBALARE
ML-RCP210-12B 12 buc./set

Set școală  
• Servietă din plastic, echipată pentru scoală.
COD DESCRIERE
ML-SCP900 12 carioca+8 creioane colorate+creion cu gumă+radiere+ascuțitoare
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COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

ML-BTG140-12-3 albastru 12 buc/cutie
ML-BTG140-12-9 negru 12 buc/cutie
ML-BTG140-12-2 roșu 12 buc/cutie

Pix cu gel
• Corp din plastic transparent, con metalic, vârf de 0.5 mm.
• Culoarea corpului în culoarea scrierii.

Pix plastic 183
• Pix de unică folosință
• Corp triunghiular din plastic color orange cu extremități și capac în culoa-

rea scrierii.
• Vârful de 1 mm din oțel inoxidabil.
COD CULOARE AMBALARE

ML-BCT183-12-3 albastru 12 buc./cutie
ML-BCT183-12-2 roșu 12 buc./cutie

Pix plastic 190
• Pix de unică folosință cu corp transparent.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf de 1 mm din oțel inoxidabil care garantează o folosire curată și 

completă a rezervei.

COD CULOARE AMBALARE

ML-BCN190-50-3 negru 50 buc./cutie
ML-BCN190-50-9 roșu 50 buc./cutie
ML-BCN190-50-2 albastru 50 buc./cutie
ML-BCN190-50-5 verde 50 buc./cutie

Fineliner
• Corp din plastic color orange.
• Extremitățile și capacul în culoarea scrierii.
• Vârf de scriere: 0,4 mm

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE
ML-RFL290-12 asortate 12 buc./set

COD AMBALARE
ML-BMC120 24 buc/cutie

Pix cu 4 culori 
• Pix multifuncțional din plastic cu 4 culori de scriere – albastru, roșu, 

verde, negru.
• Vârf de scriere de 1.0 mm.
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COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

ML-RTF240-10-3 albastru 10 buc./cutie
ML-RTF240-10-1 galben 10 buc./cutie
ML-RTF240-10-4 portocaliu 10 buc./cutie
ML-RTF240-10-20 roz 10 buc./cutie
ML-RTF240-10-5 verde 10 buc./cutie
ML-RTF240-04 asortate 4 buc./set

Textmarker
• Corp și capac în culoarea scrierii, din plastic cu vârf teșit aproximativ 1-5 mm.
• Cerneală pe bază de apă, cu uscare rapidă, rezistentă la lumină.

Permanent marker Jumbo
• Corp din plastic. Capac și extremități în culoarea scrierii.
• Vârf teșit cu grosime de scriere 2-9 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
• Folosit pentru cartoane și alte suprafețe mari.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

ML-RTP260-12-3 albastru 12 buc/cutie
ML-RTP260-12-9 negru 12 buc/cutie

COD CULOARE AMBALARE

ML-RTP230-12-3 albastru 12 buc/cutie
ML-RTP230-12-9 negru 12 buc/cutie
ML-RTP230-12-2 roșu 12 buc/cutie
ML-RTP230-12-5 verde 12 buc/cutie

Permanent marker
• Corp din plastic. Capac în culoarea scrierii.
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 1,3 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.

CD marker
• Corp din plastic cu extremități în culoarea scrierii.
• Cerneală pe bază de alcool, uscare rapidă, rezistentă la apă și la lumină.
• Pentru personalizarea rapidă și durabilă a CD-DVD-urilor.
• Două capete de 0,5 mm și 2,0 mm
COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

ML-RCD222-12-9 negru 12 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

ML-RFC230-12-3 albastru 12 buc/set.
ML-RFC230-12-9 negru 12 buc/set.
ML-RFC230-12-2 roșu 12 buc/set.
ML-RFC230-12-5 verde 12 buc/set.

Flipchart marker
• Vârf rotund 2 mm
• Corp din plastic
• Pentru scriere pe rezervă de hârtie (flipchart).
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Penar etui cu fermoar
• Fabricat din material textil cu design color. Culori asortate.
• Formă rectangulară și închidere cu fermoar.

COD
ML-PTD970

Set instrumente de desen
• Conține: riglă 30 cm, raportor, 2 echere.
• Folosit pentru desen tehnic.
COD
ML-SCG990-30

Acuarele
• Conține 12 culori, diametru pastilă 35 mm, pensulă inclusă.

COD
ML-ACR970
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COD CULOARE

ML-GOM490 albă

Radieră
• Radieră din plastic pentru ștergerea scrisului cu creion.

Set compas
• Set compas din metal.
• Folosit pentru desen tehnic
COD
ML-CPP940

Creion mecanic 320
• Corp din plastic color orange
• Vârf din plastic.
• Radieră inclusă.

COD REZERVĂ

ML-PM320-50 0.5 mm

Creion bicolor
• Creion bicolor roșu-albastru
COD AMBALARE

ML-LRA482-12 12 buc/set.

Creion grafit
• Folosit pentru scriere pe lemn (tâmplărie)
COD AMBALARE

ML-LCT480-50 50 buc/set.

Lipici solid
• Ideal pentru hârtie, carton, fotografii și stofă.
• Fără solvent, netoxic și lavabil.
• Aplicare prin rotire și presare.
COD CANTITATE
ML-PGB900-12-09 9 g.
ML-PGB900-12-21 21 g.
ML-PGB900-12-36 36 g.



136



137

Ghiozdan roller
• Rollerul este cel mai ergonomic, dur și practic ghiozdan  pentru școală. 
• Compartiment frontal cu 2 buzunare mai mici și buzunar mare din plasă,  ideal 

pentru orar, telefon, chei etc. 
• Compartiment principal cu buzunar din plasă și un buzunar căptușit, mai mare 

pentru păstrarea gustărilor și a băuturilor răcoritoare; Confecționat din material 
semi rigid pentru protejarea conținutului, cu o capacitate de 19 litri. 

• Bază din material rigid pentru a proteja materialul ghiozdanului de zgârieturi, 
precum și conținutul. Cu spații speciale pentru atașarea de insigne. 

• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate și mai mare când ghiozdanul 
nu este folosit; Roțile mari de 17,5 cm sunt silențioase și facilitează urcarea și 
coborârea scărilor, cu o stabilitate foarte mare, astfel încât când este tras nu se 
balansează în părți. 

• Mâner telescopic din aluminiu ajustabil  3 poziții: 77 cm, 83,5 cm, 98 cm, adapta-
te la copilul în creștere;  mâner ergonomic care permite împingerea ghiozdanului   
(poziția ,  un căruț de cumpărături) este mai ușor decât tras în spate. 

• Dimensiuni: (partea textile) H 46xL 29xl 20 cm 
• Dimensiuni totale (inclusiv mâner telescopic strâns,  rotilele) H 52xL 32.5xl 21cm 

COD MODEL
ND-9000 Roller graffiti
ND-9001 Roller comic strip
ND-9003 Roller fire
ND-9005 Roller basic logo
ND-9006 Roller wild logo
ND-9008 Roller butterfly
ND-9009 Roller Floralia
ND-9010 Roller Psychedelic
ND-9011 Roller Mandala
ND-9012 Roller Labyrinth
ND-9013 Roller Blackout
ND-9014 Roller Logomania
ND-9112 husă pentru roller

Ghiozdan roller XL
• Rollerul este cel mai ergonomic, dur și practic ghiozdan  pentru școală. 
• Compartiment frontal cu 2 buzunare mai mici și buzunar mare din plasă,  ideal 

pentru orar, telefon, chei etc. 
• Compartiment principal cu buzunar din plasă și un buzunar căptușit, mai mare 

pentru păstrarea gustărilor și a băuturilor răcoritoare; Confecționat din material 
semi rigid pentru protejarea conținutului, cu o capacitate de 27litri. 

• Bază din material rigid pentru a proteja materialul ghiozdanului de zgârieturi, 
precum și conținutul. Cu spații speciale pentru atașarea de insigne. 

• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate și mai mare când ghiozdanul 
nu este folosit; Roțile mari de 17,5 cm sunt silențioase și facilitează urcarea și 
coborârea scărilor, cu o stabilitate foarte mare, astfel încât când este tras nu se 
balansează în părți. 

• Mâner telescopic din aluminiu ajustabil  3 poziții: 83.5, 87.5, 103 cm, adaptate 
la copilul în creștere;  mâner ergonomic care permite împingerea ghiozdanului   
(poziția ,  un căruț de cumpărături) este mai ușor decât tras în spate. 

• Dimensiuni: (partea textile) H 48xL34xl22
• Dimensiuni totale (inclusiv mâner telescopic strâns,  rotilele) H53xL38xl23 

COD MODEL
ND-9310 Roller Psychedelic
ND-9311 Roller Mandala
ND-9313 Roller Blackout
ND-9314 Roller Logomania
ND-9300 Roller Grafitti
ND-9308 Roller Butterfly
ND-9120 husă pentru roller XL

NOU!



138

Ghiozdan roller XL
• Rollerul este cel mai ergonomic, dur și practic ghiozdan  pentru școală. 
• Compartiment frontal cu 2 buzunare mai mici și buzunar mare din plasă,  ideal 

pentru orar, telefon, chei etc. 
• Compartiment principal cu buzunar din plasă și un buzunar căptușit, mai mare 

pentru păstrarea gustărilor și a băuturilor răcoritoare; Confecționat din material 
semi rigid pentru protejarea conținutului, cu o capacitate de 27litri. 

• Bază din material rigid pentru a proteja materialul ghiozdanului de zgârieturi, 
precum și conținutul. Cu spații speciale pentru atașarea de insigne. 

• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate și mai mare când ghiozdanul 
nu este folosit; Roțile mari de 17,5 cm sunt silențioase și facilitează urcarea și 
coborârea scărilor, cu o stabilitate foarte mare, astfel încât când este tras nu se 
balansează în părți. 

• Mâner telescopic din aluminiu ajustabil  3 poziții: 83.5, 87.5, 103 cm, adaptate 
la copilul în creștere;  mâner ergonomic care permite împingerea ghiozdanului   
(poziția ,  un căruț de cumpărături) este mai ușor decât tras în spate. 

• Dimensiuni: (partea textile) H 48xL34xl22
• Dimensiuni totale (inclusiv mâner telescopic strâns,  rotilele) H53xL38xl23 

Ghiozdan roller 
• Ghiozdan ergonomic, dur și practic pentru școală din material semi rigid pentru 

protejarea conținutului.  
• Compartiment frontal cu 2 buzunare mai mici și buzunar mare din plasă com-

partiment principal cu buzunar din plasă și un buzunar căptușit. 
• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate și mai mare când ghiozdanul nu 

este folosit.Roțile mari de 17,5 cm sunt silențioase și facilitează urcarea și cobo-
rârea scărilor, cu o stabilitate foarte mare. Capacitate 19l spații speciale insigne. 

• Mâner telescopic din aluminiu ajustabil în 3 poziții: 77cm, 83,5cm, 98cm, 
adaptate la copilul în creștere. Mâner ergonomic care permite împingerea 
ghiozdanului în față (poziția recomandată, că un căruț de cumpărături) este mai 
ușor decât tras în spate. 

• Dimensiuni (partea textilă): H 46 x L 29 x l 20 cm 
• Dimensiuni totale, inclusiv mâner telescopic, rotilele) H 52 x L 32.5 x l 21 cm 

COD MODEL
ND-9303 Fire
ND-9312 Labyrinth
ND-9315 Cuore
ND-9316 Technodots
ND-9317 Cool Blue

COD MODEL
ND-9015 Cuore
ND-9016 Technodots
ND-9017 Cool Blue

NOU!
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Insigne roller
• Set 3 insigne pentru ghiozdan roller
COD MODEL
ND-9103 insigne fire
ND-9108 insigne Floralia
ND-9109 insigne Emoticons Fun
ND-9110 insigne Emoticons Cool
ND-9111 insigne Mandala
ND-9105 Cuore

COD MODEL
ND-9201 abțibilduri comic strip
ND-9203 abțibilduri fire
ND-9204 abțibilduri flower
ND-9205 abțibilduri basic logo
ND-9206 abțibilduri wild logo
ND-9207 abțibilduri hub cup
ND-9211 abtibilduri Mandala

COD MODEL
ND-9208 abtibilduri Mechanic
ND-9209 abtibilduri Hearts
ND-9210 abtibilduri Hypnotic
ND-9205 abtibilduri Dizzy
ND-9212 abtibilduri Arrows
ND-9215 abtibilduri  Cuore

Abțibilduri roller
• Set 2 abțibilduri pentru roți ghiozdan roller.

Rucsac Zipper 
• Rucsacul Zipper este cel mai practic, elegant și funcțional rucsac ergonomic. 
• Nu mai trebuie să alegeți între stil și funcționalitate, deoarece are nenumărate 

caracteristici uimitoare. 
• Fermoare XL: fermoare extra-large care alunca ușor la închidere și nu se blo-

chează. 
• Partea din spate ergonomică, căptușită pentru a asigură confort și adaptabilita-

te maximă la nivelul coloanei vertebrale. 
• Bretele ergonomice în formă de “S”, căptușite și reglabile. 
• Bază rucsacului confecționată din PVC rezistent și impermeabil, protejează 

rucsacul și conținutul acestuia de umiditate și murdărie.  
• Rucsacul este prevăzut cu buzunar frontal cu fermoar, buzunar interior căptușit 

pentru laptop sau tabletă (până la 15”), buzunar interior din plasă cu fermoar 
pentru articole mici, buzunar mic frontal pentru căști. 

• Dimensiuni: 32,5 x 41,5 x 19 cm și 26 litri capacitate totală. 
  
COD MODEL
ND-9500 Wales
ND-9501 Dakar
ND-9502 Tasmania
ND-9503 Oslo
ND-9504 Tijuana
ND-9505 Phoenix
ND-9506 Maldives
ND-9507 Aspen

Penar Nikidom 
• Penar bine proporționat pentru tot felul de articole scolare.
• Fabricat din material rezistent, cu închidere cu fermoar.
COD DESCRIERE
ND-9118 penar Psychedelic
ND-9119 penar Floralia
ND-9117 penar Logomania
ND-9113 penar Fire
ND-9114 penar Cuore
ND-9116 penar Technodots
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Stiloul
• elegant, vârful peniței din iridium
• ergonomic cu finisaj moale la atingere
• clip din oțel inoxidabil pur garantat
• folosește cartușe de cerneală standard sau cartușe Online combi

Roller cu cartuș
• tehnologie inovatoare cu Magic Ball
• perfect pentru dreptaci și stângaci
• folosește cartușe cu cerneală standard sau cartușe Online Combi
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www.online-pen.de

NOUL CAMPUS!
5 ANI 

GARANȚIE 
PENTRU PENIȚĂ



141

Stiloul
• elegant, vârful peniței din iridium
• ergonomic cu finisaj moale la atingere
• clip din oțel inoxidabil pur garantat
• folosește cartușe de cerneală standard sau cartușe Online combi

www.online-pen.de

Display cu stilouri M
21 buc. asortate       OL-61198/21

Display cartușe roller
21 buc. asortate       OL-61210/21

Folosește cartușe cu cerneală
standard sau cartușe Online Combi

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

CAMPUS FETE
Display cu stilouri M

21 buc. asortate       OL-61199/21

Display cartușe roller
21 buc. asortate       OL-61211/21

Folosește cartușe cu cerneală
standard sau cartușe Online Combi

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

CAMPUS BĂIEȚI

Display cu stilouri M
21 buc. asortate       OL-61199/21

Display Best Writer 
21 buc. asortate       OL-61203/21

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Folosește cartușe cu cerneală
standard sau cartușe Online Combi

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Folosește cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

CAMPUS FASHIONCAMPUS EVENT

CAMPUS BEST WRITER

Display cu stilouri M
21 buc. asortate OL-61200/21

Folosește cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

Stilou Roller

Stilou

Stilou Roller

Refillable with Online Combi cartridges or standard ink cartridges.

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

CAMPUS LEFTY
Display Campus Stângaci
21 buc. asortate  OL-61209/21

Folosește cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Best Writer Stângaci
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Stiloul
• elegant, vârful peniței din iridium
• ergonomic cu finisaj moale la atingere
• clip din oțel inoxidabil pur garantat
• folosește cartușe de cerneală standard sau cartușe Online combi

Roller cu cartuș
• tehnologie inovatoare cu Magic Ball
• perfect pentru dreptaci și stângaci
• folosește cartușe cu cerneală standard sau cartușe Online Combi

NOUL COLLEGE!
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5 ANI 
GARANȚIE 

PENTRU PENIȚĂ
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Display stilou M
21 buc. asortate       OL-12067/21

Display cartuș roller
21 buc. asortate       OL-12072/21

Folosește cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

COLLEGE FETE
Display stilou M

21 buc. asortate       OL-12066/21

Display cartuș roller
21 buc. asortate       OL-12071/21

Foloseste cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

COLLEGE BĂIEȚI

Display stilou M
21 buc. asortate       OL-12069/21

Display cartușe roller
21 buc. asortate       OL-12074/21

Display Stângaci
21 buc. asortate       OL-12077/21

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Foloseste cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Foloseste cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

COLLEGE FASHIONCOLLEGE EVENT

COLLEGE LEFTY

Display stilou M
21 buc. asortate       OL-12068/21

Display cartuse roller
21 buc. asortate       OL-12073/21

Folosește cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

Stilou Roller Stilou Roller

Refillable with Online Combi cartridges or standard ink cartridges.

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

COLLEGE BEST WRITER
Display Best Writer
21 buc. asortate       OL-12076/21

Folosește cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Stângaci

Stilou Roller Stilou Roller

Best Writer
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ONLINE Air.
Culori la modă și aspect cool.

ONLINE Air Video

45 cm

43 cm

ONLINE AIR
Display 

- Stilou/roller Air               OL-20040 
- Stilou/roller Air Soft            OL-20121 
- Stilou/roller Air Best of   OL-20120

Cartușe
12 buc.         OL-17038 
Culoare scriere albastru, care se poate șterge

Borcan din PET cu 60 cartușe
12 buc.         OL-17037 
Culoare scriere albastru, care se poate șterge

Air Best of

Air Soft
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5 ANI 
GARANȚIE 

PENTRU PENIȚĂ

www.online-pen.de

Folosește cartușe cu cerneală standard sau cartușe Online Combi

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou Roller
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Air Best Writer.
Pentru toți pasionații de 
caligrafie și scriere de mână.
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AIR BEST WRITER
Display Best Writer

OL-10012/10 
10 seturi asortate, Negru & Alb

Best Writer

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Folosește cartușe cu cerneală standard sau cartușe Online Combi

Placerea scrisului cu
seturile de caligrafie.
Pentru toți pasionați de caligrafie și scriere 
de mânâ, noul set Air Best Writer este cadoul 
perfect pentru orice ocazie. Cu dimensiunile 
peniței de 0.8 mm, 1.4 mm și 1.8 mm, zona 
cu soft grip, formă și lungime practică pentru 
toate seturile.

www.online-pen.de

1.8 mm

1.4 mm

0.8 mm
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SWITCH Video

Zonă ergonomică pentru prindere, 
peniță cu vârf de iridium

Vârf pentru tabletă

SWITCH.
Învață cu usurință scrisul de mână 
pe hârtie sau pe tabletă.

Stilou

Display carton SWITCH 
Display stilou M

18 buc. asortate       OP-25007/18

SWITCH

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Folosește cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

5 ANI 
GARANȚIE 

PENTRU PENIȚĂ

www.online-pen.de
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SWITCH Plus.
Stiloul modern în era digitală.

The SWITCH impresionează ...
...cu o experiență de scriere ușoară și confortabilă. Este 
ușor, perfect pentru scris în fiecare zi la școală. Vârful 
pentru tableta glisează ușor pe ecranul de telefon sau 
tabletă.
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let

Display SWITCH Plus
42 buc. asortate       OL-26019

Contine:    
  - 15x stilouri M 
- 15x rollere 
- cartușe rollere:  
  6x albastru, 3x negru, 3x roșu

4 014421 260192

43 cm

32 cm

11 cm

Modelele prezentate sunt disponibile pentru:

Folosește cartușe cu cerneală 
standard sau cartușe Online Combi

Stilou Roller

www.online-pen.de

Cartuș roller, 0.5 mm Albastru OP-40110/3 
Negru OP-40111/3 
Roșu OP-40112/3
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MINI TOWER
Mini Tower 
 
OL-91584/2016 
120 buc. asortate

Conținut: 
- 30x Stilou Campus 
- 15x Best writer Campus 
- 15x Roller Campus 
- 15x Stilou College 
- 15x Best writer College 
- 30x Roller College

Ø 30 cm

46
 cm

INOVATOR  
CONCEPTUL SHOP-IN-SHOP 
COLECTIA PENTRU TINERI 2016!

Modern și flexibil, conceptul Shop-in-Shop prezintă noua colecție 
de instrumente de scris pentru succesul în vânzări. 

17
8 c

m

48 cm

MODULE TOWER
Classic 
 
OL-80632 
Conținut la cerere

www.online-pen.de



149

22
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100 cm

40 cm
37
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22
 cm

MODULE SYSTEM  
WALL 2.20 M

COMBI  
CARTRIDGE

MODULE SYSTEM  
WALL 1.40 M

Classic 
 
OL-80634 
Conținut la cerere

Classic 
 
OL-80633 
Conținut la cerere

Albastru OL-17036/12

pentru instrumente de scris Online 
și pentru instrumente de scris care 
folosesc cartușe standard

www.online-pen.de
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Flipchart magnetic Optima Vision 
• Este prevăzut cu 2 brațe laterale situate de o parte și de altă a panoului 

magnetic. 
• Flipchartul are o clemă pentru prindere rapidă a hârtiei, iar pe panoul mag-

netic se scrie cu markere speciale și se șterge cu burete uscat. 
• Cele 5 roțile oferă mobilitate flipchartului, putând fi mutat cu ușurință. 

COD DIMENSIUNI INALTIME MAXIMA
OP-12070100 100 x 70 cm 100 cm

Flipchart magnetic Optima Economy 
• Suprafață magnetică. 
• Înălțime reglabilă. 
• Tăviță pentru markere pe toată lungimea tablei. 
• Mod de prindere a hârtiei: cu șuruburi ajustabile în funcție de distanța dintre 

perforațiile hârtiei.

COD DIMENSIUNI
OP-10070100 100 x 70 cm

Rezervă hârtie pentru flipchart 
• Hârtie albă de 80 gr/mp cu microperforații și 5 găuri.
• Față caroiată și verso velină.
COD DIMENSIUNI AMBALARE
OP-10065100 65 x 100 cm 50 coli/top
LD-100050592 65 x 100 cm 20 coli/top

Burete magnetic pentru table albe de scris
• Burete special care aderă ușor pe tablele magnetice.
• Culori asortate.
COD
OP-25000010
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Stand metalic mobil   
• Folosit pentru susținerea tablelor, panourilor de afișaj, hărților și planner-

elor, când acestea nu pot fi montate pe perete. 
• Poziționare pe 3 înălțimi diferite. 
• Prevăzut cu 4 roți cu sistem de blocare. 
COD INALTIME MAXIMA
OP-19120240 120 x 140 cm

Tablă albă magnetică rotativă cu 2 fețe   
• Tablă albă magnetică rotativa cu 2 fețe pentru scriere, ramă din aluminiu. 
• Datorită dispozitivului rotativ, tablă se poate roți la 360°, se poate fixă în 

orice unghi. 
• Pe stând mobil cu 4 roțile cu sistem de blocare. 
• Prevăzută cu tăviță pentru markere. 
COD INALTIME MAXIMA
OP-25090120 90 x 120 cm
OP-25100150 100 x 150 cm
OP-25100180 100 x 180 cm

COD INALTIME MAXIMA
OP-25100200 100 x 200 cm
OP-25120150 120 x 150 cm
OP-25120180 120 x 180 cm
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Panou de afișare din plută
• Suprafață din plută naturală fină presată.
• Se folosesc pioneze cu mâner.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

5

COD RAMĂ DIMENSIUNI
OP-30045060 aluminiu 45 x 60 cm
OP-30060090 aluminiu 60 x 90 cm
OP-30090120 aluminiu 90 x 120 cm
OP-30090180 aluminiu 90 x 180 cm
OP-30120180 aluminiu 120 x 180 cm
OP-30100150 aluminiu 100 x 150 cm
OP-31040060 lemn 40 x 60 cm
OP-31060090 lemn 60 x 90 cm
OP-31090120 lemn 90 x 120 cm

Tablă albă magnetică
• Ramă aluminiu.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și tăviță.
• Pentru scriere se folosesc markere lavabile și pentru ștergere burete uscat.

5

COD DIMENSIUNI
OP-20045060 45 x   60 cm
OP-20060090 60 x   90 cm
OP-20090120 90 x 120 cm
OP-20100150 100 x 150 cm
OP-20100200 100 x 200 cm
OP-20120180 120 x 180 cm
OP-20120240 120 x 240 cm
OP-20120200 120 x 200 cm
OP-20120300 120 x 300 cm

Tablă albă cu suprafață magnetică emailată  
• Suprafața magnetică emailata este rezistentă la zgârieturi. 
• Rama este din aluminiu, iar colțurile din ABS. 
• Pentru scriere se folosesc markere lavabile și pentru ștergere burete uscat. 
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și tăviță (30 cm).
COD INALTIME MAXIMA
OP-21120180 120 x 180 cm
OP-21120240 120 x 240 cm
OP-21120300 120 x 300 cm
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Biblioraft plastifiat Basic
• Confecționat din carton rigid, plastifiat (PP) în exterior, hârtie albă în interior.
• Muchie metalică la bază.
• Mecanism nichelat pentru prinderea documentelor.
• Buzunar transparent pentru etichetă interschimbabilă (etichete folosite:  

OP-5005500, OP-50057500).

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

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

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

COD DIMENSIUNI AMBALARE
OP-50055000 186 x 30 mm 10 buc./set
OP-50057500 186 x 54 mm 10 buc./set

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

* cu inele rotunde

COD LĂȚIME  
COTOR

DIAMETRU  
INEL

NUMĂR 
INELE

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

COD LĂȚIME  
COTOR

DIAMETRU  
INEL

NUMĂR 
INELE

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

Index plastic color
• Din polipropilenă (PP) de 125 de microni.
• Cu 11 perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
COD FORMAT TIP
OP-420 AZ MC A4 A -   Z
OP-412 ZA MC A4 1 - 12
OP-431 ZA MC A4 1 - 31

Index carton Mylar
• Din carton alb de 190 gr/mp.
• Marginile inscripționate pe ambele părți cu cifre sau litere în ordine crescătoare.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.

COD
OP-420 AZ MY MC
OP-412 ZA MY MC
OP-431 ZA MY MC
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Index plastic
• Din polipropilenă (PP) de 120 de microni.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.

COD FORMAT CULOARE AMBALARE
OP-520 AZ A5 gri A - Z
OP-420 AZ A4 gri A - Z
OP-405 ZA A4 gri 1 -   5
OP-410 ZA A4 gri 1 - 10 
OP-412 ZA A4 gri 1 - 12
OP-415 ZA A4 gri 1 - 15
OP-420 ZA A4 gri 1 - 20
OP-431 ZA A4 gri 1 - 31
OP-452 ZA A4 gri 1 - 52
OP-412 MO A4 gri Ian-Dec

Separatoare carton color
• Fiecare filă are aceeași culoare pe întreaga suprafață.
• Cu perforații standard pe partea stângă pentru îndosariere.
• Carton color manilla de 180 gr/mp.

COD FORMAT AMBALARE
OP-405 OD K A4 5 culori/set
OP-406 OD K A4 6 culori/set
OP-410 OD K A4 10 culori/set
OP-412 OD K A4 12 culori/set
OP-424 OD K A4 24 culori/set

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

COD FORMAT AMBALARE
OP-405 OD A4 5 culori/set
OP-406 OD A4 6 culori/set
OP-410 OD A4 10 culori/set
OP-412 OD A4 12 culori/set
OP-420 OD A4 20 culori/set

Separatoare plastic personalizabile
• Din polipropilenă (PP) de 125 de microni.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
• Cu buzunar pentru etichetă pe partea dreaptă.
• Culoare gri
COD FORMAT AMBALARE
OP-412 FE A4 12 buc./set
OP-420 FE A4 20 buc./set

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

COD CULOARE GROSIME FORMAT AMBALARE
OP-51209041 transparent 90 microni A4 25 buc./set
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Folie protecție documente cu burduf
• Folie protecție documente cu burduf pentru cataloage.
• Burduf de 20 mm si 11 perforații standard pentru îndosariere.
COD GROSIME DESCRIERE FORMAT AMBALARE
OP-502200441 200 microni cu clapă A4 10 buc./set
OP-502200401 200 microni fără clapă A4 10 buc./set

Folie protecție documente cu clapă laterală
• Folie transparentă din polipropilenă (PP) cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere: lateral dreapta cu clapă
COD FORMAT GROSIME AMBALARE
OP-502120431 A4 120 microni 10 buc./set

Folie protecție documente
• Folie transparentă cu perforații standard pentru îndosariere
• Deschidere: partea superioară.
COD GROSIME FORMAT AMBALARE
OP-502090321 80 microni A3-landscape 25 buc./set
OP-502090311 80 microni A3-portrait 25 buc./set

Folie de protecție documente
• Folie transparentă cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere: partea superioară.
• Format A4
COD GROSIME CULOARE AMBALARE
OP-50203800 40 microni cristal 100 buc./set
OP-50204001 40 microni transparent 100 buc./set

Folie protectie documente Extra wide
• Folie transparentă cu perforații standard pentru îndosariere.
• Deschidere partea superioară.
• Mai lată cu 10 mm pentru o capacitate mai mare
COD GROSIME CULOARE FORMAT AMBALARE
OP-50206000 60 microni cristal A4 extra wide 100 buc./set
OP-50206001 60 microni transparent A4 extra wide 100 buc./set

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

COD GROSIME CULOARE FORMAT AMBALARE
OP-50209051 80 microni transparentă A5 100 buc./set
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Dosar din plastic cu șină și găuri
• Din polipropilenă (PP). 
• Cotor lat prevăzut cu 2 perforații pentru îndosariere în biblioraft.
• Etichetă interschimbabilă pe cotor pentru detalii.

COD CULOARE AMBALARE
OP-1043-080 roșu 10 buc/set
OP-1043-130 albastru 10 buc/set
OP-1043-030 galben 10 buc/set
OP-1043-160 verde  10 buc/set
OP-1043-020 gri  10 buc/set

COD CULOARE AMBALARE
OP-1043-040 orange  10 buc/set 
OP-1043-190 negru 10 buc/set 
OP-1043-010 alb 10 buc/set
OP-1043-140 bleumarin 10 buc/set
OP-1043-070 roz 10 buc/set

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

OPTIMA Soft 
Soft-ul vine în ajutorul celor care folosesc  etichetele autoadezive Optima.
Aplicația se poate descarca gratis de pe www.vectordirect.ro și  rulează sub 
sistemul de operare Windows. 
Se instalează și dezinstalează ușor, fără a afecta sistemul de operare.

COD DIMENSIUNI ETICHETE/COALĂ AMBALARE
OP-401210297 210 x 297 mm 1 100 coli/top
OP-402210148 210 x 148 mm 2 100 coli/top
OP-403210099 210 x 99 mm 3 100 coli/top
OP-404105148 105 x 148 mm 4 100 coli/top
OP-404210742 210 x 74,2 mm 4 100 coli/top
OP-406105099 105 x 99 mm 6 100 coli/top
OP-406210048 210 x 48 mm 6 100 coli/top
OP-408105070 105 x 70 mm 8 100 coli/top
OP-408105074 105 x 74 mm 8 100 coli/top
OP-410105057 105 x 57 mm 10 100 coli/top
OP-412097424 97 x 42,4 mm 12 100 coli/top
OP-412105048 105 x 48 mm 12 100 coli/top
OP-412105494 105 x 49,5 mm 12 100 coli/top
OP-412070677 70 x 67,7 mm 12 100 coli/top
OP-414105423 105 x 42,3 mm 14 100 coli/top
OP-415070508 70 x 50,8 mm 15 100 coli/top
OP-416105037 105 x 37 mm 16 100 coli/top
OP-421070424 70 x 42,4 mm 21 100 coli/top
OP-422105254 105 x 25,4 mm 22 100 coli/top
OP-424646339 64,6 x 33,9 mm 24 100 coli/top
OP-424070035 70 x 35 mm 24 100 coli/top
OP-424070037 70 x 37 mm 24 100 coli/top
OP-427070030 70 x 30 mm 27 100 coli/top
OP-430070296 70 x 29,6 mm 30 100 coli/top
OP-433070254 70 x 25,4 mm 33 100 coli/top
OP-436070024 70 x 24 mm 36 100 coli/top
OP-440525297 52,5 x 29,7 mm 40 100 coli/top
OP-444525254 52,5 x 25,4 mm 44 100 coli/top
OP-451070169 70 x 16,9 mm 51 100 coli/top
OP-456525212 52,5 x 21,2 mm 56 100 coli/top
OP-465038212 38 x 21,2 mm 65 100 coli/top
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Etichete albe autoadezive cu colțuri rotunjite
• Se folosesc în imprimantă inkjet, laser și copiator (negru sau color).

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

COD DIMENSIUNI ETICHETE/COALĂ AMBALARE
OP-402199144 199,6 x 144,5 mm 2 100 coli/top
OP-408991677 99,1 x 67,7 mm 8 100 coli/top
OP-412635072 63,5 x 72 mm 12 100 coli/top
OP-464483169 48,3 x 16,9 mm 64 100 coli/top
OP-418635466 63,5 x 46,6 mm 18 100 coli/top
OP-421635381 63,5 x 38,1 mm 21 100 coli/top
OP-402117018 Dext = 117 mm Dint = 18 mm 2 100 coli/top
OP-414991381 99,1 x 38,1 mm 14 100 coli/top

COD DIMENSIUNI ETICHETE/COALĂ AMBALARE
OP-401210297-x 297 x 210 mm 1 100 coli/top
OP-404105148-x 148 x 105 mm 4 100 coli/top
OP-416105037-x 105 x 37 mm 16 100 coli/top
OP-424070037-x 70 x 37 mm 24 100 coli/top

Lipici solid  
• Fără solvent. PVP –polyvinylpyrrolidone- polimer care se dizolvă în apă.
• Poate fi utilizat la școală și la birou, sigur pentru copii.
• Lipește fotografii, hârtie, textile.
• Se aplică ușor și uniform, și permite timp suficient pentru a repoziționa 

obiectul.
• Datorită tubului cu sistem special de capac etanș adezivul se păstrează 

intact și poate fi utilizat pentru mai mulți ani. 
COD CANTITATE
OP-39000110 10 gr.
OP-39000121 21 gr.
OP-39000140 40 gr.

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

OP-401 7-x OP-404105148-x OP-416105037-x OP-424070037-x
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Bandă adezivă
• Ideală pentru ambalare, sigilare sau întărire.
• Material: PP acrylic.
COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
OP-60432460 24 mm x 66 y transparent 12 buc./set
OP-60434845 48 mm x 50 y maro 6 buc./set
OP-60434846 48 mm x 50 y transparent 6 buc./set
OP-60434859 48 mm x 66 y maro 6 buc./set
OP-60434860 48 mm x 66 y transparent 6 buc./set
OP-60437559 75 mm x 66 y maro 4 buc./set
OP-60437560 75 mm x 66 y transparent 4 buc./set

Bandă adezivă din hârtie
• Este folosită pentru acoperirea și protejarea diferitelor
 suprafețe pentru vopsit.
• Material: hârtie ușor creponată rezistentă la umiditate.

COD DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
OP-61351950 19 mm x 50 m 18 buc./set
OP-61352550 25 mm x 50 m 12 buc./set
OP-61355050 50 mm x 50 m 6 buc./set

Bandă dublu adezivă
• Adeziv permanent pe ambele fețe.
• Este folosită la montarea posterelor, mochetelor, etc.
• Oferă o aderență maximă chiar pe suprafețe aspre.
• Material: hârtie semitransparentă.
COD DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
OP-60902550 25 mm x 50 m 12 buc./set
OP-60905050 50 mm x 50 m 6 buc./set

Bandă adezivă
• Ideală pentru lipit, sigilat sau întărit.
• Nu se îngălbenește în timp.
• Material: PP acrylic transparent.
COD DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
OP-60401210 12 mm x 10 m 12 buc./set
OP-60401233 12 mm x 33 m 12 buc./set
OP-60401833 19 mm x 33 m 8 buc./set

Fluid corector
• Fluid corector pe bază de solvent.
• Se usucă rapid.
• Acoperă orice tip de cerneală sau print.
COD CANTITATE

OP-39000020 20 ml

Stilou corector 
• Stilou corector cu varf metalic.
• Se usuca rapid.
• Acopera orice tip de cerneală sau print.
COD CANTITATE

OP-39000007 7 ml
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COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400019527 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-400019526 A4+ 80 matematică 5 buc/set

Blocnotes Student Easynotes     
• Coperți din polipropilenă transparentă, impermeabile și rezistente la uzură, cu 

design atractiv, nou și elegant. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere. 
• 3 pagini cu sfaturi imprimate pentru time management. 
• Buzunar transparent pentru păstrarea temporară a notițelor, Copertă din spate 

din carton gros și rigid ce permite scriere confortabilă în toate situațiile. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. • Compatibil cu SOS Notes. 

Caiet cu spirală Student Projectbook          
• Coperți din polipropilenă transparentă, impermeabile și rezistente la uzură, 

cu design atractiv, nou și elegant. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru 

îndosariere. 
• 3 pagini cu sfaturi imprimate pentru time management. 
• 3 separatoare detașabile care pot fi folosite și ca semn de carte. 
• 4 secțiuni cu diferite culori pentru identificare rapidă. 
• Buzunar pentru păstrare temporară. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 
• Compatibil cu aplicația SOS Notes.
• Integrat în caietul Student Notekbook, SOS Note scanează notițele automat și 

le salvează pe smartphone.
• Scanați automat notițele folosind cele 4 semne printate în colțurile fiecărei pagini.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400037434 A4+ 100 dictando 5 buc/set
OX-400037432 A4+ 100 matematică 5 buc/set

Caiet College
• Hârtie albă de 90gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară și 4 

perforații pentru îndosariere.
• Hârtie Optik care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie, chiar 

dacă se foloseste un stilou pentru scriere.
• Coperți din carton în culori asortate, rezistent la folosire îndelungată.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100100674 A4 90 dictando 5 buc/set
OX-100103539 A4 90 matematică 5 buc/set
OX-100051669 A5 80 dictando 5 buc/set
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Caiet cu spirală Student Nomadbook       
• Coperți din polipropilenă transparentă, impermeabile și rezistente la uzură, cu 

design atractiv, nou și elegant. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosa-

riere. 
• 3 pagini cu sfaturi imprimate pentru time management. 
• Coperțile sunt tip mapă cu 3 clape și elastic pentru păstrarea și transportarea 

în siguranță a documentelor. 
• Coperta din spate din carton gros și rigid ce permite scrierea confortabilă în 

toate situațiile. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 
• Compatibil cu aplicația SOS Notes.
• Integrat în caietul Student Notekbook, SOS Note scanează notițele automat și 

le salvează pe smartphone.
• Scanați automat notițele folosind cele 4 semne printate în colțurile fiecărei 

pagini.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400037403 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-400019522 A4+ 80 matematică 5 buc/set

Caiet cu spirală Student Notebook        
• Primul caiet din care se pot upload-a notițele pe smartphone, care permite 

împărtășirea notițelor, recitirea notițelor oriunde și oricând. 
• Economisiți timp prețios și effort inutil pentru a salvă și împărtăși notițele.  
• Integrat în caietul Student Notekbook, SOS Note scanează notițele automat și 

le salvează pe smartphone. 
• Scanați automat notițele folosind cele 4 semne printate în colțurile fiecărei 

pagini. 
• Coperți din carton rigid ce permite scriere confortabilă fără birou sau masă. 
• Paginile sunt liniate cu margini duble și antet pentru luarea de notițe în mod 

organizat. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze , chiar 

dacă se folosește stiloul. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosa-

riere. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400037407 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-400037406 A4+ 80 matematică 5 buc/set

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100100748 A4+ 120 dictando 5 buc/set
OX-100104738 A4+ 120 matematică 5 buc/set

Caiet cu spirală Essentials European Book                  
• Coperți din carton rigid în culori asortate, file cu microperforații pentru 

desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere. Tăieturile în formă de U 
asigură desprinderea dreaptă. 

• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 
dacă se folosește stiloul. 

Caiet cu spirală Essentials Collegebook                 
• Coperți din carton în culori asortate. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosa-

riere. 
• Cu rigla gradată, detașabilă pentru marcarea paginii. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100103461 A4+ 90 dictando 5 buc/set
OX-100104364 A4+ 90 matematică 5 buc/set
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Caiet cu spirală Essentials                   
• Coperți din carton în culori asortate. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosa-

riere. 
• Cu rigla gradată, detașabilă pentru marcarea paginii. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze , chiar 

dacă se folosește stiloul.   
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100102276 9 x 14 cm 90 matematică 5 buc/set
OX-100103741 A5 90 dictando 5 buc/set
OX-100102938 A5 90 matematică 5 buc/set

Caiet School
• Hârtie albă de 90gr/mp.
• Hârtie Optik care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie, chiar 

dacă se folosește un stilou pentru scriere.
• Coperți din carton lucios în culori asortate, rezistent la folosire îndelungată.
• Liniat la stânga.

COD NUMĂR FILE LINIATURĂ FORMAT AMBALARE
OX-100100718 36 dictando A4 10 buc/set
OX-100100308 36 matematică A4 10 buc/set
OX-100051665 36 dictando A5 10 buc/set
OX-100051666 36 matematică A5 10 buc/set

Caiet School
• Hârtie albă de 90gr/mp.
• Hârtie Optik care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie, chiar 

dacă se folosește un stilou pentru scriere.
• Coperți din carton lucios în culori asortate, rezistent la folosire îndelungată.
• Liniat la stânga.

COD NUMĂR FILE LINIATURĂ FORMAT AMBALARE
OX-100105328 60 dictando A4 5 buc/set
OX-100100033 60 matematică A4 5 buc/set
OX-100102667 60 dictando A5 5 buc/set
OX-100104907* 60 matematică A5 5 buc/set

Caiet cu spirală International Organiser book  
• Hârtie albă de 80 gr/mp.
• Conține pagini cu informații internaționale (prefix-uri internaționale, ora pe 

glob etc)
• Pagini liniate pentru notițe de la întâlniri, titluri sau acțiuni.
• Coperți din carton rigid. 
• Paginile sunt liniate inteligent cu margini duble și antet, pentru notarea 

întâlnirilor, adreselor, etc. 
• Hârtie Optik de 80 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în 

hârtie, chiar dacă se folosește un stilou. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100102777 A4+ 80 matematică 5 buc/set
OX-100100462 A5+ 80 dictando 5 buc/set
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COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100102359 A4+ 80 dictando 5 buc/set

Blocnotes International Notepad  
• Cu coperți din carton laminat. Coperta din spate ascunde complet capsele 

pentru a evita zgârieturile. 
• Coperta din spate este rigidă pentru a asigura scrisul comod în orice situație. 
• Cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosa-

riere. 
• Paginile sunt liniate inteligent cu margini duble și antet, pentru notarea 

întâlnirilor, adreselor, etc. 
• Hârtie Optik de 80 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze , chiar 

dacă se folosește stiloul.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100103165 A5 72 specifică 5 buc/set

Caiet cu spirală International Adressbook   
• Coperți din polipropilenă
• 2 buzunare pentru păstrarea temporară a cărților de vizită, chitanțelor, etc. 
• Liniatură în 2 culori pentru mai bună lizibilitate. Secțiuni preprintate pentru în-

semnarea mai multor numere de contact. Spațiu suficient pentru adrese de mail. 
• Index A-Z adaptat pentru toate limbile europene. 
• Pagini cu informații internațional - prefixe telefonice, zone temporale. 
• Indicații în 10 limbi. • Etichete preprintate pentru actualizări simple și curate. 
• Hârtie Optik de 90 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în 

hârtie, chiar dacă se folosește un stilou. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400010756 A4+ 80 dictando 5 buc/set

Caiet cu spirală International Managerbook
• Coperți din polipropilenă. 
• Paginile sunt liniate în 2 feluri-ceea ce permite scrierea pe vertical sau pe 

orizontal pentru desenarea de grafice sau diagrame. 
• Rigla din plastic detașabilă pentru desen sau marcarea paginii. 
• 5 separatoare din polipropilenă pentru organizarea notițelor. 
• Cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosa-

riere. 
• Hârtie Optik de 80 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în 

hârtie, chiar dacă se folosește un stilou. 

Caiet cu spirală Meetingbook 
• Coperți din PP, coperta spate cu clape interioare pentru păstrarea documentelor.
• Închidere cu elastic; hârtie albă de 80gr/mp.
• Conține pagini cu informații internațional (prefix-uri internaționale, ora pe 

glob).
• Cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosa-

riere.
• Indicații în 10 limbi. • Hârtie Optik de 80 gr., care nu permite ca cerneala să 

se impregneze, chiar dacă se folosește stiloul. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100100362 A4+ 80 matematică 5 buc/set
OX-100104296 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-100102104 A5+ 80 matematică 5 buc/set
OX-100103453 A5+ 80 dictando 5 buc/set
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COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100100739 A4+ 100 matematică 5 buc/set
OX-100102000 A5+ 100 dictando 5 buc/set

Caiet cu spirală Filingbook 
• Conține pagini cu informații internaționale (prefix-uri internaționale, ora pe glob).
• Cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații pentru îndosariere.
• 4 secțiuni cu pagini colorate pe margine pentru identificare.
• 3 separatoare detașabile din PP color.
• Coperți din carton rigid; hârtie albă de 80gr/mp.
• Hârtie Optik de 80 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în 

hârtie, chiar dacă se folosește un stilou.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100103664 A4+ 80 matematică 5 buc/set
OX-100104036 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-100101849 A5+ 80 matematică 5 buc/set
OX-100102680 A5+ 80 dictando 5 buc/set

Caiet cu spirală International Notebook    
• Conține pagini cu informații internaționale (prefix-uri internaționale, ora pe glob etc)
• Pagini liniate pentru notițe de la întâlniri, titluri sau acțiuni.
• Paginile sunt liniate inteligent cu margini duble și antet, pentru notarea întâlni-

rilor, adreselor, etc. 
• Hârtie Optik de 80 gr./mp., care nu permite ca cerneala să se impregneze în 

hârtie, chiar dacă se folosește un stilou. Coperți din carton rigid.

Caiet cu spirală Activebook 
• Cu separatoare detașabile care permit identificarea cu ușurință a notiței.
• Cu buzunar pentru depozitarea temporară a documentelor sau cărților de vizită.
• Cu file detașabile pentru a putea fi îndosariate.
• Hârtie Optik, care nu permite ca cerneala sa se impregneze în hârtie, chiar dacă 

se folosește un stilou pentru scriere. Hârtie de 80gr/mp de calitate, foarte 
netedă și foarte albă.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100104329 A4+ 80 matematică 5 buc/set
OX-100102994 A4+ 80 dictando 5 buc/set
OX-100102880 A5+ 80 dictando 5 buc/set
OX-100104067 A5+ 80 dictando 5 buc/set
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Caiet cu spirală Woman
• Concepute special pentru femeile care vor să combine aspectul profesional 

cu farmecul feminin, caiete în culori cosmetice cu finisaj perlat. 
• Cu spirală dublă albă și copertă perlată pentru o atingere feminină. 
• Cu riglă gradată, detașabilă, pentru marcarea paginii. 
• Hârtie Optik de 90gr/mp, care nu permite ca cerneala să se impregneze în 

hârtie, chiar dacă se folosește un stilou pentru scriere. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100105043 A4 90 matematică 5 buc/set
OX-100100788 A4 90 dictando 5 buc/set
OX-100101543 A5 90 matematică 5 buc/set
OX-100101291 A5 90 dictando 5 buc/set
OX-100101532 90 x 140 mm 90 dictando 5 buc/set

Caiet cu spirală MyColour 
• Conține riglă gradată, care poate fi detașată și folosită ca semn pentru găsirea 

cu ușurință a paginii, copertă din plastic translucent, flexibilă și rezistentă la apă. 
• O copertă albă pentru a asigura confidențialitatea notițelor. 
•  Hârtie Optik, care nu permite ca cerneala să se impregneze în hârtie, chiar 

dacă se folosește un stilou pentru scriere. Hârtie de 90gr/mp de calitate, 
foarte netedă și foarte albă.

COD FORMAT NRUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-100101864 A4 90 matematică 5 buc/set
OX-100104241 A4 90 dictando 5 buc/set
OX-100102483 A5 90 matematică 5 buc/set
OX-100104780 A5 90 dictando 5 buc/set
OX-100102323 90 x 140 mm 90 matematică 10 buc/set

Caiet cu spirală Beauy Daybook              
• Coperți din carton rigid în culori moderne. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și  

perforații pentru îndosariere. 
• Separator din polipropilenă gradat cu tab în partea superioară. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400040558 A5+ 60 dictando 5 buc/set
OX-400048528 A5+ 60 matematică 5 buc/set
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COD FORMAT NUMAR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400048720 A5+ 60 dictando 5 buc/set
OX-400040559 A5+ 60 matematică 5 buc/set

Caiet cu spirală Beauty Multitask               
• Coperți din carton rigid în culori moderne. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații 

pentru îndosariere. 
• Separator din polipropilenă gradat, prevăzut cu 6 taburi colorate. 
• Bandă elastică pentru fixarea ușoară a conținutului.  
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze , chiar 

dacă se folosește stiloul.

Caiet cu spirală Beauty Organiser                
• Coperți din carton rigid în culori moderne. 
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară și perforații  

pentru îndosariere. 
• Bandă elastică pentru fixarea ușoară a conținutului.  
• 3 separatoare detașabile care pot fi folosite și ca semn de carte. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400040632 A5+ 60 dictando 5 buc/set
OX-400048754 A5+ 60 matematică 5 buc/set

Caiet cu elastic Signature Women
• Coperți rigide, cartonate, cu bandă elastică pentru fixarea ușoară a conținutului. 
• Bandă semn de carte pentru marcarea paginii. 
• Buzunar extensibil pentru păstrarea temporară a documentelor. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400045818 18 x 25 cm 72 dictando 5 buc/set
OX-400045819 18 x 25 cm 72 matematică 5 buc/set
OX-400045814 A5 72 dictando 5 buc/set
OX-400045815 A5 72 matematică 5 buc/set
OX-400045810 A6 72 dictando 5 buc/set
OX-400045811 A6 72 matematică 5 buc/set

Caiet cu elastic Signature Men           
• Coperți rigide, cartonate, cu bandă elastică pentru fixarea ușoară a conținutului. 
• Bandă semn de carte pentru marcarea paginii. 
• Buzunar extensibil pentru păstrarea temporară a documentelor. 
• Hârtie Optik de 90 gr., care nu permite ca cerneala să se impregneze, chiar 

dacă se folosește stiloul. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ AMBALARE

OX-400045816 18 x 25 cm 72 dictando 5 buc/set
OX-400045817 18 x 25 cm 72 matematică 5 buc/set
OX-400045812 A5 72 dictando 5 buc/set
OX-400045813 A5 72 matematică 5 buc/set
OX-400045698 A6 72 dictando 5 buc/set
OX-400045699 A6 72 matematică 5 buc/set
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COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE

P-TF1602SG-ET29 Argintiu cu accesorii aurii roșu și albastru
P-TF1601SS-ET29 Argintiu cu accesorii argintii roșu și albastru

Pix multifuncțional Ele-SG/Ele-SS 
• Pix multifuncțional de calitate superioară cu corp din oțel inoxidabil și 

mecanism de rotire 360°. 
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu 

rezervă de 0.5 mm. 
• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac. 
• Se livrează în cutie cadou ET29. 

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE

P-TF0704SS-ET31* Argintiu cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF0704SS-ET29 Argintiu cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF0701SG-ET29 Argintiu cu accesorii aurii roșu și albastru
P-TF070311-ET29 Bleumarin cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF070211-ET29 Bleumarin cu accesorii aurii roșu și albastru
P-TF070309-ET29 Bordeaux cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF070209-ET29 Bordeaux cu accesorii aurii roșu și albastru
P-TF070306-ET29 Negru cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF070206-ET29 Negru cu accesorii aurii roșu și albastru

Pix multifuncțional Slim
• Pix multifuncțional fascinant, subțire și prețios. 
• Corpul metalic cromat oferă eleganță și stil acestui pix. 
• Mechanism de schimbare a funcțiilor prin rotire. 
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu 

rezervă de 0.5 mm. 

*ambalare în etui din piele

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE

P-TF070311-ET31T* Bleumarin cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF0704SS-ET29T Argintiu cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF070311-ET29T Bleumarin cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF070309-ET29T Bordeaux cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF070306-ET29T Negru cu accesorii argintii roșu și albastru

Pix multifuncțional SlimTouch
• Cel mai subțire multifuncțional din lume.
• Model de lux metalic cu touch pentru smartphone și tablete
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve ( cod:BR 67) și creion        
 mecanic cu rezervă de 0,5 mm.
• Se livrează în cutie cadou ET-29.
• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac.

*ambalare în etui din piele
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COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE

P-TF110211-ET29 Bleumarin roșu și albastru
P-TF110209-ET29 Bordeaux roșu și albastru
P-TF110206-ET29 Negru roșu și albastru

Pix multifuncțional Ele-P
• Corp din plastic, accesorii cromate.
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve de culori diferite și creion mecanic 

cu rezervă de 0.5 mm.
• Se livrează în cutie de plastic transparent.
• Culori corp asortate: negru, roșu, albastru.
• Diametru scriere pix 0.7 mm, radiera din cauciuc sub capac.

Pix multifuncțional Multi 1000 – D2  
• Pix multifuncțional cu mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire. 
• Corp din plastic translucid color și accesorii metalice. 
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR98) și creion mecanic cu 

rezervă de 0.5 mm. 
• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac. 
COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE

P-TF170103-CG6 albastru 12 buc/cutie
P-TF170106-CG6 negru 12 buc/cutie
P-TF170102-CG6 rosu 12 buc/cutie

Pix multifuncțional Ele 001
• Corp din policarbonat, foarte rezistent, accesorii cromate.
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve de culori diferite și creion mecanic 

cu rezerv[ de 0,5 mm. Se livrează în cutie.
• Diametru scriere pix 0.7 mm. 
• Radieră din cauciuc sub capac. 
• Se livrează în cutie tip tub din plastic transparent. 

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE

P-TF1401-03 transparent albastru roșu și albastru
P-TF1401-25 transparent bleu roșu și albastru
P-TF1401-31 transparent galben roșu și albastru
P-TF1401-02 transparent roz roșu și albastru
P-TF1401-12D75P alb transparent roșu și albastru

Pix multifuncțional Ele-001M 
• Pix multifuncțional de calitate superioară cu corp din plastic color și meca-

nism de rotire 360°. 
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu 

rezervă de 0.5 mm. 
• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac. 
• Se livrează în cutie cadou CG-06.   

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE

P-TF150201-CG6 Alb cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF150211-CG6 Bleumarin cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF150209-CG6 Bordeaux cu accesorii argintii roșu și albastru
P-TF150206-CG6 Negru cu accesorii argintii roșu și albastru
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COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SC2301-03 bleumarin 0,5 mm
P-SC2301-06 negru 0,5 mm
P-SC2302-03 bleumarin 0,7 mm
P-SC2302-06 negru 0,7 mm

Creion mecanic Benly 405 / 407
• Design modern cu rubber grip ergonomic.
• Con și clemă metalică, vârf metalic retractabil.
• Radieră retractabilă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SC1601-06 negru 0.5 mm
P-SC1602-11 bleumarin 0.7 mm

Creion mecanic Double Knock
• Corp din plastic cu accesorii metalice.
• Rubbergrip pentru scriere confortabilă.
• Con și varf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SB1101-06 negru 0,5 mm
P-SB1101-09 bordeaux 0,5 mm
P-SB1101-11 bleumarin 0,5 mm

Creion mecanic Fifth Ave
• Cu un amestec de eleganță și design, creionul din metal cu grip cauciucat 

negru, este atractiv și permite o scriere confortabilă.
• Corp elegant cu rubber grip.
• Con și clemă metalică.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

Creion mecanic Fifth Ave
• Cu un amestec de eleganță și design, creionul din metal cu grip cauciucat 

negru, este atractiv și permite o scriere confortabilă.
• Corp elegant cu rubber grip.
• Con și clemă metalică.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SD0302-SS argintiu-negru 0,7 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SC1701-06 negru 0.5 mm
P-SC1701-09 bordeaux 0.5 mm
P-SC1701-11 bleumarin 0.5 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SC1702-06 negru 0.7 mm
P-SC1702-09 bordeaux 0.7 mm
P-SC1702-11 bleumarin 0.7 mm

Creion mecanic NP Trifit 500
• Design modern triunghiular cu rubber grip ergonomic.
• Con și accesorii metalice, vârf metalic retractabil.
• Radieră retractabilă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SB0102-06 argintiu-negru 0.5 mm
P-SB0102-09 argintiu-bordeaux 0.5 mm
P-SB0102-11 argintiu-bleumarin 0.5 mm

Creion mecanic Pépé
• Corp și accesorii metalice.
• Rubber grip și extremități color.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.
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COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SC2701-06-CP negru metalizat 0.5 mm
P-SC2702-03-CP albastru metalizat 0.7 mm

COD REZERVĂ

P-PR105-06-SF2 0.5 mm
P-PR107-03-SF2 0.7 mm

Creion mecanic cu cartuș Eco Point
• Creion mecanic cu mecanism special.
• Radieră retractabilă inclusă.
• Corp din plastic cu accesorii metalice și rubber grip.
• Reîncărcarea cu mine se face prin înlocuirea cartușului, care conține 12 

mine.

Cartuș pentru creion mecanic Eco Point
• Ambalate în blister ce conține:
 • 2 cartușe cu 12 rezerve de mine fiecare.
 • 2 radiere de rezervă.

Creion mecanic NP
• Corp din plastic. 
• Rubber grip striat, ergonomic. 
• Con și accesorii metalice. 
• Vârf cilindric fix de 4 mm.  
• Radieră inclusă.
COD MODEL CULOARE REZERVĂ

P-SB0305-14 NP-3 argintiu 0,3 mm
P-SB0301-06 NP-5 negru 0,5 mm
P-SB0303-03 NP-7 albastru 0,7 mm
P-SB0304-09 NP-9 bordeaux 0,9 mm

Creion mecanic TLG-1
• Model de top cu finisare deosebită.
• Con și accesorii metalice.
• Radieră retractabilă inclusă.
• Inel care indică grosimea rezervei.
• Vârf cilindric fix 4 mm, ideal pentru desen tehnic.
COD MODEL CULOARE REZERVĂ

P-SC0702-11 TLG 103 galben 0,3 mm
P-SC0701-11 TLG 105 maron 0,5 mm
P-SC0703-11 TLG 107 albastru 0,7 mm

Creion mecanic UM
• Creion mecanic cu rubber grip striat ergonomic. 
• În 4 dimensiuni diferite, versiunea 0,9mm are vârf cilindric fix de 4 mm 

pentru uz professional. 
• Versiunile 0,5-0,7mm au vârf retractabil din motive de siguranță. 
• Radieră inclusă din cauciuc cu capac. 
  
COD MODEL CULOARE CORP REZERVĂ

P-SB1306-16 UM 5035 Bleumarin metalizat 0.5 mm
P-SB1306-18 UM 5035 Bordeaux metalizat 0.5 mm
P-SB1306-06 UM 5035 Negru 0.5 mm
P-SB1307-16 UM 5037 Bleumarin metalizat 0.7 mm
P-SB1307-18 UM 5037 Bordeaux metalizat 0.7 mm
P-SB1308-18 UM 5039 Bordeaux metalizat 0.9 mm

Creion mecanic Chubby 10  
• Creion mecanic elegant jumbo cu accesorii metalice.
• Radieră retractabilă inclusă.
• Rubber grip ergonomic.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SC1102-06 bleumarin 0.5 mm
P-SC1101-03 bleumarin 0.7 mm
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Creion mecanic Chubby 11  
• Creion mecanic în culori pastel. 
• Radieră retractabilă inclusă. 
• Rubber grip ergonomic.  

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SC1905-25 alb cu accesorii bleu 0.7 mm
P-SC1905-13 alb cu accesorii portocalii 0.7 mm
P-SC1905-02 alb cu accesorii rosii 0.7 mm
P-SC1905-04 alb cu accesorii verzi 0.7 mm
P-SC1906-03 alb cu accesorii albastre 1.3 mm
P-SC1906-09 alb cu accesorii rosii 1.3 mm

Creion mecanic Shaking
• Creion mecanic cu mecanism special, prin „scuturare”permite avansarea 

minei
• Nu necesită acționarea butonului pentru avansarea minei
• Corp din plastic și rubber grip.
• Radieră inclusă.
COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SA1705-02 roz-transparent 0,5 mm
P-SA1705-03 bleu-transparent 0,5 mm
P-SA1705-07 fumuriu 0,5 mm
P-SA1705-08 violet-transparent 0,5 mm

Creion mecanic Sleek touch  
• Corp din plastic transparent. 
• Rubber grip și extremități color. 
• Vârf metalic retractabil. 
• Radieră retractabilă inclusă. 

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SA0907-25 Albastru pastel 0.5 mm
P-SA0907-28 Roz pastel 0.5 mm
P-SA0907-31 Verde lime 0.5 mm
P-SA0907-29 Verde pastel 0.5 mm
P-SA0907-30 Violet pastel 0.5 mm

Creion mecanic C 205 / 207
• Corp din plastic.
• Con și clemă metalică.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVA

P-SB1401-06 negru 0.5 mm
P-SB1401-11 bleumarin 0.5 mm
P-SB1401-12 verde inchis 0.5 mm
P-SB1402-06 nergru 0.7 mm
P-SB1402-11 bleumarin 0.7 mm
P-SB1402-09 roșu închis 0.7 mm

Creion mecanic CCH-3
• Corp din plastic transparent.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SA1701-02 roșu 0,5 mm
P-SA1701-03 albastru 0,5 mm
P-SA1701-06 negru 0,5 mm
P-SA1702-02 roșu 0,7 mm
P-SA1702-03 albastru 0,7 mm
P-SA1702-06 negru 0,7 mm

Creion mecanic PENAC M002 
• Creion mecanic din plastic, cu vârf retractabil.
• Con și vârf din plastic transparent .
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SA1303-02 roșu transparent 0.5 mm
P-SA1303-08 violet transparent 0.5 mm
P-SA1303-25 bleu transparent 0.5 mm
P-SA1303-31 verde transparent 0.5 mm
P-SA130302-PB1MB transp. color + set mine gratis 0.5 mm
P-SA130308-PB1MB transp. color + set mine gratis 0.5 mm
P-SA130325-PB1MB transp. color + set mine gratis 0.5 mm
P-SA130331-PB1MB transp. color + set mine gratis 0.5 mm
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COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SC2801-06 Negru 0.5 mm

Creion mecanic Mini Pochet 
• Creionul perfect pentru poșeta. Design elegant și subțire, cu 

accesorii metalice.  

Creion mecanic Non-stop
• Creion mecanic cu vârf retractabil.
• Corp din plastic cu rubber grip ergonomic.
• Con și vârf din plastic.
• Radieră inclusă.

Creion mecanic Non-Stop pastel
• Creion mecanic cu vârf retractabil.
• Corp din plastic, cu rubber grip, în culori pastel.
• Radieră din PVC (nu conține latex) inclusă.

Creion mecanic The Pencil 
• Creion mecanic cu vârf retractabil.
• Corp din plastic color, acoperit cu rubber grip, care împiedică alunecarea în 

timpul scrierii.
• Încărcarea cu mine de rezervă se face cu ușurinta prin partea superioară.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SA1903-06 negru 0.5 mm
P-SA1904-03 albastru 0.7 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SA1907-21 verde 0.5 mm
P-SA1907-23 violet 0.5 mm
P-SA1907-24 portocaliu 0.5 mm
P-SA1907-28 roz 0.5 mm

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SA2003-13 galben deschis 1.3 mm
P-SA2003-21 vernil 1.3 mm
P-SA2003-25 bleu 1.3 mm
P-SA2003-228 roz deschis 1.3 mm

Creion mecanic RB 085 M
• Corp acoperit în întregime cu rubber grip.
• Con metalic și clemă din plastic.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

COD CULOARE CORP REZERVĂ

P-SA0801-02 roșu 0,5 mm
P-SA0801-03 albastru 0,5 mm
P-SA0801-06 negru 0,5 mm
P-SA0802-03 albastru 0,7 mm

COD DURITATE DIAMETRU LUNGIME AMBALARE

P-L312G-HB HB 0,3 mm 60 mm 12 buc./set
P-L512G-HB HB 0,5 mm 60 mm 12 buc./set
P-L512G-2B 2B 0,5 mm 60 mm 12 buc./set
P-L512G-B B 0,5 mm 60 mm 12 buc./set
P-L712G-HB HB 0,7 mm 60 mm 12 buc./set
P-L712G-2B 2B 0,7 mm 60 mm 12 buc./set
P-L712G-B B 0,7 mm 60 mm 12 buc./set
P-L912G-HB HB 0,9 mm 60 mm 12 buc./set
P-L1306G-HB HB 1,3 mm 60 mm 6 buc./set

Mine creion mecanic
• Tehno polimer - combinație între rășini sintetice și grafit.
• Foarte elastice și rezistente la rupere.

NOU!

NOU!



175

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA1701-03F Albastru 12 buc/cutie
P-BA1701-06F Negru 12 buc/cutie
P-BA1701-02F rosu 12 buc/cutie
P-BA1701-04F Verde 12 buc/cutie
P-BA1701F-WP5 Asortate 12 buc/cutie

Pix plastic CH 6
• Corp transparent (permite vizualizarea nivelului de cerneală).
• Vârful capacului în culoarea scrierii.
• Con metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR140).
• Vârf de scriere 0.7 mm. COD CULOARE CORP VÂRF AMBALARE

P-BA1905-02B roșu 1,6 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-03B albastru 1,6 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-06B negru 1,6 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-02F roșu 0,7 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-03F albastru 0,7 mm 12 buc/cutie
P-BA1905-06F negru 0,7 mm 12 buc/cutie

Pix plastic Soft Glider +
• Corp transparent (permite vizualizarea nivelului de cerneală).
• Rubber grip striat, ergonomic. Con metalic.
• Extremități și rubber grip în culoarea scrierii.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR140).
• Soft Glider Plus are scrierea lină ca unui gel și durează cât un pix. 
• Cerneala pe bază de ulei oferă scriere lină și rapidă. 

Pix plastic Stick ball   
• Pixul Stick ball oferă o experiență de scriere extrem de lină. 
• Cerneală cu vâscozitate scăzută pentru scriere ușoară.
• Prevăzut cu rubber grip pentru scriere confortabilă. 
• Ideal pentru a scrie la birou și la școală. 
• Vârf de scriere 0.7 mm. 
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR140)

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA3401-03F Albastru 12 buc/cutie
P-BA3401-06F Negru 12 buc/cutie
P-BA3401-02F rosu 12 buc/cutie

Pix cu mecanism Fifth Ave
• Corp elegant cu rubber grip.
• Con și accesorii metalice.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-MJBR1).
• Vârf de scriere 1.0 mm.
COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BB0701-11M Bleumarin Albastră 12 buc/cutie
P-BB0701-09M Bordeaux Albastră 12 buc/cutie
P-BB0701-06M Negru Albastră 12 buc/cutie
P-FASS-ET30 cutie cadou
P-FASS-ET22 cutie cadoul aluminiu

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BD0401-SS Argintiu-negru Albastră 12 buc/cutie

Pix metalic cu mecanism Fifth Ave
• Design elegant, corp metalic.
• Rubber grip ergonomic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod:MJBR110).
• Vârf de scriere 1.0 mm.

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BC1201-06 Negru Albastră 12 buc/cutie
P-BC1201-09 Bordeaux Albastră 12 buc/cutie
P-BC1201-11 Bleumarin Albastră 12 buc/cutie

Pix cu mecanism NP Trifit 500
• Design elegant, accesorii metalice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf metalic de 1 mm cu grosime de scriere de aproximativ 0,5 mm.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-PPBR98).
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Pix metalic cu mecanism Pépé
• Corp și accesorii metalice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf metalic de scriere de 0.7 mm
• Reîncărcabil cu rezervă cod: P-BR98C.

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BB0502-06 argintiu-negru albastră 12 buc/cutie
P-BB0502-09 argintiu-bordeaux albastră 12 buc/cutie
P-BB0502-11 argintiu-bleumarin albastră 12 buc/cutie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BC0801-03M bleumarin albastră 12 buc/cutie
P-BC0801-06M negru albastră 12 buc/cutie

Pix cu mecanism și rubber grip Chubby 10
• Pix elegant cu accesorii metalice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf scriere de 1.0mm. Reîncărcabil cu rezerve BR980

Pix cu mecanism CCH-3
• Corp plastic transparent.
• Rubber grip și extremități color.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR98C).
• Vârf de scriere 0.5 mm.
COD CULOARE CORP AMBALARE

P-BA3001-02 roșu 12 buc/cutie
P-BA3001-03 albastru 12 buc/cutie
P-BA3001-06 negru 12 buc/cutie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BC1302-03 Albastru Albastră 12 buc/cutie
P-BC1302-25 Bleu Albastră 12 buc/cutie
P-BC1302-09 Bordeaux Albastra 12 buc/cutie
P-BC1302-13 Portocaliu Albastra 12 buc/cutie
P-BC1302-02 Roșu Albastra 12 buc/cutie
P-BC1302-04 Verzi Albastra 12 buc/cutie

Pix cu mecanism Chubby 11 
• Pix din plastic alb cu accesorii în culori pastel.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf  de scriere 1.0 mm.

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BC1701-06 Negru Albastră 12 buc/cutie

Pix cu mecanism Mini pocket   
• Pix cu mecanism.
• Pixul perfect pentru poșeta. Design elegant și subțire, cu accesorii 

metalice. 
• Vârf de scriere 0.7 mm. 

Pix Mini Chubby
• Pix PENAC Mini Chubby, rubber grip, 1.0mm, corp galben pastel - scriere 

albastra

COD CULOARE CORP VÂRF
P-BA2203-28 roz pastel 1 mm
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COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA1306-06EF Negru metalizat Albastru 12 buc/cutie
P-BA1306-03EF Albastru metalizat Negru 12 buc/cutie

Pix cu mecanism Needle Tech  
• Pix din plastic cu mecanism, cu vârf de scriere subțire. 
• Rubber grip ergonomic pentru confort. 
• Vârf de scriere 0.5 mm. 
• Reîncărcabil cu rezervă BRN98C05. 

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA1304-25M albastru pastel albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-28M roz pastel albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-31M verde lime albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-29M verde pastel albastru 12 buc/cutie
P-BA1304-30M violet pastel albastru 12 buc/cutie

Pix cu mecanism Sleek Touch 
• Conceput în culori pastel pentru a colora viața. 
• Atractiv și cu un design nou este potrivit pentru tineri la școală și la 

birou. 
• Corp din plastic transparent, rubber grip și extremități color. 
• Vârf de scriere 1.0 mm. 
• Reîncărcabil cu rezervă BR98C10-03. 

Pix cu mecanism X ball 
• Pix din plastic cu mecanism.
• Rubber grip ergonomic și safty clip color.
• Vârf mediu de scriere de 0.7mm.
• Pix din plastic cu scriere extrem de lină. 
• Ideal pentru scriere în general la birou și la școală. 

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA3301-03F albastre albastră 12 buc/cutie
P-BA3301-06F gri neagră 12 buc/cutie
P-BA3301-02F roșie roșie 12 buc/cutie

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA1002-03F albastru albastră 12 buc/cutie
P-BA1002-06F negru neagră 12 buc/cutie
P-BA1002-02F roșu roșie 12 buc/cutie

Pix cu mecanism RB 085 B
• Corp acoperit în întregime cu rubber grip.
• Con metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-PJBR98).
• Vârf de scriere 0.7 mm.

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA2301-03M albastru albastră 12 buc/cutie
P-BA2301-06M negru neagră 12 buc/cutie
P-BA2301-02M roșu roșie 12 buc/cutie

Pix cu mecanism RBR
• Corp acoperit în întregime cu rubber grip translucid.
• Con și buton metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-PJBR98).
• Vârf de scriere 0.7 mm

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA3101-03EF transparent/albastru albastră 12 buc/cutie
P-BA3101-06EF transparent/negru neagră 12 buc/cutie
P-BA3101-02EF transparent/rosu roșie 12 buc/cutie

Pix cu gel CCH-3
• Corp din plastic transparent cu mecanism de acționare cu buton.
• Rubber grip și extremități color.
• Reîncărcabil cu rezervă. (Cod: P-GBR3)
• Vârf de scriere 0.5 mm.
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COD CULOARE CORP AMBALARE

P-BB0106-01 Alb 12 buc/cutie
P-BB0106-06 Negru 12 buc/cutie

Pix cu gel FX-2
• Ediție alb-negru cu design clasic de stilou și accesorii metalice. 
• Garantează un confort ridicat de scriere. 
• Rubber grip ergonomic. 
• Reîncărcare cu rezervă P-GBR107-06. 
• Tehnologia modernă cu gel. Vârf de scriere 0.7 mm. 
• Ambalat individual în tub din plastic transparent. 

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA1601-02F transparent roșu 12 buc/cutie
P-BA1601-03F transparent albastru 12 buc/cutie
P-BA1601-06F transparent negru 12 buc/cutie

Pix cu gel FX-3
• Corp din plastic transparent, con metalic.
• Vârful capacului în culoarea scrierii.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-GTBR1).
• Vârf de scriere 0.7 mm.

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA2001-02 roșu roșu 12 buc/set
P-BA2001-03 albastru albastru 12 buc/set
P-BA2001-06 negru negru 12 buc/set
P-BA2001-60D43 alb albastru 60 buc/set

Pix cu gel FX-7
• Pix din plastic transparent cu mecanism de acționare cu buton, cu accesorii 

în culoarea scrierii
• Sistem automat de retragere a rezervei prin acționarea clemei.
• Rubber grip striat, ergonomic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-GBR3).
• Vârf mediu de 0.7 mm.

Pix cu gel FX-3 Metallic 
• Pix cu gel în culori metalice. 
• Perfect pentru scrierea și decorarea de hârtie colorată, felicitări sau albume 

foto. 
• Corp din plastic transparent care permite vizualizarea nivelului de cerneală, 

grip pentru confort și con metalic. 
• Vârf de scriere 0.8 mm. 
COD CULOARE CORP AMBALARE

P-BA1603-14F Argintiu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-14M* Argintiu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-15F Auriu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-16F Bleu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-18F Rosu metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-17F Verde metalizat 12 buc/cutie
P-BA1603-WP5 5 culori metalizate 12 buc/cutie
*vârf de scriere de 1.0 mm

Pix cu gel FX-1
• Corp din plastic transparent (permite vizualizarea nivelului de cerneală), 

cu accesorii în culoarea scrierii.
• Rubber grip striat, ergonomic.
• Con metalic, extremități și rubber grip în culoarea scrierii.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-GTBR1).
• Vârf de scriere 0.7 mm.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA1903-02F Roșu 12 buc/cutie
P-BA1903-03F Albastru 12 buc/cutie
P-BA1903-06F Negru 12 buc/cutie
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COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-WP0201-02 Roșu Roșu 12 buc/set
P-WP0201-03 Albastru Albastru 12 buc/set
P-WP0201-06 Negru Negru 12 buc/set

Roller cu cerneală, ball point
• Roller cu vârf metalic. 
• Sistem avansat de alimentare cu cerneală care controlează presiunea 

internă în interiorul rezervorului. 
• Acesta previne scurgerea cernelii și conferă o scriere perfect controlată 

până la ultima picătură de cerneală. 
• Cerneala este pe bază de apă. 
• Vârf de scriere 0.7 mm.  

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-WP0301-03 Albastru Albastră 12 buc/set
P-WP0301-06 Negru Neagră 12 buc/set
P-WP0301-02 Roșu Roșie 12 buc/set

Roller cu cerneală lichidă Needle 
• Roller cu vârf metalic. 
• Sistem avansat de alimentare cu cerneală care controlează presiunea 

internă în interiorul rezervorului. 
• Acesta previne scurgerea cernelii și conferă o scriere perfect controlată 

până la ultima picătură de cerneală. 
• Cerneala este pe bază de apă. 
• Vârf de scriere 0.5 mm. 

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-HL0101-19 roz 12 buc./cutie
P-HL0101-20 albastru 12 buc./cutie
P-HL0101-21 verde 12 buc./cutie
P-HL0101-22 galben 12 buc./cutie
P-HL0101-24 orange 12 buc./cutie
P-HL0101-WP5 asortate 5 buc./set

Textmarker cu cerneală Liqliner
• Corp din plastic transparent, vârf teșit aproximativ 1-4 mm.
• Cerneală pe bază de apă, cu uscare rapidă, rezistentă la lumină.
• Scriere performantă și perfect controlată, fără scurgeri sau întreruperi, 

datorită regulatorului de cerneală inclus.
• Pentru sublinieri texte importante pe orice fel de hârtie.

COD CULOARE

P-SCHOOLSET-03D58 albastru
P-SCHOOLSET-02D58 roz

Set școală Joy 
• Set cu instrumente de scris și corectat perfect pentru școală.
• Conține: pix Joy, radieră stick Joy, creion mecanic M002, pix cu gel CCH-3, 

textmarker, radieră rub out, dispenser corrector, rezerve mine creion 
mecanic de 0.5 mm.

NOU!
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COD AMBALARE

P-CT0101-25D63 24 buc/cutie

Dispenser cu bandă corectoare
• Dispozitiv de corecție cu rolă încorporată de unică folosință. 
• Banda de corecție este uscată și se poate rescrie imediat.
• Hârtia nu se încrețește după aplicare.
• Lățime bandă: 5 mm; lungime bandă: 8 m

Radieră mecanică Rub Out Bold
• Dispozitiv clasic cu mecanism pentru radiere cilindrice.
• Rezervă din miez de cauciuc 100% de cea mai bună calitate 

(nu conține PVC; ecologică). • Ștergere ușoară, rapidă și curată.

Rezerve pentru radiera mecanica Rub Out 

COD CULOARE CORP

P-ET0401-01 Alb
P-ET0401-25 Albastru pastel
P-ET0401-05 Galben
P-ET0401-07 Gri
P-ET0401-28 Roz pastel
P-ET0401-29 Verde pastel
P-ET0401-30 Violet pastel

COD CULOARE CORP

P-ET0201-03 albastru
P-ET0201-06 negru
P-ET0201-02 rosu
P-ET0201-04 verde

Radieră PENAC Tri Eraser   
• Radieră mecanică triunghiulară, 100% cauciuc, culori asortate

Rezervă pentru radieră mecanică Tri Eraser
• Rezervă din miez de cauciuc, • Ștergere ușoară, rapidă și curată.
• 100 % de cea mai bună calitate (nu conține PVC; ecologică).  

COD LUNGIME LĂȚIME AMBALARE

P-ER122T-01 122 mm 8.25 mm 1 buc/set

COD AMBALARE

P-ER122-01 1 buc/set
P-ER122-PB2 2 buc/set

COD DIMENSIUNI AMBALARE

P-ER0201 24 x 45 x 13 mm 45 buc/cutie
P-ER0301 20 x 43 x 11 mm 45 buc/cutie

Radieră 100% cauciuc Rub Out
• Radieră din miez de cauciuc 100 % de cea mai bună calitate 

(nu conține PVC; ecologică). 
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P-MJBR11003-PB2 MJBR1, 2 buc/set, 1.0mm

P-MJBR11006-PB2 MJBR1, 2 buc/set, 1.0mm

P-BR14007-06 BR140, 0.7mm

P-BR14007-02 BR140, 0.7mm

P-BR1400703-PB2 BR140, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR1400706-PB2 BR140, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR1400702-PB2 BR140, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR1401603-PB2 BR140, 2 buc/set, 1.6mm

P-BR1401606-PB2 BR140, 2 buc/set, 1.6mm

P-BR1401602-PB2 BR140, 2 buc/set, 1.6mm

P-BR88C0703-PB2 BR88C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR98C07-03 BR98C, 0.7mm

P-BR98C0703-PB2 BR98C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR98C0706-PB2 BR98C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR98C0702-PB2 BR98C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BRN98C05-03 BRN98C, 0.5mm

P-BRN98C05-06 BRN98C, 0.5mm

P-D1BR670703-SF2 D1BR67, 0.7mm, 2 buc/set

P-D1BR670706-SF2 D1BR67, 0.7mm, 2 buc/set

P-D1BR670702-SF2 D1BR67, 0.7mm, 2 buc/set

P-PPBR981003-PB2 PPBR98, 2buc/set

P-PPBR981006-PB2 PPBR98, 2buc/set

P-GBR307-06 PENAC GBR3, 0.7mm

P-GBR30703-PB2 GBR3, 2 buc/set

P-GBR30706-PB2 GBR3, 2 buc/set

P-GBR30702-PB2 GBR3, 2 buc/set

P-GTBR107-03 GTBR1, 0.7mm

P-GTBR107-06 GTBR1, 0.7mm

P-GTBR107-02 GTBR1, 0.7mm

P-GTBR10703-PB2 GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm

P-GTBR10706-PB2 GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm

P-GTBR10702-PB2 GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm
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COD TIP CAPACITATE VITEZA AMBALARE
CR7D5JJ10/00 CD-R printabil 700MB 52x Jewel case
CR7D5NS10/00 CD-R 700MB 52x 10 buc slim case
CR7D5NB25/00 CD-R 700MB 52x 25 buc spindle
CR7D5NB50/00 CD-R 700MB 52x 50 buc spindle
CR7D5NB00/00 CD-R 700MB 52x 100 buc spindle
CW7D2NJ10/00 CD-RW 700MB 4-10x Jewel case
CR7A0NJ10/00 CD-R 700MB 4-10x Jewel case
DR4S6S10F/00 DVD+R 4.7 GB 16x Slim case
DR4S6B25F/00 DVD+R 4.7 GB 16x 25 buc spindle
DR4I6B25F/00 DVD+R printabil 4.7 GB 16x 25 buc spindle
DR4S6B50F/00 DVD+R 4.7 GB 16x 50 buc spindle
DR8S8J05C/00 DVD+R double layer 8.5 GB 8x Jewel case
DR8S8B10F/00 DVD+R double layer 8.5 GB 8x 10 buc spindle
DW4S4J10C/10 DVD+RW 4.7 GB 4x Jewel case
DW4S4B10F/10 DVD+RW 4.7 GB 4x 10 buc spindle
DW4S4B25F/00 DVD+RW 4.7 GB 4x 25 buc spindle
DW4S4S05F/10 DVD+RW 4.7GB 4x slimcase
DM4S6S10F/00 DVD-R 4.7 GB 16x Slim case
DM4S6B25F/00 DVD-R 4.7 GB 16x 25 buc spindle
DM4I6B25F/00 DVD-R printabil 4.7 GB 16x 25 buc spindle
DM4S6B50F/00 DVD-R 4.7 GB 16x 50 buc spindle
DN4S4J05F/00 DVD-RW 4.7 GB 4x Jewel case
DN4S4B10F/00 DVD-RW 4.7 GB 4x 10 buc spindle
DN4S4B25F/00 DVD-RW 4.7 GB 4x 25 buc spindle
BR2S6J10C/00 Blu-Ray disk Recordable 25 GB 6x Jewel case
BR2S6B10F/00 Blu-Ray disk Recordable 25 GB 6x 10 buc cakebox
BE2S2B10F/00 Blu-Ray disk Rewritable 25 GB 2x 10 buc cakebox
BE2S2J05C/00 Blu-Ray disk Rewritable 25 GB 2x Jewel case

Medii de stocare optice 
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COD CAPACITATE
FM04MP35B/10 4GB
FM08MP35B/10 8GB
FM16MP35B/10 16GB
FM32MP35B/10 32GB

Card memorie micro SDHC clasa 4   
• Card memorie micro cu adaptor SD

COD CAPACITATE
FM04MP45B/10 4GB
FM08MP45B/10 8GB
FM16MP45B/10 16GB
FM32MP45B/10 32GB
FM64MP45B/10* 64GB

Card memorie micro SDHC clasa 10   
• Card memorie micro cu adaptor SD

* SDXC

COD CAPACITATE
FM04SD35B 4GB
FM08SD35B 8GB
FM16SD35B 16GB
FM32SD35B 32GB

COD CAPACITATE
FM04SD45B 4GB
FM08SD45B 8GB
FM016SD45B 16GB
FM032SD45B 32GB
FM64SD55B/10* 64GB
FM12SD55B/10* 128GB

Card memorie SDHC clasa 4   

Card memorie SDHC clasa 10   

COD INTERFAȚĂ CAPACITATE
FM12SS010P/10 USB 3.0 128GB 
FM25SS010P/10 USB 3.0 256GB
FM51SS010P/10 USB 3.0 512GB

Hard disk extern SSD
• Dispozitiv mobil pe care se pot stoca și transporta fișiere digitale.
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* SDXC

COD CAPACITATE
FM32FD120B/10 USB 3.0 -  32GB
FM64FD120B/10 USB 3.0 -  64GB
FM12FD120B/10 USB 3.0 - 128GB

Memory stick Snow edition   USB 2.0

Memory stick Snow edition  3.0

Memory stick Snow edition – high performance  

COD CAPACITATE
FM04FD70B USB 2.0 -  4GB
FM08FD70B USB 2.0 -  8GB
FM016FD70B USB 2.0 - 16GB
FM032FD70B USB 2.0 - 32GB
FM064FD70B/10 USB 2.0 - 64GB

COD CAPACITATE
FM08FD75B/10 USB 3.0 -   8GB
FM16FD75B/10 USB 3.0 -  16GB
FM32FD75B/10 USB 3.0 -  32GB
FM64FD75B/10 USB 3.0 -  64GB
FM12FD75B/10 USB 3.0 - 128GB
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Caiet cu spirală dublă Jotta Stripes     
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară. 
• Coperți din polipropilenă. 
• Cu 4 perforații pentru îndosariere (numai format A4) 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-JP018(3/4) A4 100 dictando
PK-JP021(3/4) A5 100 dictando
PK-JP036(3/4) A6 100 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-CBPROBA4 A4 125 dictando
PK-CBPROBA5 A5 125 dictando

Project book Stripes                 
• Coperți din carton rigid și spirală dublă metalică. 
• 5 separatoare color detașabile din plastic cu buzunar 
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp cu microperforații pentru desprindere ușoară.

Caiet cu spirală dublă Jotta Black Stripes     
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară. 
• Coperți din polipropilenă. 
• Cu 4 perforații pentru îndosariere (numai format A4) 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-JP018(5) A4 100 dictando
PK-JP021(5) A5 100 dictando

Project book Stripes                 
• Coperți din polipropilenă și spirală dublă metalică. 
• 5 separatoare color detașabile din plastic 
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp cu microperforații pentru desprindere ușoară. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-PROBA4 A4 125 dictando
PK-PROBA5 A5 125 dictando

Project file Stripes
• Caiet mecanic cu 4 inele și cu buzunar pe copertă pentru personalizare.
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp.
• Separatoare detașabile din plastic transparent color.
• Închidere cu elastic.

COD FORMAT NUMĂR FILE CULOARE LINIATURĂ
PK-PROFILEA4(5) A4 100 negru dictando

Registru cartonat Stripes                  
• Hârtie albă de calitate de 90 gr/mp. 
• Coperți din carton rigid cu design. 
• Șnur pentru semn. . 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-RULA4(3/4) A4 96 dictando
PK-RULA5(3/4) A5 96 dictando
PK-RULA6(3/4) A6 96 dictando
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Blocnotes A7 Black
• Hârtie albă de calitate, de 60gr/mp .
• Coperți rigide din carton.
• Suport și creion pe lateral.
• Închidere cu elastic.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-SBPOCKET129/72 A7 100 dictando

Project book Black
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Cu spirală dublă , coperți rigide din PP.
• Separatoare detașabile din plastic transparent gri.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-SBPROBA4 A4 125 dictando
PK-SBPROBA5 A5 125 dictando 

Registru cartonat Black
• Hârtie albă de calitate, de 90gr/mp.
• Șnur pentru semn.
• Coperți negre din carton rigid.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-SBRULA4 A4 96 dictando
PK-SBRULA5 A5 96 dictando 

Caiet cu spirală Black
• Hârtie albă de calitate, de 90gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Cu perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic.
• Cu spirală dublă și coperți din carton.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-SBWRULA4 A4 80 dictando
PK-SBWRULA5 A5 80 dictando 

Caiet cu spirală Black
• Hârtie albă de calitate, de 80gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu spirală dublă.
• Coperți rigide din PP.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-SBJPOLYA4 A4 80 dictando
PK-SBJPOLYA5 A5 80 dictando 
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Caiet de lux cu spirală coperți soft          
• Hârtie crem de calitate, 120 gr/mp. 
• Hârtia fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru perioade 

lungi de timp. 
• Coperți negre, rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
• Șnur pentru semn. 
• Închidere cu elastic. 

Caiet de lux coperți soft           
• Hârtie albă de calitate, 100 gr/mp. 
• Hârtia fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru perioade 

lungi de timp. 
• Coperți negre, rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
• Șnur pentru semn. 
• Închidere cu elastic. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6875-SCN A5 100 dictando

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6874-SCN B5 80 dictando

Blocnotes cu spirală dublă Reporter     
• Hârtie crem de 120 gr./mp. 
• Coperți rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
• Închidere cu elastic. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6876-SCN 140 x 205 mm 100 dictando

Blocnotes A7 coperți soft        
• Hârtie albă de calitate, 100 gr/mp. 
• Hârtia fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru 

perioade lungi de timp. 
• Coperți negre, rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6878-SCN A7 50 dictando

Caiet de lux coperți soft          
• Hârtie crem de calitate, 80 gr/mp. 
• Hârtia fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru perioade 

lungi de timp. 
• Coperți negre, rigide cu suprafața catifelată și cu logo embosat. 
• Șnur pentru semn. 
• Închidere cu elastic. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6980-SCN A4 96 dictando
PK-6981-SCN A5 96 dictando
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Project Book Business Metallic Executive
• Hârtie albă de calitate, de 80gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu spirală dublă colorată și coperți din carton rigid, închidere cu elastic
• Separatoare detașabile din plastic transparent color.
• Pagini pentru notițe și pagină cu harta lumii.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6970-MET A4 100 dictando
PK-6336-MET A5 100 dictando

Caiet cu spirală dublă Metallic Editor     
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară. 
• Cu 4 perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic. 
• Copertă din față color printată cu design „Metallic”, iar copertă din spate din 

carton rigid. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-EM003 A4+ 50 dictando

Caiet cu spirală dublă Americano       
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară. 
• Coperți din carton printate cu design în interior și exterior. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-6977-AME A5 80 dictando
PK-6978-AME A6 80 dictando

Project book Americano                
• Coperți din polipropilenă și spirală dublă metalică. 
• 5 separatoare color detașabile din plastic 
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp cu microperforații pentru desprindere ușoară. 

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6979-AME A4 100 dictando

COD LINIATURĂ CULOARE

PK-7081-NEO(SQ) matematică albastru
PK-7082-NEO(SQ) matematică orange

COD LINIATURĂ CULOARE

PK-7080-NEO(SQ) matematică roz
PK-7079-NEO(SQ) matematică verde

Project book Neon A4
• Coperți din polipropilenă și spirală dublă metalică.
• 5 separatoare color detașabile din plastic
• Hârtie albă de calitate de 80 gr/mp cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• 100 file, format A4

Caiet cu spirală dublă Jotta Neon      
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară. 
• Coperți din polipropilenă. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ CULOARE

PK-7154-NEO(SQ) A5 100 matematică albastru
PK-7153-NEO(SQ) A5 100 matematică roz
PK-7152-NEO(SQ) A5 100 matematică verde
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Caiet cu spirală dublă Metallic Easy-Ritter     
• Hârtie albă de calitate, de 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară. 
• Cu 4 perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic. 
• Copertă din față color printată cu design „Metallic”, iar coperta din spate din 

carton rigid. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-ERM009 A4+ 75 dictando

Caiet cu spirală Business Metallic
• Hârtie albă de calitate, de 80gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic, cu spirală dublă.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-JM018 A4 100 dictando
PK-JM018SQ A4 100 matematică
PK-JM021 A5 100 dictando
PK-JM021SQ A5 100 matematică
PK-JM036 A6 100 dictando

* îinchidere cu elastic

Blocnotes cu spirală Metallic
• Blocnotes pentru utilizare intensivă.
• Hârtie de 80 gr/mp, prevăzută cu microperforații pe latura de sus pentru 

desprinderea ușoară a filelor.
• Coperta față din carton cu metalic print, coperta spate din carton rigid.

COD MODEL FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-NM001 reporter 205 x 140  mm 80 dictando
PK-SM024 shortie 235 x 178 mm 120 dictando
PK-6254-MET* pocket 127 x 76 mm 50 dictando

Caiet cu spirală Business Metallic Vellum
• Hârtie crem, de 80gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Cu perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic.
• Cu spirală dublă, coperți din carton.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-VJM/1 A4 60 dictando
PK-VJM/2 A5 60 dictando

Blocnotes Metallic Refill
• Hârtie albă de calitate, 80 gr/mp, 80 file, cu 4 perforații pentru îndosariere.
• Coperți din carton.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-REF80/1 A4 80 dictando
PK-REFPLN A4 80 velină
PK-REFSQD A4 80 matematică
PK-6468-MET A5 80 dictando

Blocnotes A4 Dual Graph
• Hârtie albă de calitate, 80 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară. 
• Hârtie milimetrica: 25 pagini - 2mm, 10 mm și 20mm, 25 pagini - 1, 5, 10 mm. 
• Coperți din carton, cu 4 perforații pentru îndosariere. 
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ
PK-REFGRA A4 50 milimetrică
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Caiet cu spirală Business Silver
• Hârtie albă de calitate, de 90gr/mp, cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Cu spirală dublă .
• Coperți argintii din carton rigid.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-WRULA4 A4 80 dictando
PK-WRULA5 A5 80 dictando

Bloc desen cu spirală dublă Water Color  
• Hârtie velină de 300 gr/mp. de calitate, cu perforații pentru desprindere ușoară. 
• Coperți rigide din carton. 
COD NUMĂR FILE DIMENSIUNE
PK-7213-ART 12 10 x 7 cm
PK-7212-ART 12 12 x 9 cm
PK-7211-ART 12 16 x 12 cm

Bloc desen cu spirală dublă Acrylic   
• Hârtie velină de 324 gr/mp, cu perforații pentru desprindere ușoară. 
• Hârtia este fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru 

perioade lungi de timp. 
• Coperți rigide din carton 
COD NUMĂR FILE DIMENSIUNE
PK-7215-ART 15 14 x 10 cm
PK-7214-ART 15 16 x 12 cm

Blocnotes cu spirală Unipad Shorthand
• Hârtie albă de calitate, 60 gr/mp, 80 file, coperți din carton.
• Cu 4 perforații pentru îndosariere.
COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-USH80 A5 (203 x 128 mm) 80 dictando

Caiet A4 cu spirală Unipad
• Hârtie albă de calitate, de 60gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu perforații pentru îndosariere în biblioraft sau caiet mecanic.
• Cu spirală și coperți din carton.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-USP80 A4 80 dictando 

Project book Unipad
• Hârtie albă de calitate, de 60 gr/mp, cu microperforații pentru desprindere 

ușoară.
• Cu spirală dublă și coperți rigide din polipropilenă.
• Separatoare detașabile din plastic color.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-6200-UNI A4 100 dictando
PK-6201-UNI A5 100 dictando



193

Bloc desen cu spirală dublă Sketch    
• Hârtie velină de 135 gr/mp de calitate, cu perforații pentru desprindere ușoară. 
• Hârtia este fără acid permite păstrarea documentelor și desenelor pentru 

perioade lungi de timp. 
• Coperți rigide din carton. 
COD NUMĂR FILE FORMAT
PK-7208-ART 50 A3
PK-7209-ART 50 A4
PK-7210-ART 50 A5

Carte de colorat
• Carte de colorat cu personaje adorabile.
• 24 file atractive cu activități pentru copii, care îi ajută și îi motivează să învețe.
• Pagini de 100 gr/mp prevăzute cu microperforații pentru desprindere ușoară, 

astfel încât lucrările copilului să fie afișate la panou.
• Coperți de carton.

Carte de colorat
• Carte de colorat cu Pirații și Insula Comorii. Cu scene de aventură.
• 24 file atractive cu activități pentru copii, care îi ajută și îi motivează să învețe.
• Pagini de 100 gr/mp prevăzute cu microperforații pentru desprindere ușoară, 

astfel încât lucrările copilului să fie afișate la panou.
• Coperți de carton.

COD FORMAT MODEL NUMĂR FILE
PK-6400-FUN A4 Benjamin Bear 24
PK-6402-FUN A4 Herbert Frog 24

COD FORMAT MODEL NUMĂR FILE
PK-6404-FUN A4 Pirates Treasure Island 24

COD FORMAT NUMĂR FILE

PK-6408-FUN A4 24

Carte de colorat „In the Garden Gang“
• Carte de colorat cu albine din grădină.
• 24 file atractive cu activități pentru copii, care îi ajută și îi motivează să învețe.
•  Un mod inedit de a învăța alfabetul.
• Pagini de 100 gr/mp prevăzute cu microperforații pentru desprindere ușoară, 

astfel încât lucrările copilului să fie afișate la panou.
• Coperți de carton.

COD FORMAT NUMĂR FILE
PK-6407-FUN A4 24

Carte de colorat „Wild Animals“
• Carte de colorat cu Animale Sălbatice Dot to Dot.
• 24 file atractive cu activități pentru copii, care îi ajută și îi motivează să învețe.
• Un mod inedit de a învăța animalele.
• Pagini de 100 gr/mp prevăzute cu microperforații pentru desprindere ușoară, 

astfel încât lucrările copilului să fie afișate la panou.
• Coperți de carton.

Carte de decupat
• Hârtie colorată de calitate, de 100gr/mp. Format A4.
• Conține șabloane cu imagini, ce pot fi colorate și decupate.
• File cu microperforații pentru desprindere ușoară.
• Coperți din carton rigid.

COD DESCRIERE MODEL NUMĂR FILE
PK-6411-FUN pagini culori metalizate asortate 24
PK-6413-FUN pagini culori florescente transparent cristal 24
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COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-213025 A4 96 dictando
PK-213066 A6 96 dictando

Registru cartonat Business Blue
• Hârtie albă de calitate, de 70gr/mp.
• Coperți bleumarin din carton rigid, șnur pentru semn.

Repertoar cartonat Business Blue
• Hârtie albă de calitate, de 70gr/mp.
• Coperți bleumarin din carton rigid.
• Index alfabetic A-Z. șnur pentru semn.COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-212944 A4 96 dictando
PK-212969 A5 96 dictando
PK-212993 A6 96 dictando

Registru cartonat Business Silver
• Hârtie albă de calitate, de 90gr/mp.
• Coperți argintii din carton rigid.
• Șnur pentru semn.

COD FORMAT NUMĂR FILE LINIATURĂ

PK-RULA4 A4 96 dictando
PK-RULA5 A5 96 dictando

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

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

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

COD FORMAT NUMĂR FOLII CULOARE
PK-6146-PFL A4 20 transparent mat
PK-6147-PFL A4 20 negru
PK-6162-PFL A4 20 transparent albastru
PK-6163-PFL A4 20 transparent violet
PK-6164-PFL A4 40 transparent mat
PK-6165-PFL A4 40 negru
PK-6166-PFL A4 40 transparent roz
PK-6167-PFL A4 40 transparent albastru
PK-6168-PFL A4 40 transparent violet
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Dosar de prezentare cu folii personalizabil
• Cu buzunar pe coperta si pe cotor pentru personalizare.
• Copertă rigidă color.
• Ideale pentru prezentarea de oferte, meniuri, cataloage, pliante, diverse 

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

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

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

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

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

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

mecanice.
• Buzunar pentru carte de vizită.

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

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

COD DESCRIERE FORMAT AMBALARE

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

COD DESCRIERE FORMAT AMBALARE

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

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

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

PK-6127-PFL A4 5 buc/set
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COD CULOARE FORMAT AMBALARE
PK-6128-PFL transparent mat landscape folio 5 buc./set
PK-6129-PFL transparent roz landscape folio 5 buc./set
PK-6130-PFL transparent albastru landscape folio 5 buc./set
PK-6131-PFL transparent violet landscape folio 5 buc./set

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

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

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

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

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

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

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

COD CULOARE FORMAT AMBALARE

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

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

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

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

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

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

COD FORMAT CULOARE
PK-6187-PFL A4 transparent mat
PK-6188-PFL A4 negru
PK-6190-PFL A4 transparent albastru
PK-6191-PFL A4 transparent violet

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

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

COD CULOARE CAPACITATE FORMAT
PK-6192-PFL transparent mat 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6193-PFL transparent negru 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6194-PFL transparent roz 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6195-PFL transparent albastru 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6196-PFL transparent violet 160 coli (80 g/mp) A4
PK-6218-PFL transparent mat 160 coli (80 g/mp) DL
PK-6219-PFL transparent negru 160 coli (80 g/mp) DL
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Organizer cu burduf               
• Mapă din polipropilenă cu interior expandabil. 
• Prevăzută cu etichete preprintate pentru indexare. 
• Mâner pentru transport și închidere cu buton cu mecanism. 
COD CULOARE NUMAR COMPARTIMENTE FORMAT
PK-7110-PFL Albastru/negru 13 A 4
PK-7111-PFL Albastru/negru 24 A4

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

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

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

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

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

COD FORMAT CULOARE NUMĂR COMPARTIMENTE

PK-7106-PFL A4 Negru 6
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Set radiere Fun                     
• Radiere în culori luminoase, cu personaje simpatice și distractive din cărțile de 

colorat Pukka Fun.

COD AMBALARE

PK-6429-FUN 2 buc/ set

Acuarele Fun                   
• Acuarele în culori asortate perfecte pentru activități creative. Se pot spăla cu apă. 
• Pachetul include și pensula
COD AMBALARE

PK-6438-FUN 12 culori/ set

Set pensule pentru pictură Jumbo Fun                    
• Setul de pensule pentru pictură sunt special create pentru mâini mici. 
• Dimensiunile mari permit copiilor să le cuprindă mai ușor. 

COD AMBALARE

PK-6437-FUN 3 buc/ set

Set benzi adezive imprimate Fun                    
• Benzile sunt printate cu personaje din cartile de colorat Pukka Fun.
COD AMBALARE

PK-6432-FUN 2 buc/ set
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COD VÂRF CULOARE AMBALARE

S-168001 Mediu Negru 10 buc/cutie
S-168049 Mediu Alb 10 buc/cutie

Stilou Smart 
• Stilou cu rubber grip ergonomic.
• Patroane standard, cu cerneală albastru royal, care se poate sterge.
• Vârf de calitate superioară din oțel cu iridium.
• Clip din metal rigid.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.

COD DESCRIERE AMBALARE

S-399150 15 albe, 15 negre 30 buc/display + 1 buc de test gratis

Display

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302021  12 stilouri - (4 x negre, 4 x albastre, 4 x albe) 12 buc/display  
+ 1 buc de test gratis

Display

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 

S-160201 negru Tip M - mediu
S-160203 albastru Tip M - mediu
S-160249 alb Tip M - mediu

Stilou Base Uni
• Rubber grip ergonomic.
• Materialul elastic evită transpirația și impiedică alunecarea degetelor.
• Peniță din iridium.
• Patron cu cerneală albastră inclus.

NOU!

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-160242 grena Tip M- mediu
S-160243 albastru Tip M- mediu
S-160248 Violet Tip M- mediu
S-160443 albastru Tip L - stangaci

Stilou Base 
• Stilou cu rubber grip ergonomic și peniță din oțel inoxidabil și cu vârf din 

iridium. 
• Folosește cartușe standard de cerneală care se poate șterge. 
• Clip metalic atractiv din metal cromat.

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302422 5 x tip M albastru; cate 3 x tip M grena, albastru, violet; 
1 x tip L albastru

12 buc/display  
+ 1 buc de test gratis

Display
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COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 

S-169208 negru/violet Tip B - bold
S-169211 negru/vernil Tip B - bold
S-169254 negru/crom Tip B - bold
S-169354 negru/crom Tip L - stangaci

Stilou ID
• Seria de instrumente de scris ID, pix, stilou, roller este sursă de inspirație 

pentru idei creative, datorită designului unic și scrierii confortabile. 
• Stiloul are un design extravagant datorită clipului metalic strălucitor și 

inelului metalic distinctiv. 
• Stilou de calitate superioară cu rubber grip ergonomic și penița din irdium.
• Este ambalat individual în cutie de plastic. 

COD DESCRIERE AMBALARE

S-301762 9 x tip B negru/crom; 1 x tip L negru/crom; 
cate 1 tip B negru/vernil, negru/violet

12 buc/display  
+ 1 buc de test gratis

Display

Stilou Voyage
• Rubber grip, profilat pentru poziția corectă de scriere.
• Patron cu cerneală albastră inclus.
• Rubber grip, profilat pentru poziția corectă de scriere.
COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-161101 negru/argintiu Tip M- mediu
S-161102 negru/roșu Tip M- mediu

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302382 15 x negru/argintiu; 15 x negru/rosu 30 buc/display 

Display

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302541 6 x tip A albastre, 5 x tip A roz, 1 x tip L albastru 12 buc/display + 1 buc de test gratis

Display

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-162883 albastru Tip A - incepator
S-162889 roz Tip A - incepator
S-162983 albastru Tip L – stângaci
S-162989 roz Tip L - stângaci

Stilou Base Kid 
• Stiloul care crește cu tine. Base kid este adaptat pentru micii începători. 
• Pentru mâini mici se recomanda stiloul scurt, iar pentru mâinile în creștere 

stiloul obișnuit. 
• Pentru stângaci există tipul L – are o formă ergonomică specială non-alunecare.
• Fiecare începător are stiloul corect și poate evita petele de cerneală și presiu-

nea pe degete. 
• Base kid a fost dezvoltat în colaborare cu profesori și a primit deja 4 premii. 
• Calitatea și vârful robust din iridium pentru începători îi adaugă stabilitate.
• Capacul și formă stiloului împiedică rostogolirea.

NOU!
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COD DESCRIERE AMBALARE

S-302302 18 x albastru; 12 x rosu 30 buc/display

Stilou Easy  
• Stilou metalic cu décor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere confortabi-

lă și penița solidă din oțel inoxidabil. 
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.  

Display

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-162083 albastru Tip M- mediu
S-162082 roșu Tip M- mediu

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302622 Cate 6 Heart, Button, 5 Beatz 17 buc/diplay + 1 buc de test gratis

Stilou Glam  
• Stilou imprimat cu modele moderne, unice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf de calitate superioară din oțel cu iridium.
• Patroane standard, cu cerneală albastru royal, care se poate sterge.
• Clip din metal rigid.
• Potrivit atat pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.

COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-167717 rosu Heart Tip M- mediu
S-167718 argintiu Button Tip M- mediu
S-167719 violet Beatz Tip M- mediu

Display

COD VARF DESCRIERE AMBALARE
S-167644 Mediu Vernil 10 buc/cutie

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302562 17 x vernil 17 buc/display + 1 buc de test gratis

Stilou Inx Sportive   
• Stilou cu design modern tehnic, cu linii elegante și simboluri sportive ce 

conferă performanță. 
• Cu rubber grip pentru confort și clip metallic. 
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.

Display

NOU!

NOU!
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COD DESCRIERE AMBALARE

S-302342 15 x verde; 15 x roz 30 buc/display

Stilou Voice 
• Stilou metalic cu décor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere confortabi-

lă și peniță solidă din oțel inoxidabil. 
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.
COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-160014 verde/portocaliu Tip M- mediu
S-160019 roz/portocaliu Tip M- mediu

Display

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302582 14 x negru; 13 x verde; 13 x roz 40 buc/display

Stilou Zippi   
• Arată bine și e întotdeauna la îndemână. 
• Disponibil în 5 culori transparente cu design atractiv. 
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală și are penița solidă din oțel 

inoxidabil
COD CULOARE CORP  VÂRF SCRIERE (PENIȚA) 
S-168941 negru Tip M- mediu
S-168944 verde Tip M- mediu
v roz Tip M- mediu

Display

Pic ștergere și corectare Corry
• Radieră pentru cerneală și stilou corector (2 capete).
• Cu vârf gros și vârf fin.
• Vârful fin albastru scrie clar peste porțiunea corectată.
• Pentru ștergerea literelor, cuvintelor sau a unei fraze.
COD AMBALARE

S-6940 30 buc./cutie

COD AMBALARE

S-2805 60 buc/display

Display

NOU!
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COD CULOARE AMBALARE

S-6601 negru 6 buc./cutie
S-6602 roșu 6 buc./cutie
S-6603 albastru 6 buc./cutie
S-6604 verde 6 buc./cutie

COD CULOARE AMBALARE

S-6600 albastru 30 buc/borcan
S-6610 albastru 100 buc/borcan

Patroane (cartușe) cerneală
• Dimensiune standard; sigilare cu bilă.
• Se recomandă pentru toate tipurile de stilouri.
• Cerneala se poate șterge. Patroane cerneală

• Patroane de cerneală pentru stilouri Schneider și alte tipuri de stilouri.

COD VÂRF CULOARE AMBALARE

S-151203 1.4 mm albastru 10 buc/cutie
S-151201 1.4 mm negru 10 buc/cutie
S-151202 1.4 mm roșu 10 buc/cutie
S-151204 1.4 mm verde 10 buc/cutie
S-151294 1.4 mm albastru, negru, rosu, verde 4 buc/set
S-151298 1.4 mm negru, rosu, albastru, orange, violet, roz, bleu, vernil 8 buc/set

COD DESCRIERE AMBALARE

S-300042 36 albastru, 28 negre, 10 rosii, câte 8 portocalii, 
violet, roz, bleu, vernil, 6 verzi

120 buc/display 
+ 1 buc de test gratis

Pix Slider Basic XB
• Pix ce oferă o experință de scriere lină și fără 
 întreruperi – oferită de tehnologia revoluționară Viscoglide. 
• Rubber grip pentru scriere confortabilă. 
• Cerneala nu se usucă dacă este lăsat fără capac. 

Display

COD DESCRIERE AMBALARE

S-300272 10 x albastru; 9 x negru; 3 x rosu; 2 x verde; 2 x 
portocaliu; 2 x violet; 2 x roz 30 buc/display

Display

Pix cu rubber grip Slider Memo XB
• Pix inovativ cu design modern și corp ergonomic pentru confort  

în timpul scrierii. 
• Datorită tehnologiei Viscoglide® – cerneala alunecă foarte  

încet pe hârtie. 
• Cerneala se usucă repede pe hârtie. 
• Cerneala neagră este rezistentă la apă. 
• Vârf rezistent la uzură, din oțel inoxidabil. 
• Cu clip din metal. Rezervă metalică Slider 755 M.   
COD CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE
S-150203 albastru 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150201 negru 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150206 orange 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150202 roșu 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150209 roz 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150204 verde 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150208 violet 1.4 mm 10 buc/cutie
S-150293 negru, rosu, albastru 1.4 mm 3 buc/set
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COD CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE
S-152003 albastru 0.7 mm 10 buc/cutie
S-152001 negru 0.7 mm 10 buc/cutie
S-152002 roșu 0.7 mm 10 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE
S-152103 albastru 1.0 mm 10 buc/cutie
S-152101 negru 1.0 mm 10 buc/cutie
S-152102 roșu 1.0 mm 10 buc/cutie
S-152104 verde 1.0 mm 10 buc/cutie

Pix Slider Edge F
• Pix cu inovativa tehnologie Viscoglide® pentru scris extrem de ușor și 

alunecos. 
• Corp cu părți cauciucate pentru scriere relaxată și confortabilă. 
• Capacul are culoarea cernelii și poate fi inversat. 
• Pixul nu se rostogolește pe birou, iar forma subțire se potrivește în serta-

rele de birou sau în penarele elevilor. 
• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2. 

Pix Slider Edge M
• Pix cu inovativa tehnologie Viscoglide® pentru scris extrem de ușor și alunecos. 
• Corp cu părți cauciucate pentru scriere relaxată și confortabilă. 
• Capacul are culoarea cernelii și poate fi inversat. 
• Pixul nu se rostogolește pe birou, iar forma subțire se potrivește în sertarele 

de birou sau în penarele elevilor. 
• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2.

COD CULOARE SCRIERE VÂRF AMBALARE

S-152201 neagră 1.4 mm 10 buc/cutie
S-152202 roșie 1.4 mm 10 buc/cutie
S-152203 albastră 1.4 mm 10 buc/cutie
S-152204 verde 1.4 mm 10 buc/cutie
S-152294 negru, rosu, albastru, verde 1.4 mm 4 buc/set

S-152298 negru, rosu, albastru, verde,
portocaliu, violet, roz, bleu 1.4 mm 8 buc/set

Pix Slider Edge XB
• Pix cu inovativa tehnologie Viscoglide® pentru scris extrem de ușor și alunecos. 
• Corp cu părți cauciucate pentru scriere relaxată și confortabilă. 
• Capacul are culoarea cernelii și poate fi inversat. 
• Pixul nu se rostogolește pe birou, iar forma subțire se potrivește în sertarele 

de birou sau în penarele elevilor. 
• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2.   

COD MODEL DESCRIERE AMBALARE

S-302682 Slider Edge 
XB

17 x negru; 17 x albastru; 8 x roz; 8 x violet; 6 x rosu; 4 x verde; 
4 x vernil; 4 x bleu; 4 x portocaliu; 4 x maro; 4 x galben

80 buc
/display

S-302702 Slider Edge 
F, M, XB

13 x F albastru; 10 x F negru; 3 x F rosu; 14 x M albastru; 8 x M negru; 
3 x M rosu; 3 x M verde; 13 x XB albastru; 10 x XB negru; 3 x XB roșu

80 buc
/display

S-301992 Asortate

30x Slider Rave XB (15x albastru; 10x negru; 3x rosu; 2x verde); 
30x Slider Memo XB (10x albastru; 9x negru; 3x rosu; 2x 
verde;2x portocaliu;2x violet;2xroz); 120xSlider Edge XB (28x 
albastru; 24x negru; 10x rosu; 10x violet; 8x portocaliu; 8x roz; 
8x bleu; 6x verde; 6x galben; 6x maro; 6x vernil) + 20 rezerve 
Slider 755 XB gratis (10x albastru; 10x negru)

180 buc/
display

S-302692 Asortate

30 x Slider Rave XB (15x albastru; 10x negru; 3x rosu; 2xverde); 
30 x Slider Memo XB (10 x albastru; 9x negru; 3x rosu; 2x verde; 
2x portocaliu; 2x violet; 2x roz); 80 x Slider Edge XB (17x negru; 
17x albastru; 8x violet; 8x roz; 6x rosu; 4x verde; 4x galben; 4x 
portocaliu; 4x maro; 4x bleu; 4x vernil) + 20 rezerve Slider 755 
XB gratis (10x negru; 10x albastru)

140 buc/
display

Display
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COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-154201 1.4 mm Negru 10 buc/cutie
S-154202 1.4 mm Roșu 10 buc/cutie
S-154203 1.4 mm Albastru 10 buc/cutie
S-154204 1.4 mm Verde 10 buc/cutie

Pix Slider Touch XB 
• Slider Touch – un pix care întradevăr atinge! 
• Nimic nu ne atinge mai mult decât călătoria! Ne depășim limitele, câștigăm 

inspirație și descoperim lucruri noi. 
• Schneider a dezvoltat un pix care reunește lumi diferite – ca și călătoria. Experi-

mentezi scrisul pe hârtie și navigarea digitală într-un singur instrument de scris – 
cu noul Schneider Slider Touch. 

• Pixul care oferă o experiență de scriere netedă datorită tehnologiei revoluționare 
ViscoGlide®-cerneală alunecă mai ușor pe hârtie. 

• Echilibrul perfect al noului tip de cerneală fluidă și vârful „Direct2Point” garantează 
fluiditatea cernelii. 

• Zone cu rubber grip ale corpului pentru scriere confortabilă. 
• Cerneală cu uscare rapidă., nu se șterge și nu se usucă dacă este lăsat fără capac. 
• Cerneală neagră este rezistentă la apă. 

COD DESCRIERE AMBALARE

S-2786 13 x negru; 13 x albastru; 6 x rosu; 6 x verde; 6 x roz; 6 x violet 50 buc/display

Display

Pix plastic TOPS 505 F
• Pix de unică folosință cu corp orange.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf fin din oțel inoxidabil care garantează o folosire curată și completă a 

rezervei.

COD CULOARE VÂRF AMBALARE

S-150501 negru 0,4 mm 50 buc./cutie
S-150502 roșu 0,4 mm 50 buc./cutie
S-150503 albastru 0,4 mm 50 buc./cutie

Pix plastic TOPS 505 M
• Pix de unică folosință cu corp transparent.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf mediu din oțel inoxidabil care garantează o folosire curată și completă 

a rezervei.
COD CULOARE VÂRF AMBALARE

S-150601 negru 0,5 mm 50 buc./cutie
S-150602 roșu 0,5 mm 50 buc./cutie
S-150603 albastru 0,5 mm 50 buc./cutie
S-150604 verde 0,5 mm 50 buc./cutie

Pix plastic Klick - Fix
• Are atașat un arc spiralat prins de un suport prevăzut cu adeziv.(klick-fix: 

sistem patentat universal care prinde obiecte cu D = 5-12 mm și se 
rotește cu 360°)

• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 775.
• Ideal pentru ghișee. Culoare corp: alb-albastru.

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-4120 albastru 10 buc./cutie
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COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-138701 1.4 mm alb/argintiu albastru 10 buc/cutie
S-138702 1.4 mm alb/bleu albastru 10 buc/cutie
S-138703 1.4 mm negru/auriu albastru 10 buc/cutie
S-138704 1.4 mm negru/roz albastru 10 buc/cutie

Pix Epsilon Touch XB  
• Pix care combină designul classic cu elemente moderne. 
• Deosebit este clipul din metal parțial încastrat pixului,  

corpul cu dungi orizontale cauciucate, care previn  
alunecarea în timpul scrisului. 

• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură garantează  
alimentarea cu cerneală fără exces. 

• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 12757-2 G2. 

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302452 Câte 5 alb/argintiu, negru/auriu,  
câte 4 alb/albastru, negru/roz

18 buc/display  
+ 1 buc de test gratis

Display

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-139208 0.7 mm negru/violet neagra 10 buc/cutie
S-139211 0.7 mm negru/galben neagra 10 buc/cutie
S-139254 0.7 mm negru/crom neagra 10 buc/cutie

Pix ID  
• Pix cu mecanism rotativ, vârf și clip din metal cromat inoxidabil. 
• Rezervă metalică Slider 755 cu inovativa tehnologie Viscoglide®  

ce asigură un scris extrem de ușor și alunecos. 
• Cerneală rezistentă la apă ISO 12757-2 G2. 
• Fiecare pix ID este ambalat individual în cutie transparentă.

COD DESCRIERE AMBALARE

S-301752 10 x negru/crom, cate unul negru/galben, 
negru/violet

12 buc/display 
+ 1 buc de test gratis

Display

COD DESCRIERE AMBALARE

S-301712 9 x negru, 9 x albastru/bleu 18 buc/display + 1 buc de test gratis

Display

Pix cu rubber grip Contrast
• Corp cu porțiuni mari de rubber grip ergonomic pentru  

scriere confortabilă. 
• Vârf din oțel inoxidabil și clip elastic.  
• Rezervă Slider 755 cu tehnologie ViscoglideA® pentru scris extrem de ușor 

și alunecos. 
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă. 
• Culoare scriere albastră. 
COD VÂRF CULOARE CORP AMBALARE

S-138210 0.7 mm bleu/negru 10 buc/cutie
S-138201 0.7 mm negru 10 buc/cutie
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COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-135301 0.7 mm negru neagră 10 buc/cutie
S-135303 0.7 mm albastru albastră 10 buc/cutie
S-135308 0.7 mm violet/roz albastră 10 buc/cutie
S-135311 0.7 mm verde deschis/roz albastră 10 buc/cutie
S-135323 0.7 mm bleumarin/bleu albastră 10 buc/cutie
S-135320 0.7 mm violet/roz albastră 10 buc/cutie
S-135313 0.7 mm turcoaz/bleu albastră 10 buc/cutie
S-135349 0.7 mm alb/negru albastră 10 buc/cutie

Pix Haptify 
• Pix cu rubber grip ergonomic pe 3 laturi pentru scriere confortabilă. 
• Design-ul modern în culori atractive, fac din acest pix unul peste medie, 

iar  inovativa tehnologie ViscoglideA® asigură un scris extrem de ușor și 
alunecos. 

• Pixul are vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și este prevăzut cu buton 
și clip metalic. 

• Rezervă metalică Slider 755.

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302492 Cate 10 gri petrol/bleu, roz/violet, alb/negru 30 buc/display  
+ 1 buc de test gratis

Display

Pix cu mecanism Slider Rave XB 
• Tehnologia Viscoglide® este acum disponibilă și la un pix cu mecanism. 
• Corpul este integral cu rubber grip, iar forma ergonomică facilitează o 

mișcare naturală a mâinii pentru scriere ușoară. 
• Noua rezervă Slider 755 cu vârf mai mare permite scriere ușoară, alune-

coasă și excelează prin performanță. 
• Cerneala este rezistentă la apă conform ISO 12757-2. 

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-132503 1,4 mm albastru 5 buc/cutie
S-132501 1,4 mm negru 5 buc/cutie
S-132502 1,4 mm roșu 5 buc/cutie
S-132504 1,4 mm verde 5 buc/cutie

COD DESCRIERE AMBALARE

S-301732 15 x albastru; 10 x negru; 3 x rosu; 2 x verde 30 buc/display

Display

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-132603 1.4 mm gri/albastru albastru 10 buc/cutie
S-132601 1.4 mm gri/negru negru 10 buc/cutie
S-132602 1.4 mm gri/roșu roșu 10 buc/cutie
S-132604 1.4 mm gri/verde verde 10 buc/cutie

Pix cu mecanism Slider Reload XB
• Pix cu mecanism, rubber grip ergonomic și clip metalic.
• Datorită tehnologiei Viscoglide oferă o scriere ușoară și plăcută.
• Vârf din oțel inoxidabil.
• Rezervă metalică Slider 755
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COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE
S-3151 negru negru 20 buc/cutie
S-3152 roșu roșu 20 buc/cutie
S-3153 albastru albastru 20 buc/cutie

Pix cu mecanism K1     
• Pix cu clip din oțel inoxidabil și buton metalic nichelat. 
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă. 
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 225 sau 75. 
• Culoarea corpului în culoarea cernelii. 
• Vârf de scriere 0.7 mm. 

 COD CULOARE 
CORP

CULOARE 
SCRIERE AMBALARE

S-93088 alb albastra 50 buc/cutie
S-3083  albastru albastra 50 buc/cutie
S-3081  negru neagra 50 buc/cutie
S-3082  rosu rosie 20 buc/cutie
S-3084  verde verde 20 buc/cutie
S-3080 culori asortate albastra 50 buc/cutie

 COD CULOARE 
CORP

CULOARE 
SCRIERE AMBALARE

S-930855  galben albastra 50 buc/cutie
S-930869  negru albastra 50 buc/cutie
S-930856  portocaliu albastra 50 buc/cutie
S-930852  rosu albastră 50 buc/cutie
S-930854  verde albastră 50 buc/cutie

Pix cu mecanism K15
• Pix subțire cu clip din oțel inoxidabil și buton metalic de apăsare. 
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă. 
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 225 sau 75. 
• Culoarea corpului în culoarea cernelii. 
• Vârf de scriere 0.7 mm. 

Pix cu mecanism K20 ICY Colours
• Corp subțire din plastic translucid color.
• Vârf de scriere: 0.7 mm
• Clip și buton metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 775.

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-132000 asortate albastru 20 buc/cutie

Display
COD DESCRIERE AMBALARE

S-300022 Asortate 100 buc/display + 1 buc de test gratis

COD DESCRIERE AMBALARE

S-300032 Asortate 30 buc/display + 1 buc de test gratis

Display

Pix cu rubber grip Loox
• Pix cu mecanism cu rubber grip pentru scriere confortabilă. 
• Clipul din metal și corpul din plastic solid garantează rezistentă. 
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 775M. 
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă, 

conform ISO 12757-2 H. 
COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-135580 0.7 mm asortate albastru 20 buc/cutie
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 COD CULOARE 
CORP

CULOARE 
SCRIERE AMBALARE

S-132903 albastru albastru 50 buc/cutie
S-132901 negru negru 50 buc/cutie
S-132902 rosu roșu 20 buc/cutie
S-132904 verde verde 20 buc/cutie
S-132900 culori asortate albastru 50 buc/cutie

 COD CULOARE 
CORP

CULOARE 
SCRIERE AMBALARE

S-932958 alb albastru 50 buc/cutie
S-932955 galben albastru 50 buc/cutie
S-932969 negru albastru 50 buc/cutie
S-932952 rosu albastru 50 buc/cutie
S-932954 verde albastru 50 buc/cutie

Pix cu mecanism Office
• Pix cu clip, buton și inel de decor din metal. Vârf 0,7 mm.
• Corp cu formă ergonomică ce garantează scriere confortabilă timp îndelungat. 
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Slider 765. 
• Culoarea corpului în culoarea cernelii, cerneală rezistentă la apă. Pix cu mecanism Pulse   

• Design elegant cu clemă metalică și buton metalic de dimensiuni mari.  
• Corp cu rubber grip integral pentru scris confortabil. 
• Culoarea cernelii este indicată de extremitatea color a corpului. 
• Vârf rezistent din oțel inoxidabil. 
• Rezervă metalică Slider 755. 

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-131803 0.7 mm gri/albastru albastru 10 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE CORP AMBALARE
S-188303 Mediu albastru/negru 10 buc/cutie
S-188332 Mediu roșu/albastru 10 buc/cutie
S-188383 Mediu albastru 10 buc/cutie
S-188389 Mediu roz 10 buc/cutie

Roller cu cartuș Base Ball 
• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, ideal pentru începători și care 

poate înlocui stiloul. 
• Conține cartuș de rezervă cu cerneală albastră ce se poate șterge. 
• Cerneala se usucă rapid. 
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302522 20 x albastre, 10 x roz 30 buc/display + 1 buc de test gratis

Display

COD CULOARE CORP CULOARE SCRIERE
S-188909 roz albastru
S-188910 bleu albastru
S-188911 vernil albastru

Roller cu cartuș Breeze
• Roller cu cartuș 852 cu regulator de cerneală.
• Scriere ușoară, se usucă rapid și se poate șterge.
• Cartuș de rezervă inclus în corpul roller-ului.
• Rezervă Universal 852.

COD DESCRIERE AMBALARE

S-301412 10 x roz, 10 x bleu, 10 x vernil 30 buc/display + 1 buc de test gratis

Display
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Roller Easy  
• Roller metalic cu decor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere confortabi-

lă și vârf din oțel inoxidabil. 
• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, ideal pentru începători și care 

poate înlocui stiloul. 
• Conține cartuș de rezervă cu cerneală albastră ce se poate șterge. 
• Cerneala se usucă rapid. 
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.

COD VÂRF CULOARE AMBALARE
S-187483 0.8 mm albastru 10 buc/cutie
S-187482 0.8 mm roșu 10 buc/cutie

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302322 18 x albastru; 12 x rosu; 30 buc/display

Display

Roller Glam   
• Roller imprimat cu modele moderne, unice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf din oțel rezistent.
• Cartușe standard, cu cerneală albastru royal, care se poate șterge.
• Clip din metal rigid.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stangaci.

COD VÂRF CULOARE AMBALARE
S-187917 mediu roșu Octopus 10 buc/cutie
S-187918 mediu negru Wolf 10 buc/cutie
S-187919 mediu bleu Guitar 10 buc/cutie

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302642 Câte 6 Octopus, Wolf; 5 x Guitar 17 buc/diplay 
+ 1 buc de test gratis

S-302661 8 x stilou Heart, 8 x stilou Button, 6 x stilou Beatz; 
6 x roller Octopus, 6 x roller Wolf, 5 x roller Guitar

39 buc/floor display 
+ 2 buc de test gratis

Display

Roller Inx Sportive  
• Roller cu design modern tehnic, cu linii elegante și simboluri sportive ce 

conferă performanță. 
• Cu rubber grip pentru confort și clip metallic. 
COD VÂRF CULOARE AMBALARE
S-187324 Mediu Verde 10 buc/cutie
S-187346 Mediu Portocaliu 10 buc/cutie

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302572 17 x portocaliu 17 buc/display + 1 buc de 
test gratis

Display
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Roller Voice 
• Roller metalic cu design modern, cu rubber grip ergonomic pentru scriere 

confortabilă. 
• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, vârf din oțel inoxidabil rezistent la 

uzură. 
• Cartuș cu cerneală albastră ce se poate șterge. 
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.
COD VÂRF CULOARE AMBALARE
S-187114 0.8 mm verde 10 buc/cutie
S-187119 0.8 mm roz 10 buc/cutie

Display
COD DESCRIERE AMBALARE

S-302362 15 x verde; 15 x roz 30 buc/display

Roller cu cartuș Voyage
• Roller cu cartuș în culori asortate.
• Cartuș standard, cu cerneală ce se poate șterge.
• Vârf metalic cu scriere de 1.0 mm.
• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, cu vârf din oțel inoxidabil rezistent 

la uzură.
• Conține cartuș de rezervă cu cerneală albastră ce se poate șterge.
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.

COD VÂRF CULOARE CORP AMBALARE
S-187601 1.0 mm Negru/argintiu 10 buc/cutie
S-187602 1.0 mm Negru/rosu 10 buc/cutie

Display
COD DESCRIERE AMBALARE

S-302402 15 x negru/argintiu; 15 x negru/rosu 30 buc/display 

Roller Zippi   
• Arată bine și e întotdeauna la îndemână. 
• Disponibil în 5 culori transparente cu design atractiv. 
• Vîrf din oțel inoxidabil rezistent la uzură.  

COD VÂRF CULOARE AMBALARE
S-187541 0.8 mm negru 10 buc/cutie
S-187544 0.8 mm verde 10 buc/cutie
S-187549 0.8 mm roz 10 buc/cutie

Display
COD DESCRIERE AMBALARE

S-302602 14 x negru; 13 x verde; 13 x roz 40 buc/display

NOU!
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COD DESCRIERE AMBALARE

S-302182 12 x verde; 12 x negru; 3 x rosu; 3 x verde 30 buc/display

Display

Roller cu cerneală One Business
• Super – roller – Roller-ul noii generații 
• Există momente în care se iau decizii care nu lasă loc de erori și necesită un lucru mai 

presus de toate – perfecțiunea. Pentru astfel de momente Schneider a creat următoa-
rea generație de roller: experimentează noul roller One Business. 

• Vârful Ultra-Smooth oferă cea mai bună experiență de scriere. 
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 14145-2. 
• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început până la sfârșit. 
• Rezervor de cerneală cu indicator de nivel. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac 2-3 zile. 
• Clip metalic de calitate superioară și grip cauciucat care oferă prindere sigură pentru un 

scris relaxat.
COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-183001 0.6 mm neagră 10 buc/cutie
S-183002 0.6 mm roșie 10 buc/cutie
S-183003 0.6 mm albastră 10 buc/cutie
S-183004 0.6 mm verde 10 buc/cutie
S-183008 0.6 mm violet 10 buc/cutie
S-183094 0.6 mm 4 culori/set 4 buc/set

COD VÂRF DESCRIERE AMBALARE

S-302202 0.3 12 x albastru; 12 x negru; 3 x rosu; 3 x verde 30 buc/display
S-302222 0.5 12 x albastru; 12 x negru; 3 x rosu; 3 x verde 30 buc/display

Display

Roller cu cerneala Hybrid C 
• Roller cu vârf conic pentru un scris plăcut. 
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 14145-2. 
• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început 

până la sfârșit. • Rezervor de cerneală cu indicator de nivel. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac 2-3 zile. 
• Clip metalic de calitate superioară și grip cauciucat care oferă prindere sigură 

pentru un scris relaxat.
COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-183101 0.3 mm neagra 10 buc/cutie
S-183102 0.3 mm rosie 10 buc/cutie
S-183103 0.3 mm albastra 10 buc/cutie
S-183104 0.3 mm verde 10 buc/cutie
S-183194 0.3 mm Negru, rosu, albastru, violet 4 buc/set
S-183201 0.5 mm neagra 10 buc/cutie
S-183202 0.5 mm rosie 10 buc/cutie
S-183203 0.5 mm albastra 10 buc/cutie
S-183204 0.5 mm verde 10 buc/cutie
S-183294 0.5 mm Negru, rosu, albastru, violet 4 buc/set

COD VÂRF DESCRIERE AMBALARE

S-302242 0.3 12 x albastru; 12 x negru; 3 x rosu; 3 x verde 30 buc/display
S-302262 0.5 12 x albastru; 12 x negru; 3 x rosu; 3 x verde 30 buc/display

Display

Roller cu cerneala Hybrid N 
• Roller cu vârf „needle”metalic pentru un scris plăcut. 
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 14145-2. Nu se usucă dacă este 

lăsat fără capac 2-3 zile.  Rezervor de cerneală cu indicator de nivel. 
• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început 

până la sfârșit. Clip metalic de calitate superioară și grip cauciucat care 
oferă prindere sigură pentru un scris relaxat. 

  COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-183401 0.3 mm Neagră 10 buc/cutie
S-183402 0.3 mm Roșie 10 buc/cutie
S-183403 0.3 mm Albastră 10 buc/cutie
S-183404 0.3 mm Verde 10 buc/cutie
S-183494 0.3 mm Negru, roșu, albastru, violet 4 buc/set
S-183501 0.5 mm Neagră 10 buc/cutie
S-183502 0.5 mm Roșie 10 buc/cutie
S-183503 0.5 mm Albastră 10 buc/cutie
S-183504 0.5 mm Verde 10 buc/cutie
S-183594 0.5 mm Negru, roșu, albastru, violet 4 buc/set
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Roller cu cerneală Xtra 803, needle point
• Roller cu vârf conic din oțel inoxidabil și tehnologie inovatoare pentru flui-

ditatea cernelii. Regulatorul de cerneală xtra controlează fluxul de cerneală 
constant, fără pete sau întreruperi. 

• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cerneală. 

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-180301 0,3 mm negru 10 buc/cutie
S-180302 0,3 mm roșu 10 buc/cutie
S-180303 0,3 mm albastru 10 buc/cutie
S-180304 0,3 mm verde 10 buc/cutie

Roller cu cerneală Xtra 805, needle point
• Roller cu vârf conic din oțel inoxidabil și tehnologie inovatoare pentru fluidi-

tatea cernelii. Regulatorul de cerneală xtra controlează fluxul de cerneală 
constant, fără pete sau întreruperi. 

• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cerneală. 

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-8051 0,5 mm negru 10 buc/cutie
S-8052 0,5 mm roșu 10 buc/cutie
S-8053 0,5 mm albastru 10 buc/cutie
S-8054 0,5 mm verde 10 buc/cutie

Roller cu cerneală Xtra 823, ball point
• Roller cu vârf conic din oțel inoxidabil pentru scris foarte fin. 
• Regulatorul de cerneală xtra controlează fluxul de cerneală constant, fără 

pete sau întreruperi. 
• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cerneală. 

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-8231 0,3 mm negru 10 buc/cutie
S-8232 0,3 mm roșu 10 buc/cutie
S-8233 0,3 mm albastru 10 buc/cutie
S-8234 0,3 mm verde 10 buc/cutie

Roller cu cerneală Xtra 825, ball point
• Roller cu vârf conic din oțel inoxidabil pentru scris foarte fin. 
• Regulatorul de cerneală xtra controlează fluxul de cerneală constant, fără 

pete sau întreruperi. 
• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cer-

neală. 

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-182503 0,5 mm albastru 10 buc/cutie
S-182501 0,5 mm negru 10 buc/cutie
S-182502 0,5 mm roșu 10 buc/cutie
S-182504 0,5 mm verde 10 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-180101 0,3 mm negru 10 buc/cutie
S-180102 0,3 mm roșu 10 buc/cutie
S-180103 0,3 mm albastru 10 buc/cutie
S-180104 0,3 mm verde 10 buc/cutie
S-180001 0,6 mm negru 10 buc/cutie
S-180002 0,6 mm roșu 10 buc/cutie
S-180003 0,6 mm albastru 10 buc/cutie
S-180004 0,6 mm verde 10 buc/cutie
S-180094 0,6 mm asortate 4 buc/set

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-181701 0,3 mm negru 10 buc/cutie
S-181702 0,3 mm roșu 10 buc/cutie
S-181703 0,3 mm albastru 10 buc/cutie
S-181704 0,3 mm verde 10 buc/cutie
S-181601 0,5 mm negru 10 buc/cutie
S-181602 0,5 mm roșu 10 buc/cutie
S-181603 0,5 mm albastru 10 buc/cutie
S-181604 0,5 mm verde 10 buc/cutie

Roller cu cerneală Xtra Hybrid, needle point
• Corp din plastic, clip metalic, grip cauciucat.
• Culoarea de scriere este indicat[ de capac și extremități.
• Scriere performantă și controlată, fără scurgeri sau întreruperi.
• Fereastră pentru vizualizarea nivelului de cerneală.

Roller cu cerneală Xtra Document, ball point
• Corp din plastic, clip metalic, grip cauciucat.
• Culoarea de scriere este indicată de capac și extremități.
• Scriere performantă și controlată fără scurgeri sau întreruperi.
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Roller ball Topball 811
• Roller reîncărcabil cu rezervă topball 850 cu vârf solid metallic de 0.5 mm.  
• Poate fi lăsat fără capac câteva zile, fără ca cerneala să se usuce. 
• Capac și corp din plastic. 

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-8111 0,5 mm negru/argintiu negru 10 buc/cutie
S-8112 0,5 mm roșu/argintiu roșu 10 buc/cutie
S-8113 0,5 mm albastru/argintiu albastru 10 buc/cutie
S-8114 0,5 mm verde/argintiu verde 10 buc/cutie

Roller ball 847
• Roller cu bilă din oțel inoxidabil într-un vârf de plastic flexibil. 
• Corp din plastic albastru metalizat cu extremități în culoarea scrierii. 
• Poate fi lăsat fără capac câteva zile, fără ca cerneala să se usuce. 

Roller ball 857
• Roller cu vârf conic metallic pentru un scris confortabil. 
• Corp din plastic cu componente PP anti-evaporare pentru perioadă de 

depozitare pe termen lung. 
• Corp din plastic albastru metalizat cu extremități în culoarea scrierii. 
• Poate fi lăsat fără capac câteva zile, fără ca cerneala să se usuce. 

COD VÂRF CULOARE AMBALARE

S-8473 0,5 mm albastru 10 buc/cutie
S-8471 0,5 mm negru 10 buc/cutie
S-8472 0,5 mm roșu 10 buc/cutie
S-8474 0,5 mm verde 10 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE AMBALARE

S-8573 0,6 mm albastru 10 buc/cutie
S-8571 0,6 mm negru 10 buc/cutie
S-8572 0,6 mm roșu 10 buc/cutie
S-8574 0,6 mm verde 10 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-9673 0.4 mm albastru 10 buc/cutie
S-9671 0.4 mm negru 10 buc/cutie
S-9672 0.4 mm roșu 10 buc/cutie
S-9674 0.4 mm verde 10 buc/cutie
S-196790 0.4 mm 10 culori* 10 buc/set
S-196796 0.4 mm 6 culori** 6 buc/set
S-196794 0.4 mm 4 culori*** 4 buc/set

Topliner 967
• Scrie și desenează cu linii fine și precise. 
• Vârf din fetru în manșon din oțel inoxidabil. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.

* negru, roșu, albastru, verde, violet, roz, galben, portocaliu, maro, bleu; **negru, rosu, albastru, verde, violet, roz; 
***negru, rosu, albastru, verde

Liner Topwriter 147    
• Vârf din fibră pentru o linie de scriere distinctivă. 
• Rezervor de cerneală de calitate  superioară cu design modern. 
• Corp din plastic verde metalizat cu extremități în culoarea scrierii. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.   
COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-1473 0.6 mm albastru 10 buc/cutie
S-1471 0.6 mm negru 10 buc/cutie
S-1472 0.6 mm roșu 10 buc/cutie
S-1474 0.6 mm verde 10 buc/cutie
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COD CULOARE VÂRF AMBALARE
S-190003 albastru 0.8 mm 10 buc/cutie
S-190001 negru 0.8 mm 10 buc/cutie
S-190002 roșu 0.8 mm 10 buc/cutie
S-190004 verde 0.8 mm 10 buc/cutie
S-190008 violet 0.8 mm 10 buc/cutie
S-190009 roz 0.8 mm 10 buc/cutie
S-190093 negru, rosu, albastru 0.8 mm 3 buc/set
S-190095 verde, violet, roz 0.8 mm 3 buc/set

Liner Xpress
• Corp din rubber grip și clip din metal. 
• Extremitățile în culoarea scrierii. 
• Scriere comfortabilă datorită corpului integral din rubber grip și curgerii 

ușoare a cernelii.
• Poate fi lăsat fără capac 2-3 zile fără să se usuce cerneală. 

Display
COD DESCRIERE AMBALARE

S-300122 9 x albastru; 9 x negru; 3 x rosu; 3 x vernil; 3 x violet; 3 x roz 30 buc/display

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302481 50 x galben; 30 x verde; 30 x roz; 
20 x portocaliu; 10 x rosu; 10 x albastru 150 buc/display

S-301362 14 x galben; 7 x verde; 4 x portocaliu; 
4 x roz; 3 x albastru; 3 x rosu 35 buc/display

Display

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-1503 teșit 1-5 mm albastru 10 buc/cutie
S-1505 teșit 1-5 mm galben 10 buc/cutie
S-1506 teșit 1-5 mm orange 10 buc/cutie
S-1502 teșit 1-5 mm roșu 10 buc/cutie
S-1509 teșit 1-5 mm roz 10 buc/cutie
S-1504 teșit 1-5 mm verde 10 buc/cutie
S-1500 teșit 1-5 mm asortate (G, R, V și O) 4 buc/set
S-115096 teșit 1-5 mm asortate (G, O, Roz, Roșu, V, A) 6 buc/set

Textmarker Job 150
• Textmarker cu o cantitate mare de cerneală pentru 

evidențierea a peste 15000 de cuvinte. 
• Cerneala este fluorescentă și rezistentă la lumină.  
• Pentru sublinieri texte importante pe orice fel de hârtie. 
• Corpul din polipropilenă protejează calitatea cernelii timp de 2 ani, dar este 

și ecologic și complet reciclabil. 
• Capac cu clip, cerneală pe bază de apa, vârf teșit de 1-5 mm. 

Textmarker One 
• Texmarker cu vârf teșit 1-4 mm. 
• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început 

până la sfârșit. 
• Rezervor de cerneală cu indicator de nivel. 
• Cerneala prezintă o strălucire și este rezistentă la lumina pe hârtie norma-

lă, de copiator sau de fax. 
• Clip metalic de calitate și suprafața cu rubber grip care oferă prindere 

sigură pentru un scris relaxat. 

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-118005 Galben 10 buc/cutie
S-118006 Orange 10 buc/cutie
S-118009 Roz 10 buc/cutie
S-118004 Verde 10 buc/cutie

COD DESCRIERE AMBALARE

S-302282 30 textmarkere - (15 x galben, 5 x verde, orange, roz) 30 buc/display

Display
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Permanent marker Maxx 250
• Marker permanent cu corp din plastic. 
• Se usucă rapid, miros slab, rezistent la lumină, apă și ștergere. 
• Pentru scriere pe carton, hârtie, plastic, geam, metal etc.   
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-125003 2-7 mm albastru 10 buc/cutie
S-125001 2-7 mm negru 10 buc/cutie
S-125002 2-7 mm roșu 10 buc/cutie
S-125004 2-7 mm verde 10 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-128003 4-12 mm albastru 10 buc/cutie
S-128001 4-12 mm negru 10 buc/cutie
S-128002 4-12 mm roșu 10 buc/cutie
S-128004 4-12 mm verde 10 buc/cutie

Permanent marker Maxx 280
• Marker permanent cu corp din plastic. 
• Se usucă rapid, miros slab, rezistent la lumină, apă și ștergere. 
• Pentru scriere pe carton, hârtie, plastic, geam, metal etc.   
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.

Permanent marker Maxx 240
• Corp din plastic. Capac și extremități în culoarea scrierii.
• Vârf mediu aproximativ 1-2 mm.
• Cerneală permanentă pe bază de alcool, cu uscare rapidă, fără miros, 

rezistentă la apă și lumină.
• Pentru scris pe orice suprafață (metal, sticlă, plastic, hârtie, lemn etc).
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-124001 negru 10 buc/cutie
S-124002 roșu 10 buc/cutie
S-124003 albastru 10 buc/cutie
S-124004 verde 10 buc/cutie

Permanent marker Maxx 130
• Permanent marker cu „cap off ink” ce permite ca cerneala să nu se usuce, 

chiar dacă este lăsat fără capac mai multe zile. 
• Cerneala se usucă în timpul scrierii, nu are miros, este rezistentă la lumină, 

apă și ștergere. 
COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-113001 negru 10 buc/cutie
S-113002 roșu 10 buc/cutie
S-113003 albastru 10 buc/cutie
S-113004 verde 10 buc/cutie
S-113094 4 culori (negru, rosu, albastru, violet) 4 buc/set

COD CULOARE AMBALARE

S-113301 negru 10 buc/cutie
S-113302 roșu 10 buc/cutie
S-113303 albastru 10 buc/cutie
S-113304 verde 10 buc/cutie
S-113394 negru, rosu, albastru, verde 4 buc/set

Permanent marker Maxx 133
• Permanent marker cu „cap off ink” – cerneala nu
    se usucă, chiar dacă este lăsat fără capac câteva zile. 
• Cerneala se usucă rapid, fără miros, rezistentă la lumină și la apă. 
• Vârf mediu teșit de 1-4mm 
• Vârful unic este poziționat în așa fel încât nu se împinge în corpul markerului. 
• Capac și extremități în culoarea scrierii. 
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COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-112301 0,7 mm Gri/negru Negru 10 buc/cutie
S-112302 0,7 mm Gri/rosu Rosu 10 buc/cutie
S-112303 0,7 mm Gri/albastru Albastru 10 buc/cutie
S-112304 0,7 mm Gri/verde Verde 10 buc/cutie
S-112394 0,7 mm Gri Negru,albastru, rosu, verde 4 buc/cutie

Marker Universal Maxx 223F non-permanent
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, cerneală cu 

uscare rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare. 
• Non-permanent: cerneală poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă. 

Marker Universal Maxx 221S non permanent
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, cerneală cu 

uscare rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile. 
• Cerneala poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă.

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE CERNEALĂ AMBALARE
S-112501 0,4 mm gri deschis Negru non permanentă 10 buc/cutie
S-112502 0.4 mm Gri deschis Roșu non-permanenta 10 buc/cutie
S-112503 0.4 mm Gri deschis Albastru non-permanenta 10 buc/cutie
S-112504 0.4 mm Gri deschis Verde non-permanenta 10 buc/cutie
S-112594 0,4 mm gri deschis Asortate non permanentă 4 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-1201 1 mm negru negru 10 buc/cutie
S-1202 1 mm negru roșu 10 buc/cutie
S-1203 1 mm negru albastru 10 buc/cutie
S-1204 1 mm negru verde 10 buc/cutie
S-1208 1 mm negru asortate 4 buc/cutie

Marker Universal Maxx 224M permanent
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, cerneală cu 

uscare rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare. 
• Permanent: cerneala este rezistentă la apă și ștergere.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.  

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-112201 0,7 mm negru negru 10 buc/cutie
S-112202 0,7 mm negru roșu 10 buc/cutie
S-112203 0,7 mm negru albastru 10 buc/cutie
S-112204 0,7 mm negru verde 10 buc/cutie
S-112294 0,7 mm negru asortate 4 buc/cutie

Marker Universal Maxx 222F permanent
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase , cerneală cu 

uscare rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare. 
• Non-permanent: cerneală poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile. 

Marker Universal Maxx 220S permanent
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, 

cerneală cu uscare rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare. 
• Cerneala este rezistentă la apă și ștergere.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile. 

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE CERNEALĂ AMBALARE

S-112401 0,4 mm negru Negru permanentă 10 buc/cutie
S-112402 0,4 mm negru Roșu permanentă 10 buc/cutie
S-112403 0,4 mm negru Albastru permanentă 10 buc/cutie
S-112404 0,4 mm negru Verde permanentă 10 buc/cutie
S-112494 0,4 mm negru Asortate permanentă 4 buc/cutie
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Marker cu vopsea Maxx 270
• Maker cu vopsea care scrie pe aproape toate suprafețele (metal, sticlă, 

ceramic, porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.). 
• Calitate superioară, fără miros puternic, pe bază de alcool (fără xylol/toluol), 

rezistent la apă și lumină. 
• Folosit în special afară. Rezistent la coroziune și căldură, Capac în culoarea scrierii.

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-127049 1-3 mm alb 10 buc/cutie
S-127003 1-3 mm albastru 10 buc/cutie
S-127054 1-3 mm argintiu 10 buc/cutie
S-127053 1-3 mm auriu 10 buc/cutie
S-127005 1-3 mm galben 10 buc/cutie
S-127001 1-3 mm negru 10 buc/cutie
S-127006 1-3 mm orange 10 buc/cutie
S-127002 1-3 mm roșu 10 buc/cutie
S-127004 1-3 mm verde 10 buc/cutie
S-127007 1-3 mm maro 10 buc/cutie
S-127009 1-3 mm violet 10 buc/cutie

COD VÂRF DESCRIERE AMBALARE

S-2804* 1-2 mm 24 x auriu; 10 x argintiu; 6 x alb 40 buc/display

S-2791 1-2 mm 10 x auriu; 10 x alb; 5 x argintiu; 5 x negru; 
5 x rosu; 5 x albastru 40 buc/display

Display

Marker cu vopsea Maxx 271
• Maker cu vopsea care scrie pe aproape toate suprafețele (metal, sticlă, 

ceramic, porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.). 
• Calitate superioară, fără miros puternic, pe bază de alcool (fără xylol/to-

luol), rezistent la apă și lumină. 
• Folosit în special afară. Rezistent la coroziune și căldură. 
• Capac în culoarea scrierii.   
• Vârf mediu de scriere de 1-2 mm

* display special pentru crăciun

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-127149 Alb 10 buc/cutie
S-127153 Auriu 10 buc/cutie
S-127154 Argintiu 10 buc/cutie
S-127101 Negru 10 buc/cutie

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-127102 Roșu 10 buc/cutie
S-127103 Albastru 10 buc/cutie
S-127104 Verde 10 buc/cutie
S-127105 Galben 10 buc/cutie

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-124403 0.7 mm albastru 10 buc/cutie
S-124401 0.7 mm negru 10 buc/cutie
S-124402 0.7 mm roșu 10 buc/cutie

CD marker Maxx 244
• Marker pentru personalizare de durată a CD-urilor și DVD-urilor. 
• Vârf moale pentru a nu zgâria suprafața de scriere. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile. 
• Cerneala se usucă rapid și este rezistentă la lumină și apă. 

COD VÂRF CULOARE CORP CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-1211 1 mm Gri/negru Negru 10 buc/cutie
S-1212 1 mm Gri/rosu Rosu 10 buc/cutie
S-1213 1 mm Gri/albastru Albastru 10 buc/cutie
S-1214 1 mm Gri/verde Verde 10 buc/cutie
S-1218 1 mm Gri Negru,albastru, rosu, verde 4 buc/cutie

Marker Universal Maxx 225M non-permanent 
• Marker ohp pentru scriere pe suprafețe netede sau lucioase, cerneală cu 

uscare rapidă ce își păstrează culorile vii și strălucitoare. 
• Non-permanent: cerneală poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă. 
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Marker cu vopsea Maxx 278
• Maker cu vopsea care scrie pe aproape toate suprafețele (metal, sticlă, 

ceramic, porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.). 
• Calitate superioară, fără miros puternic, pe bază de alcool (fără xylol/

toluol), rezistent la apă și lumină. 
• Folosit în special afară. Rezistent la coroziune și căldură. 
• Capac în culoarea scrierii.  

Rezerve

COD VÂRF CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-127849 0,8 mm Alb 10 buc/cutie
S-127854 0,8 mm Auriu 10 buc/cutie
S-127853 0,8 mm Argintiu 10 buc/cutie
S-127801 0,8 mm Negru 10 buc/cutie

Marker pentru tablă scris/flipchart Maxx 290
• Marker ce poate scrie pe table albe și flipchart-uri. 
• Scrisul pe table poate fi șters fără a lasă urme, iar pe flipchart cerneala nu 

se infiltrează pe hârtie.  
• Cerneala se usucă rapid, iar culorile sunt intense. 
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile. 

COD CULOARE SCRIERE AMBALARE

S-129094 asortate (negru+roșu+verde+albastru) 4 buc/cutie
S-129003 albastru 10 buc/cutie
S-129001 negru 10 buc/cutie
S-129002 rosu 10 buc/cutie
S-129004 verde 10 buc/cutie
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S-175501 Slider 755XB
S-175503 Slider 755XB
S-185201 852
S-185202 852
S-185203 852
S-185204 852
S-7081 buro 708M (tip Parker)
S-7083 buro 708M (tip Parker)
S-7611 Buro 575M
S-7613 Buro 575M
S-7763 Express 775M
S-8501 850
S-8503 850
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Serviciile militare 
Vizualizarea situațiilor și mediilor complexe 
se face foarte ușor cu Focus Touch. Misiuni și 
sesiuni de formare pot fi pregătite și urmărite 
datorită suportului special care face posibilă 
folosirea ecranului ca o tablă/hartă cu atingere 
digitală.

Showroom si retail 
Afiseaza colecțiile si produsele cu Focus Touch P10.
Operatiunea de atingere face ca vizitatorii dvs. 
să vadă mai ușor produsele. 
Mai multe opțiuni, crearea și experimentarea 
produselor -  totul face parte dintr-un show-
room modern.

Business și Industrie 
P r e z e n t a r e a 
informațiilor financia-
re, găzduirea de întâl-
niri, video conferințe și 
formare profesională, 
crearea de noi produse, 
explicarea ofertelor că-
tre clienții dvs. , revizu-
irea de desene și schițe 
de produse împreună cu 
echipa de lucru, - și orice 
alte activități standard 
din orice companie.  
Focus Touch vă oferă 
un instrument important pentru a gestiona aceste activități rapid și eficient. 
Prezentând și imagini în timpul prezentării dvs.,puteți fi siguri că mesajul va 
fi reținut.  
Fiți cu un pas înaintea competitorilor și oferiți imaginea profesională pe care 
compania dvs. o merită. 
Mai multe opțiuni, o singură soluție. 

Siguranța și situații de urgență 
Cu Focus Touch se pot proiecta imagini de pe aparatul foto, proceduri și 
informații relevante, în mod rapid și eficient. Datorită funcționării de atingere 
precis, se poate mări  cu precizie zona pe orice locație. Este ușor să se co-
munice cu alte zone cu ajutorul camerei și microfonului încorporate -  ideal 
pentru gestionarea deciziilor în situații de criză și urgență.

Educatie și formare 
Educația a suferit o mulțime de schim-
bări în ultimii ani. Nu ne mai putem 
imagina o sală de clasă, care nu a fost 
afectată de lumea tehnologiei digitale. 
Va oferim tot ce e nevoie pentru a ține 
pasul cu evoluția. 
Lecțiile și sesiunile de formare devin 
mai interactive, atrăgătoare și dinami-
ce cu Focus Touch. Datorită manevrării 
facile și precise, Focus Touch este un instrument indispensabil pentru orice pro-
fesor sau trainer. Este foarte ușor de pregătit lecții, materiale de prezentare sau 
documente la domiciliu și apoi să le proiectezi pe Focus Touch din smartphone, 
laptop sau tabletă. Software-ul WizTeach care este furnizat ca accesoriu se pre-
zintă ca un valoros suport pentru prezentare. Acesta este disponibil în mai multe 
limbi și este compatibil cu Windows, Mac și Linux.  
Focus Touch este intuitiv, astfel încât cei mai tineri elevi pot învața să-l folosească 
rapid. 

Guvern 
Primarii, municipalități și alte organizații guvernamentale au multe situații în care 
Focus Touch poate adăuga valoare prezentărilor. Situațiile care includ vizualiza-
rea și evaluarea  sau revizuirea planurilor arhitecturale, desene și documente – 
acestea pot fi realizate cu Focus Touch P10 pe suport vertical sau suportul model 
masă. Este un instrument interactiv prin care mai multi colegi din zone diferite, 
pot vedea situațiile și conținutul prezentărilor pe 1 ecran în același timp. Prezen-
tările se pot proiecta simplu de pe smartphone sau de pe tabletă.

APLICABILITATE FOCUS TOUCH P10

Sănătate
Vezi planuri de tratament, revezi imagini scanate, 
mărești pentru a vedea cele mai mici detalii cu 
pacientul sau colegii - Focus Touch afiseaza full HD 
face aceste acțiuni posibile. Conferințele video cu 
alți specialiști sunt mai ușor de făcut cu Focus Tou-
ch, care include difuzoare, cameră și microfon.

COD DIAGONALA DIMENSIUNI GREUTATE

14029262 55” (138 cm) 68 x 120 cm 53 kg
14029264 70” (178 cm) 87 x 155 cm 85 kg
14029265 82” (208 cm) 102 x 181 cm 108 kg

Focus Touch P10   
• Focus Touch P10 este un display multifuncțional în format mare, potrivit 

pentru orice companie.  
• Pentru prezentări, video conferințe și întâlniri, P10, îți oferă o imagine profesio-

nistă și atrage mai mult atenția asupra mesajului transmis.  
• Face orice prezentare simplă și eficientă. 
• Folosirea optimă prin atingere oferă avantajele unei prezentări profesioniste, 

împreună cu difuzoarele și microfonul incorporate.  
• Elegantul Focus Touch este esențial în orice spațiu de lucru.  
• Adaugă valoare business-ului. 
• Proiectezi cu ușurință fișierele direct din laptop, smartphone sau tabletă, pe 

Focus Touch P10 folosind hard sau software.  
• Oferă posibilitatea de a fi folosit de mai multe persoane simultan. 
• Tehnologie Samsung Full HD, display anti-reflex. 
• Atingere precisă pe ecran cu 10 puncte de presiune. 
• Microfon, cameră video și difuzoare incorporate (2 x 30 Watt). 
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COD DIMENSIUNI CULOARE

14038197 183 x 114cm Negru
14038198 183 x 114cm alb

COD VESA STANDARD GREUTATE MAX COMPATIBIL PENTRU MONITOR

14037700 400x400/600/800 70 kg 55”
14037701 400x600/800 140 kg 70” - 82”

COD VESA STANDARD GREUTATE MAX COMPATIBIL PENTRU MONITOR

14038150 600x400 65 kg 55” - 70”

COD VESA STANDARD GEUTATE MAXIMA

14038178 800x565 150 kg

Soluții de montare Focus Touch pentru podea   
• Lift electric cu baza albă sau neagră. 
• Potrivit pentru utilizare fixă sau mobilă pentru display de până la 85 inch. 
• Coloana este din aluminiu, cu manevrare electrică. 
• Suportă o greutate maximă de 150 kg. 

Sistem glisant pentru Focus Touch   
• Mecanismul glisant este un mecanism patentat care neutralizează gravitația 

mișcării pe verticală a display-ului. 
• Rapid, ușor și fără efort. 
• Punctele de montare sunt în conformitate cu standardul VESA (Video  

Electronics Standard Association) 

Sistem electric pentru Focus Touch de 55” și 70”   
• Lift electric din oțel negru pentru poziționare facilă pe orizontală. 
• Proiectat pentru montare pe orice perete, deoarece greutatea monitorului este 

suportată de podea. 
• Greutatea maximă suportată: 65 kg, • Înălțime reglabilă: 100 cm 
• Include telecomandă. 

Soluții de montare cu rotire Focus Touch  
pentru podea   

• Stand mobil cu înălțime reglabilă electric pentru monitor de 55”-70”. 
• Se poate trece ușor prin orice ușă. 
• Spațiu suficient pentru a ascunde cablurile. 
• Găurile pentru montare ale monitorului sunt conform VESA standard. 
• Prevăzut cu 4 rotile (cu frâne) și cu 2 mânere pentru transportare ușoară dintr-

un loc în altul. 
• Monitorul se poate roti la 90° în poziție orizontală, astfel încât poate fi folosit 

ca masă de desen. 

COD DIMENSIUNI

18450011 55’’
18450010 70’’

Set Focus wings   
• Set de uși tablă magnetică emailata de calitate, pe care se poate scrie și șterge 

cu burete magnetic uscat. 
• Potrivite atât pentru montare pe perete, cât și pe suport electric mobil pentru 

ajustarea înălțimii. 
• Suprafețele pot fi imprimate cu design personalizat. 
• Se livrează numai pe comandă specială.
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Flipchart Combi 
• Este o combinație 3 în 1: o parte este tablă magnetică și include clemă pentru 

flipchart, cealaltă parte este panou textil de culoare gri.
• Prevăzut cu 4 rotile cu sistem de blocare.
• Ușor de demontat.

Flipchart magnetic Vario 
• Este modelul ale cărui funcții vă ajută să excelați în prezentări.
• Flipchartul Vario este prevăzut cu o clemă pentru prindere rapidă, puncte 

flexibile de suspensie a hârtiei și are înălțimea reglabilă între 175 și 200 cm.
• Vario are două brațe laterale care sunt situate de o parte și de alta pe reversul 

panoului magnetic (106 x 72 cm) în poziție “închise” și orizontale de-a lungul 
clemei în poziție “deschise”.

• Pe panoul magnetic se poate scrie cu markere speciale și se șterge cu burete-
le uscat.

• Avantaje: cele 5 rotile, dintre care 3 sunt blocabile oferă mobilitate 
flipchartului.

• Bază de susținere (diametru = 64 cm).

COD

13018100

COD DIMENSIUNI ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

14001102 105 x 70 cm 175 - 200 cm

COD DIMENSIUNI

13002700 55’’
13002701 70’’

Cabinet de prezentare Focus   
• Cabinet cu două uși care se pot încuia cu cheie. 
• Pe ambele se poate scrie atât în interior, cât și în exterior, 

se pot șterge cu burete uscat și sunt magnetice. 
• Sunt disponibile în 2 modele: de 55 inch și 70 inch 
• Se livrează numai la comandă specială.
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Flipchart din sticlă Vario
• Flipchart echipat cu clemă și suspensii flexibile pentru hârtie.  
• Panoul din spate din sticlă mată și oțel. Este magnetic și se poate scrie  

cu marker.
• Tăviță pentru markere pe toată lungimea tablei.
• Echipat cu arc pentru reglarea înălțimii, 2 brațe laterale pentru extindere și 

bază rotundă cu 5 rotile (3 cu frâne) 
COD DIMENSIUNI

14001114 106 x 72 cm

Flipchart magnetic Budget 
• Suprafață magnetică.
• Înălțime reglabilă.
• Tăviță pentru markere pe toată lungimea tablei.
• Mod de prindere a hârtiei: cu șuruburi ajustabile în funcție de 

distanța dintre perforațiile hârtiei.
COD DIMENSIUNI ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

14001103 100 x 70 cm 180 cm

Flipchart magnetic Standard Plus 
• Suprafață magnetică, înălțime reglabilă.
• 2 brațe laterale mobile (mărește suprafața de prezentare de 3 ori).
• Hârtia se prinde pe cele 2 brațe cu ajutorul magneților.
• Taviță pentru markere pe toată lungimea tablei.
• Mod de prindere a hârtiei: cu clemă rabatabilă.

Suport mobil pentru flipchart 
•  Util și practic pentru deplasarea flipchart-ului în încăperi.
• Din aluminiu cu 3 brațe de 61 cm lungime echipat cu 3 roți mobile prevăzute 

cu sistem de blocare.
• Se recomandă utilizarea acestuia pentru modelele: Budget, Standard și Stan-

dard Plus.

Clemă magnetică pentru flipchart 
• Pentru susținere hârtie de flipchart. • Transformă orice tablă în flipchart.
• Magnet integrat pentru fixare pe tablă.
• Agățători reglabile pentru hârtia de flipchart.

COD DIMENSIUNI ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

14001100 105 x 70 cm 185 cm

COD

14001112

COD DIMENSIUNI DESCRIERE

13011101 6 x 70 x 3,5 cm clemă magnetică
13011100 6 x 70 x 3,5 cm montare cu șuruburi
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Table albe personalizabile 
• Soluția ideală pentru a da tablei de lucru, și  prin urmare și atmosferei de la 

birou, un aspect personalizat
• Umple propria tablă magnetică de culoare! 
• Tabla poate fi decorată cu fotografii, texte, logo-ul companiei, desene sau texte 

inspiraționale;
• Cretativitatea nu are limită! 
• Aplicații ce pot fi printate pe tablă: planificări, activități și performanțe ale 

echipei, planuri și branding. 
• Tablele sunt magnetice și se șterg cu burete magnetic uscat. 
• Tablele sunt rezistente la zgârieturi, deoarece cerneala folosită la imprimare se 

impregnează în suprafața tablei. 
 • Cerneala este rezistentă la razele soarelui, culoarea rămâne la fel de intensă. 
• Se livrează numai la comandă specială.

Tablă magnetică argintie Silverboard Deluxe 
• Tablă magnetică argintie cu aspect luxos, exclusiv. 
• Tablă magnetică argintie este de calitate superioară pe care se scrie excelent și 

se șterge cu burete magnetic uscat. 
• Profil de aluminiu de 16 mm. 
• Se livrează cu o tăviță de 30 cm și accesorii de montare. 

COD DIMENSIUNI

11103453 60x90 cm
11103456 90x120 cm
11103464 90x180 cm
11103457 100x100 cm
11103458 100x150 cm

COD DIMENSIUNI

13009100 100 x 200 cm
13009101 100 x 180 cm

COD DIMENSIUNI
13009102 100 x 150 cm
13009103  90 x 120 cm

COD DIMENSIUNI

11103467 100x200 cm
11103459 120x150 cm
11103461 120x180 cm
11103462 120x200 cm

COD DIMENSIUNI

11101204 100x200 cm
11101206 100x150 cm
11101209 90x120 cm
11101210 60x90 cm

Tablă albă magnetică rotativă cu 2 fețe 
• Tablă albă magnetică cu două fețe pentru scriere, cu profil din aluminiu Softline
• Datorită dispozitivului rotativ, tabla se poate roti la 360°, putând fi fixată în 

orice unghi; Prevăzută cu tăviță pentru markere.
• Pe stand mobil cu 4 rotile cu sistem de blocare.
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Tablă albă magnetică cu 5 suprafețe 
• Tablă albă magnetică cu 5 suprafețe de scris.
• Brațe laterale suplimentare pentru mai mult spațiu de scris.
• Ramă de aluminiu profil RC.
• Prevăzută cu tăviță pentru markere.

Tablă albă magnetică 
• Suprafață magnetică tratată special, rezistentă la acțiunea acizilor și zgârieturi.
• Ramă aluminiu profil Softline.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și tăviță (30 cm).
• Pentru scriere se folosesc markere lavabile și pentru ștergere burete uscat.

Tablă magnetică pentru proiecții
• Tablă pentru proiecții cu profil Softline. 
• Confecționată din oțel alb mat, se poate scrie și șterge cu ușurință. 
• Potrivită pentru proiecții și pentru markere pentru tablă.
• Disponibilă în diferite formate și cu design pentru montare pe perete. 
• Dotată cu profil de aluminiu Softline cu colțuri din material sintetic de culoare gri.
• Conține tăviță pentru markere. • Se livrează numai la comandă specială.

*Tablă pentru proiecții cu profil RC.

COD DIMENSIUNI

13016100 120 x 200 cm
13016102 100 x 200 cm
13016103 90 x 120 cm

COD MODEL DIMENSIUNI

11103331 4 : 3 120x160 mm
11103336 16: 10 120x192 mm
11103335 16 : 9 120x214 mm
11103340 1 : 1 150x150 mm

COD MODEL DIMENSIUNI
11103341 4 : 3 150x200 mm
11103343 16 : 10 150x240 mm
13015100* 4 : 3 118 x 157 mm
13015101* 16 : 10 118 x 189 mm

COD DIMENSIUNI

11103264 45 x   60 cm
11103263 60 x   90 cm
11103262 90 x 120 cm
11103261 100 x 150 cm
11103260 100 x 200 cm

COD DIMENSIUNI
11103293 120 x 150 cm
11103283 120 x 180 cm
11103294 120 x 240 cm
11103295 120 x 300 cm

Tablă albă magnetică din sticlă Glass2Write
• Table magnetice elegante din sticlă, pe care se scrie cu markerul și se șterge 

cu burete uscat. 
• Tablele din sticlă sunt acoperite în spate pentru a asigura lizibilitate, și pot fi 

montate pe un perete de orice culoare.
• Fabricată din sticlă consolidată.
• Include: tăviță din sticlă, 1 burete magnetic, 5 magneți rotunzi.

COD DIMENSIUNI: (L X L)

14600206 100 x 150 mm
14600211 45 x 60 mm
14600210 60 x 90 mm
14600209 90 x 120 mm
14019781 - Magneți extrastrong pentru tablă magnetică din sticlă. (5 buc/set)
14020150 - Burete magnetic extrastrong din pâslă alb
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Tablă magnetică din sticlă color Glass2Write 
• Table magnetice elegante din sticlă, pe care se scrie cu markerul special și se 

șterge cu burete magnetic uscat. 
• Tablele sunt acoperite în spate pentru a asigură lizibilitate clară și pot fi mon-

tate pe perete de orice culoare. 
• Sunt fabricate din sticlă securizată, și sunt disponibile în mai multe variante de 

culori. 
• Include: tăviță de sticlă, 1 burete magnetic, 5 magneți rotunzi. 
• Magneții și buretele sunt extrastrong. 

14017150 - Starter Set Basic, conține 2 markere 
albe și 2  markere negre (2mm), 4 magneți 
extrastrong Cube, burete magnetic.

14017151 - Starter Set Pro, conține markere 
3 mm, 2 albe, 2 negre, 1 galben, 1 albastru,1 
roșu, 1 verde); 4 magneți extrastrong Cube, 
burete magnetic.

COD 
(NEGRU)

COD 
(ROSU)

COD 
(ALBASTRU)

COD 
(VERNIL)

COD 
(VIOLET) DIMENSIUNE

14700100 14700101 14700102 14700130 14700104 45x60 cm
14700110 14700111 14700112 14700113 14700114 60x90 cm
14700120 14700121 14700122 14700123 14700124 90x120 cm
14700130 14700131 14700132 14700133 14700134 100x150 cm

Tablă magnetică pentru cretă 
• Suprafață magnetică, rezistentă la acțiunea acizilor și zgârieturilor.
• Ramă de aluminiu profil Softline.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și tăviță (30 cm).
• Pentru scriere se folosește creta ecologică și pentru ștergere burete uscat.

*Alte dimensiuni se livrează numai pe bază de precomandă.

COD DIMENSIUNI

11103240 120 x 300 cm
11103241 120 x 240 cm
11103242 120 x 180 cm
11103243 120 x 150 cm
11103244 100 x 200 cm
11103246 100 x 150 cm
11103249 90 x 120 cm
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Planner saptămânal 
• Planner săptămânal cu zilele săptămânii printate orizontal pe 5 rânduri.
• Numerotând pozițiile de la 1 la 31 acest planner poate fi folosit și ca planner lunar.
• Cu ramă de aluminiu profil Softline.

Opțional benzi magnetice

Planner dublu săptămânal 
• Planner săptămânal cu 2 săptămâni alăturate pe orizontală.
• Sub fiecare zi sunt poziționate 53 de spații libere.
• Cu ramă de aluminiu Softline.
• Prevăzută cu tăviță pentru markere.
• Include set benzi magnetice luni-duminică.

COD TIP

14035125 numere saptămâni

COD DIMENSIUNI

11103188E 90 x 120 cm

COD DIMENSIUNI

11103276 60 x 120 cm

Planner anual vertical 
• Planner anual vertical cu ramă aluminiu profil Softline.
• Suprafață magnetică serigrafiată care permite așezarea opțională a unor benzi 

magnetice cu lunile anului pe orizontală, zilele saptămânii pe verticală și a unui 
set cu zilele lunii pe verticală.

• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și benzi magnetice  
ianuarie-decembrie.

COD MODEL DIMENSIUNI
11103186E anual vertical 90 x 120 cm
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Planner anual
• Planificator anual cu ramă aluminiu profil Softline.
• Suprafață magnetică.
• Lunile anului sunt înscripționate vertical, iar zilele săptămânii orizontal.
• Zilele lunii (1-31) pot fi afișate opțional cu un set de benzi magnetice orizontale.
• În partea dreaptă este un spațiu neimprimat de 60 x 30 cm pentru notițe.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete și benzi magnetice  

1-31, 12 buc/set

Planner pentru 53 săptămâni
• Planificator anual pe săptămâni cu ramă aluminiu profil Softline.
• Suprafață magnetică serigrafiată împărțită pe orizontală în 53 de săptămâni 

iar pe verticală cu 25 de poziții.
• În partea dreaptă este un spațiu de 60 x 30 cm neimprimat pentru  

notițe, legendă etc.
• Poate fi utilizat pentru programarea vacanțelor, utilizarea mașinilor 

companiei etc.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

COD DIMENSIUNI

11103281E 60 x 120 cm

*Se recomandă utilizarea unui starterset sau planset small pentru toate tipurile de plannere.

COD DIMENSIUNI

11103198 60 x 120 cm

Panourile “Accent”

Panourile “Intense”

COD AK001 
(VERDE-ALBASTRU)

COD AK003 
(VERDE)

COD AK007 
(ALBASTRU-VIOLET)

COD AK013 
(ROZ INCHIS)

COD AK015 
(PORTOCALIU-ROSU)

COD AK019 
(GRI INCHIS) DIMENSIUNI

11501006 11501026 11501046 11501066 11501086 11501106 120x240 cm
11501005 11501025 11501045 11501065 11501085 11501105 120x180 cm
11501004 11501024 11501044 11501064 11501084 11501104 90x180 cm
11501003 11501023 11501043 11501063 11501083 11501103 90x120 cm
11501002 11501022 11501042 11501062 11501082 11501102 60x90 cm
11501001 11501021 11501041 11501061 11501081 11501101 45x60 cm

COD YS079
(VERDE-ALBASTRU)

COD YS097
(VERDE)

COD YS144
(ALBASTRU-VIOLET)

COD YS156
(ROZ INCHIS)

COD YS159
(PROTOCALIU-ROSU)

COD YS168
(GRI INCHIS) DIMENSIUNI

11503006 11503026 11503046 11503066 11503086 11503106 120x240 cm
11503005 11503025 11503045 11503065 11503085 11503105 120x180 cm
11503004 11503024 11503044 11503064 11503084 11503104 90x180 cm
11503003 11503023 11503043 11503063 11503083 11503103 90x120 cm
11503002 11503022 11503042 11503062 11503082 11503102 60x90 cm
11503001 11503021 11503041 11503061 11503081 11503101 45x60 cm

Panou de afișare textil 
• Panou cu suprafața din material textil de calitate, 100% reciclat. 
• Rezistent, culori durabile, rezistent la foc, lavabil și ecologic. 
• Profil Softline din aluminiu, de 16 mm. • Se livrează numai pe comanda specială.
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Tablă combi cu profil Softline 
• Combinație de tablă albă magnetică și panou din plută sau tablă albă magneti-

că și panou textil.
• Ramă din aluminiu Softline
COD TIP PANOU DIMENSIUNI

11404100 whiteboard / plută 90 x 120 cm
11404110 whiteboard / plută 60 x   90 cm
11404101 whiteboard / textil 90 x 120 cm
11404111 whiteboard / textil 60 x   90 cm

Panou de afișare din plută 
• Suprafață din plută naturală fină presată.
• Ramă din aluminiu profil Softline.
• Ideală pentru afișaj.
• Se folosesc pioneze cu mâner.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

*Alte dimensiuni se livrează numai pe bază de precomandă.

COD DIMENSIUNI

11203111 45 x   60 cm
11203110 60 x   90 cm
11203109 90 x 120 cm
11204111 120 x 180 cm

Stand metalic mobil
• Special pentru susținerea tablelor, panourilor de afișaj, hărților și plannere-lor, 

în cazurile în care acestea nu pot fi montate pe perete
• Poziționare: 3 înălțimi diferite.
• Se livrează cu 4 roți  (2 dintre ele cu sistem de blocare) și accesorii pentru 

montare.
COD LĂȚIME

14013116 90 cm
14013115 140 cm
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Harta lumii 
• Suport magnetic, ramă aluminiu profil Softline.
• Ideală pentru prezentări.
• Se poate scrie cu markere lavabile și se pot poziționa magneți.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

Harta Europei 
• Suport magnetic, ramă aluminiu profil Softline.
• Ideală pentru prezentări.
• Se poate scrie cu markere lavabile și se pot poziționa magneți.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

COD TIP DIMENSIUNI

11103179 politică 100 x 136 cm

COD TIP DIMENSIUNI

11103178 rutieră 85 x 125 cm

Harta României
• Suport magnetic.
• Ideală pentru prezentări.
• Se poate scrie cu markere lavabile și se pot poziționa magneți.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

Harta Bucureștiului
• Suport magnetic.
• Ideală pentru prezentări.
• Se poate scrie cu markere lavabile și se pot poziționa magneți.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.

COD TIP DIMENSIUNI

R890417 rutieră + administrativă 100 x 140 cm

COD TIP DIMENSIUNI

HP15H rutieră 100 x 140 cm
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Starterkit Junior
• Conține: 4 markere subțiri cu vârf de 1,5 mm (negru, roșu, verde și albastru), 

1 miniburete magnetic cu 10 rezerve de pâslă, 10 magneți D20, 1 spray 
curățare tablă 250 ml

• Se recomandă pentru table albe

Planset small
• Set accesorii planner. Conține: 4 markere subțiri cu vârf de 1,5 mm (negru, 

roșu, verde și albastru), 1 miniburete magnetic, 5 seturi de simboluri magneti-
ce (pătrat, cerc, triunghi, dreptunghi, săgeată).

• Se recomandă pentru table albe magnetice.

Starterkit Universal
• Set accesorii tablă. Conține: 4 markere pentru tablă (negru, roșu, verde și 

albastru), 1 suport magnetic pentru 4 markere, 10 magneți Ø = 30 mm, 1 
burete magnetic, 1 spray curățare table, 10 rezerve burete pâslă.

• Se recomandă pentru table albe.

Planset large
• Set accesorii planner. 
• Conține: 4 markere pentru tablă, cu vârf 1,5 mm
• 5 seturi de simboluri magnetice (10 mm)
• 1 burete gri
• 20 suporți magnetici pentru nume 1 x 5 cm
• 1200 cm de bandă magnetică care se poate împărți în benzi de 100 cm lungi-

me și 1 cm lățime în 6 culori diferite

COD

14017101

COD

14017102

COD

14017111

COD

14017115

COD

14017151

COD

14017150

Starter Set Basic
• Conține 2 markere albe și 2  markere negre (2mm), 4 magneți extrastrong 

Cube, burete magnetic.

Starter Set Pro
• Conține markere 3 mm, 2 albe, 2 negre, 1 galben, 1 albastru,1 roșu, 1 verde); 4 

magneți extrastrong Cube, burete magnetic.
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Suport magnetic pentru markere
• Pentru 4 markere, magnet integrat pentru fixarea pe tablă.

COD

14021103

Burete din pâslă pentru table de scris cu cretă
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a cretei de pe tablă

COD

14020116

Burete magnetic
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei.
• Magnet integrat pentru susținere pe tablă.

Rezerve șervețele pentru burete magnetic
• Rezerve din hârtie specială pentru burete de șters tabla.
COD AMBALARE

14020110 100 buc / cutie

COD

14020105

Rezerve șervețele pentru burete magnetic
• Rezerve din hârtie specială pentru burete de șters tabla.

Burete magnetic Design 2000
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei.
• Magnet integrat pentru susținere pe tablă.

COD AMBALARE

14020110 100 buc / cutie

COD

14020125 Burete din pâslă magnetic Design  
• Asigură o curățare rapidă și ușoară a tablei.
• Magnet integrat pentru susținere pe tablă.

COD
14020130

COD

14020150

Burete magnetic extrastrong din pâslă
• Special pentru table magnetice de sticlă.

NOU!
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Ecran de proiecție de perete
• Suprafață albă mată, cauciucată și neinflamabilă.
• Se montează pe perete sau plafon.
• Carcasă metalică gri.

Ecran de proiecție pe trepied
• Suprafață albă mată, cauciucată și neinflamabilă.
• Trepied metalic solid pliabil.
• Sistem de întindere a pânzei.
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COD  DIMENSIUNI (LXL)
14007303 153 x 153 mm
14007305 180 x 180 mm
14007307 203 x 203 mm

COD  DIMENSIUNI (LXL)

14007323 153 x 153 mm
14007325 180 x 180 mm
14007327 203 x 203 mm

Stand metalic pentru cataloage Classic 
• Conține 10 compartimente format A4 pentru reviste, pliante, broșuri etc.
• Poate fi montat și pe perete.

Stand metalic pentru cataloage Escalera 
• Construit din oțel cu finisare deosebită.
• Acest stand care oferă acces direct la documente este alcătuit din 11 compar-

timente format A4.
COD DIMENSIUNI CULOARE

14002200 153 x 28 x 47 cm negru

COD DIMENSIUNI CULOARE

14002100 137 x 30 x 23 cm negru

Magneți pentru table
• Ambalare 10 buc./set.

CULORI D30 D25 D20 D10

negru 14019100 14019105 14019110 14019115
roșu 14019125 14019130 14019135 14019140
verde 14019145 14019150 14019155 14019160
albastru 14019165 14019170 14019175 14019180
galben 14019185 14019190 14019195 14019200

Magneți extrastrong  
• Magneți extrastrong pentru tablă magnetică din sticlă.
COD AMBALARE

14019781 5 buc/set
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Avizier interior/exterior Recto
• Avizier rezistent la apă, potrivit pentru exterior și interior. 
• Fabricat din aluminiu cu spatele din metal alb și colțuri din material sintetic. 
• Panoul este magnetic și se poate șterge cu burete uscat.
• Ușă batantă din plexiglas, echipată cu yală și chei.
• Dimensiune profil: 5,5 cm 

Avizier interior/exterior Recto
• Avizier rezistent la apă, folosit pentru interior și exterior. 
• Fabricat din aluminiu cu panoul din spate din oțel alb și colțuri gri din material 

sintetic. 
• Panou magnetic și se poate șterge cu burete uscat.
• Ușă batantă din plexiglas, echipată cu yală și chei. 
• Prevăzută cu arc care susține greutatea ușii, când este deschisă și previne 

trântirea ei. 
• Dimensiune profil: 5,5 cm

COD DIMENSIUNI CAPACITATE

13001334 90 x 127 cm 18 x formate A4
13001335 90 x 148 cm 21 x formate A4
13001336 90 x 169 cm 24 x formate A4
13001337 90 x 190 cm 27 x formate A4

COD DIMENSIUNI CAPACITATE

13001300 60 x  42 cm 4 x formate A4
13001301 60 x  63 cm 6 x formate A4
13001302 60 x  85 cm 8 x formate A4
13001303 90 x  63 cm 9 x formate A4
13001306 60 x 106 cm 10 x formate A4
13001304 90 x  85 cm 12 x formate A4
13001305 90 x 106 cm 15 x formate A4

Ramă metalică pentru postere
• Suport pentru poster cu ramă de aluminiu de 32 mm cu colțuri din material 

sintetic argintii. 
• Schimbare ușoară a posterului cu ajutorul sistemului Quick-click. 
• Include accesorii de montare pe perete.
• Lățime ramă: 5,5 cm
• Echipată cu ecran sintetic rezistent la UV.

COD LĂȚIME RAMĂ DIMENSIUNI

14015116 25 mm  (A3) 42 x 30 cm
14015115 25 mm (A4) 30 x 21 cm
14015110 35 mm (A2) 42x60 cm
14015113 35 mm (B2) 50x70 cm
14015111 35 mm (A1) 60x84 cm
14015114 35 mm (B1) 70x100 cm
14015112 35 mm (A0) 84x118 cm
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Film index autoadeziv Pop-up Lite 
• Film index autoadeziv repozitionabil.
• Ambalat în dispenser, ce ușurează scoaterea câte unui index.
• Cu diferite combinații de culori pentru evidențiere.
• Adeziv repoziționabil pe spatele dispenserului, pentru fixare pe birou. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-21649 45x12 mm 4 culori neon 4x20 file/set
HO-21650 45x25 mm 2 culori neon 2x20 file/set
HO-21651 45x12 + 45x25 mm 3 culori neon 3x20 file/set
HO-21652 45x12 mm 4 culori transparent neon 4x20 file/set
HO-21653 45x25 mm 2 culori transparent neon 2x20 file/set
HO-21654 45x12 + 45x25 mm 3 culori transparent neon 3x20 file/set

Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul. 
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă sau să lase urme pe document. 
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, ușurând desprin-

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

Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul. 
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă sau să lase urme pe document. 
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, ușurând desprin-

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

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-26010 45 x 25 mm galben 50 file/set
HO-26011 45 x 25 mm verde 50 file/set
HO-26012 45 x 25 mm portocaliu 50 file/set
HO-26013 45 x 25 mm magenta 50 file/set
HO-26014 45 x 25 mm mov 50 file/set
HO-26014B 45 x 25 mm albastru metalizat 50 file/set
HO-26030 45 x 25 mm albastru 50 file/set

COD DIMENSIUNI (L X L) CULORI FORMĂ AMBALARE
HO-26003 45 x 12 mm 5 culori neon săgeată 150 (5 x 30) file/set
HO-26017 45 x 12 mm 4 culori neon simplu 160 (4 x 40) file/set
HO-26018 45 x12 mm 4 culori neon săgeată  120 (4 x 30) file/set
HO-26020 45 x12 mm 4 culori neon simplu 140 (4 x 35) file/set
HO-26029 45 x12 mm 5 culori neon simplu 200 (5 x 40) file/set

Film index autoadeziv
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul. 
• Folositor ca evidențiator care se desprinde. 
• Culori neon atrăgătoare care nu pot fi trecute cu vederea. 

COD DIMENSIUNI (L X L) CULORI FORMĂ AMBALARE
HO-21039 45 x 25 mm 2 culori neon simplu 50 (2 x 25) file/set
HO-21143 42 x 12 mm 5 culori neon săgeată 125 (5 x 25) file/set
HO-21050 45 x 12 mm 5 culori neon simplu 125 (5 x 25) file/set
HO-21401 45 x 8 mm 8 culori neon simplu  160 (8 x 20) file/set
HO-21464 45 x 12 mm 5 culori neon săgeată 100 (5 x 20) file/set
HO-21465 45 x 12 mm 5 culori neon transparent 100 (5 x 20) file/set

Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabil. 
• Din plastic semi-transparent printat cu sageată și „sign here”. 
• Conține dispenser.

COD DIMENSIUNI (L X L) CULORI AMBALARE
HO-26004 45 x 12 mm 5 culori neon 150 (5 x 30) buc/set
HO-26015 45 x 25 mm galben 50 file/set
HO-26016 45 x 25 mm magenta 50 file/set
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Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul. 
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă sau să lase urme pe document. 
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, ușurând desprin-

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

* cu colțuri rotunjite

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-26021 43 x 25 mm transparent/roșu 50 file/set
HO-26022 43 x 25 mm transparent/galben 50 file/set
HO-26023 43 x 25 mm transparent/verde 50 file/set
HO-26024 43 x 25 mm transparent/albastru 50 file/set
HO-26025* 43 x 25 mm transparent/roșu 50 file/set
HO-26026* 43 x 25 mm transparent/galben 50 file/set
HO-26027* 43 x 25 mm transparent/verde 50 file/set

Film index autoadeziv
• Film index autoadeziv folosit la separarea documentelor. 
• Aderă la orice tip de suprafață (adeziv repoziționabil). 
COD DIMENSIUNI (L X L) CULORI FORMĂ AMBALARE
HO-21345 45 x 12 mm 8 culori neon simplu 200 (8 x 25) file/set
HO-21346 45 x 12 mm 8 culori neon simplu/săgeată 200 (8 x 25) file/set
HO-21466 45 x 12 mm 8 culori neon săgeată 120 (8 x 15) file/set
HO-21467 45 x 12 mm 8 culori neon transparent 120 (8 x 15) file/set

Film index autoadeziv – zodiac chinezesc        
• Adaugă o notă personală indexului folosind film indexul cu cele 12 semne  

zodiacale chinezești. 
• Perfect ca decor pentru sigilarea plicurilor, semn de carte. 
• Disponibil în set asortate.

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE

HO-21634 42x16 mm roșu 12x20 flie/set
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Film index autoadeziv
• Folosit pentru marcare, tab și evidențiere documente importante. 
• Ușor de utilizat pe dosare de proiect, separatoare etc. 
• Se poate scrie pe el cu ușurință. 
• Semitransparent, grosime extra, durabil. 

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-21359* 37 x 50 mm 3 culori 3 x 10 file/set
HO-21360* 37 x 50 mm 3 culori contur 3 x 10 file/set
HO-21607 38 x 25 mm 4 culori 4 x 20 file/set
HO-21608 38 x 51 mm 4 culori 4 x 20 file/set
HO-21609 38 x 76 mm 4 culori 4 x 20 file/set

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

îndepărtarea ușoară a fiecărui film index cu o singură mână. 
• Pe tab-ul din hârtie se poate scrie ușor, este durabil și repozitionabil. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-26050 38 x 24 mm Portocaliu/bleu 2 x 10 file/set
HO-26051 38 x 24 mm Vernil/roz 2 x 10 file/set
HO-26052 38 x 24 mm Galben/mov 2 x 10 file/set
HO-26053 38 x 50 mm Portocaliu 10 file/set
HO-26054 38 x 50 mm Galben 10 file/set
HO-26055 38 x 50 mm Bleu 10 file/set
HO-26056 38 x 50 mm Vernil 10 file/set
HO-26057 38 x 50 mm roz 10 file/set
HO-26058 38 x 50 mm mov 10 file/set

Stick index plastic Die-cut săgeată
• Material rezistent pentru întoarcerea ușoară a paginii. 
• Se poate scrie atât pe tab-ul din hârtie cât și pe săgeată. 
• Separă! Marchează! Evidențiază! O varietate de culori ușurează organizarea. 
• Interschimbabile și repozitionabile, fără a lasă urme pe cărți și documente. 
• Formă de săgeată este ideală pentru evidențiere și indexare. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-26061 38 x 38 mm verde/bleu 2 x 10 file/set
HO-26062 38 x 38 mm tab galben/roșu 2 x 10 file/set
HO-26063 38 x 38 mm tab roz/bleu 2 x 10 file/set
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Index autoadeziv din hârtie
• Index repozitionabil.
• Folositor ca marcare, clasificare in dosare si indexare.

COD DIMENSIUNI (L X L) CULOARE AMBALARE
HO-21614 76 x 14 mm 4 culori pastel 400 (4 x 100) file/set
HO-21615 76 x 14 mm 4 culori margine neon 400 (4 x 100) file/set
HO-21205 50 x 20 mm 4 culori neon 200 (4 x 50) file/set
HO-21128 76 x 25 mm 3 culori pastel 150 (3 x 50) file/set
HO-21129 76 x 25 mm 3 culori neon 150 (3 x 50) file/set

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

Tracking notes autoadeziv       
• Oferă suficient spațiu pentru a scrie, iar culorile luminoase 

permit marcarea paginii ca index. 
• Organizați informația în culori fluorescente. 
• Folosite pentru găsirea rapidă a informației. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE
HO-21478 70x70 mm Galben neon 50 file/set
HO-21479 70x70 mm Albastru neon 50 file/set
HO-21480 70x70 mm verde neon 50 file/set
HO-21481 70x70 mm magenta neon 50 file/set
HO-21483 70x70 mm alb liniat cu roșu/tab magenta 50 file/set
HO-21484 70x70 mm alb liniat cu roșu/tab galben 50 file/set
HO-21485 70x70 mm alb liniat cu roșu/tab albastru 50 file/set
HO-21486 70x70 mm alb liniat cu roșu/tab verde 50 file/set
HO-21487 70x70 mm alb liniat cu roșu/tab 4 culori fosforescente 4 x 25 file/set
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Organizer notes 
• Foarte util pentru cei care călătoresc. 
• Se poate atașa la un organizer/agendă cu inele. 
• Ambalate într-un dispenser care conține notes autoadeziv de hârtie și index de 

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

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

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

Notes autoadeziv Magic tracking 
• Notesul autoadeziv Magic este revoluționar și nou. 
• Avantajos pentru a codifica prin culori notițele și mesajele. 
• 4 culori într-un singur strat.  
• Se poate selecta culoarea dorită de fiecare data. 
• La îndemână pentru utilizatorul de la birou sau care călătorește. 
• Suficient spațiu pentru a scrie și culori luminoase care permit marcarea și 

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

*Liniat dictando

COD DIMENSIUNI (L x l) CULOARE AMBALARE
HO-21559* 70 x 70 mm roșu/galben/ albastru/verde pastel 100 (4x25)file/set
HO-21560 70 x 70 mm galben/albastru/verde/magenta neon 100 (4x25)file/set
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Banda dublu adeziva Extra-sticky
• Utilizată pentru montare postere și alte obiecte ușoare. 
• Ideală pentru design, arte și alte lucrări manual. 
• Margine cu formă zimțata pentru rupere ușoară și uniformă. 
• Se utilizează astfel: - Defaceti lungimea necesară a benzii; - Lipiți bandă 

de poster sau alte obiecte; - Îndepărtați bandă de protecție și apăsați pe 
suprafața dorită. - Îndepărtați și repoziționați până obțineți poziția dorită. 

COD DIMENSIUNI (L X L) AMBALARE
HO-24006 25 mmx12 m 6 buc/set
HO-24007 12 mm x12 m 6 buc/set

Cub notes autoadeziv MAGIC
• Folosite pentru scrierea de mesaje sau notițe importante.   
• Aderă la orice tip de suprafață, rezistă la multe lipiri și dezlipiri succesive.
• Este prevăzut cu microperforații pe fiecare filă și separații între culori în așa fel 

încât se poate folosi în orice moment fila de culoare diferită.  
• Perforație în partea dreaptă pentru instrumente de scris.
• Util și practic pentru mici notițe și însemnări la purtător. 
COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21255 101 x 76 mm 7 culori neon 280 ( 7 x 40 ) file/set
HO-21423 76 x 76 mm, 89 x 76 mm,101 x 76 mm, 

114 x 76 mm, 127 x 76 mm
5 culori neon 150 ( 5 x 30 ) file/set

Notes autoadeziv Magic 
• Notesul autoadeziv Magic este revoluționar și nou. 
• Avantajos pentru a codifica prin culori notițele și mesajele. 
• 4 culori într-un singur strat. 
• Se poate selectă culoarea dorită de fiecare dată. 
• La îndemână pentru utilizatorul de la birou sau care călătorește. 
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE

HO-21571 76 x 76 mm Galben/albastru/magenta/verde neon 100 (4x25)file/set
HO-21574 76 x 76 mm Galben/roz/albastru/verde pastel 100 (4x25)file/set
HO-21572 76 x 101 mm Roz/albastru/galben/verde neon 100 (4x25)file/set
HO-21575 76 x 101 mm Roz/galben/albastru/verde pastel 100 (4x25)file/set
HO-21573 76 x 127 mm Verde/albastru/magenta/galben neon 100 (4x25)file/set
HO-21576 76 x 127 mm Albastru/roz/galben/verde pastel 100 (4x25)file/set

Magic notes autoadeziv
• 5 modele într-un singur pachet. 
• Repere mondiale celebre. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE MODEL AMBALARE

HO-21647 70x70 mm 5 culori asortate Arhitectura 5 tari 5x20 file/set
HO-21648 70x70 mm 5 culori asortate 5 monumente 5x20 file/set

Cub notes autoadeziv
• Notes autoadeziv repoziționabil, mereu popular.
• Colorat! Folositor! Atractiv!
COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21010 76 x 76 mm galben neon 400 file/set
HO-21012 76 x 76 mm 5 culori neon 400 file/set
HO-21013 76 x 76 mm 4 culori pastel 400 file/set
HO-21072 76 x 76 mm galben pastel 400 file/set
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Cub notes autoadeziv  
• Intotdeauna popular, notes autoadeziv repoziționabil.
• Colorat! Util! Atractiv!
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE

HO-21533 51 x 51 mm 4 Neon/pastel asortate 250 file/set
HO-21534 51 x 51 mm 4 Neon/pastel asortate 250 file/set
HO-21535 51 x 51 mm 4 Neon/pastel asortate 250 file/set
HO-21203 51 x 51 mm 5 culori neon 250 file/set

Cub autoadeziv cu suport
• Folosite pentru scrierea de mesaje sau notițe importante. 
• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabile. 
• Suport din plastic pentru cub și un instrument de scris.

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21271 76 x 76 mm 4 culori pastel 400 (4 x 100) file/set
HO-21272 76 x 76 mm 5 culori neon 400 (5 x 80) file/set

Notes autoadeziv cu suport
• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabile.
• Suport din plastic pentru notesuri, film index și un instrument de scris.
• Ambalare: 200 file galben pastel format 76x76 mm+200 file bleu pastel 

format 76x25 mm+200 (5x40) asortate neon file/set format 45x12 mm

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE

HO-21425 76 x 76/76 x 25/45 x 12  mm asortate

Cub notes autoadeziv  
• Intotdeauna popular, notes autoadeziv repoziționabil.
• Colorat! Util! Atractiv!
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE

HO-21536 76 x 76 mm 5 Neon/pastel asortate 400 file/set
HO-21537 76 x 76 mm 5 Neon/pastel asortate 400 file/set
HO-21538 76 x 76 mm 5 Neon/pastel asortate 400 file/set
HO-21539 76 x 76 mm 5 Neon/pastel asortate 400 file/set

Cub notes autoadeziv        
• Personalizează notițele cu indentitatea ta. 
• Notes autoadeziv repoziționabil. 
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE MODEL AMBALARE
HO-EH7726 70x70 mm alb Romania 400 file/set
HO-21625 70x70 mm alb USA 400 file/set
HO-21626 70x70 mm alb Germania 400 file/set
HO-21627 70x70 mm alb Rusia 400 file/set
HO-21628 70x70 mm alb Franta 400 file/set
HO-21629 70x70 mm alb Italia 400 file/set
HO-21630 70x70 mm alb Grecia 400 file/set



246

Notes autoadeziv cu forme pretăiate
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Cubul notes are o perforație suport pentru instrument de scris.
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE FORMĂ AMBALARE

HO-21400 70 x 70 mm 5 culori neon tricou 400 file/set
HO-21398 70 x 70 mm 5 culori neon mașină 400 file/set
HO-21277 70 x 70 mm 5 culori neon mar 400 file/set

Notes autoadeziv Out-Standing
• Călătorește în lume cu vârful degetelor ! 
• Faceți comentariul vostru să iasă în evidență. 
• Decorativ și practic, notesul Out-Standing, este mai mult decât un mesaj.
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE MODEL AMBALARE

HO-21621 70x96 mm Bleu USA 30 file/set
HO-21622 88x82 mm Lila UK 30 file/set
HO-21623 70x91 mm Roz deschis Franta 30 file/set
HO-21624 70x96 mm Bleu Grecia 30 file/set

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE FORMĂ AMBALARE

HO-21541 70 x 70 mm galben neon pătrat 50 file/set
HO-21542 70 x 70 mm magenta neon săgeată 50 file/set
HO-21543 70 x 70 mm verde neon frunză 50 file/set
HO-21544 70 x 70 mm galben neon cerc 50 file/set
HO-21545 70 x 70 mm roz neon inimă 50 file/set

Notes autoadeziv contur
• Se lipește în orice poziție și rămâne plat. Adeziv cu diverse forme, 

notesul se poate poziționa în orice direcție și se poate dezlipi ușor. 
• Rămâne lipit plat, pe o suprafață mai mare și pe diverse suprafețe. 
• Pătratul adeziv permite ca notesul să rămână fixat în orice poziție.
• Rezistă la multe lipiri și dezlipiri succesive.

Notes autoadeziv – 
zodiac chinezesc
• Adaugă o notă personală indexului folosind film 

indexul cu cele 12 semne zodiacale chinezești. 
• Perfect ca decor pentru sigilarea plicurilor, semn de carte. 
• Disponibil în set asortate. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE

HO-21644 66x121 mm Roz deschis 25 file/set
HO-21645 70x70 mm Roz deschis 25 file/set
HO-21646 50x70+20x70 mm Roz deschis 2x25 file/set

Notes autoadeziv Fancy      
• Aderă la orice suprafață, repoziționabil. 
• Ideal pentru tânăra generație. 
• Modele distractive din care poți alege cu ușurință. 

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE MODEL AMBALARE

HO-21029 76x76 mm maro deschis ursuleți 30 file/set
HO-21030 76x76 mm verde deschis căței 30 file/set
HO-21031 76x76 mm roz deschis iepurași 30 file/set
HO-21032 76x76 mm bleu elefant 30 file/set



247

Notes autoadeziv cu suport
• Notes autoadeziv repoziționabil. 
• Suport din plastic pentru notes cu spațiu pentru index și instrument de scris. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21432 76x76+76x14 mm Asortate neon 380 file/set

Notes autoadeziv alternative          
• Notes cu 2 culori alternante pe set.
COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE

HO-21299 76 x 76 mm Magenta/lemon 100 file/set

Notes autoadeziv 360°
• Adeziv cu diverse forme, notesul se poate poziționa în orice direcție și se poate 

dezlipi ușor. 
• Rămâne lipit plat, pe o suprafață mai mare și pe diverse suprafețe. 
• Pătratul adeziv permite ca notesul să rămână fixat în orice poziție.

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21551 76x76 mm galben gold 100 file/set
HO-21552 76x76 mm vernil 100 file/set
HO-21553 76x76 mm bleu 100 file/set
HO-21554 76x76 mm roz 100 file/set

Notes autoadeziv 360°
• Adeziv cu diverse forme, notesul se poate poziționa în orice direcție și se poate 

dezlipi ușor. 
• Rămâne lipit plat, pe o suprafață mai mare și pe diverse suprafețe. 
• Pătratul adeziv permite ca notesul să rămână fixat în orice poziție.

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21555 76x127 mm galben gold 100 file/set
HO-21556 76x127 mm vernil 100 file/set
HO-21557 76x127 mm bleu 100 file/set
HO-21558 76x127 mm roz 100 file/set

Notes autoadeziv Diamond
• Notes autoadeziv repoziționabil cu indicator și mesaj. 
• Aderă la orice suprafață, în orice direcție, datorită adezivului în formă pătrată 

(360°).

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE

HO-21635 70x70 mm Alb cu margini in 4 culori asortate 4x25 file/set
HO-21636 70x70 mm Alb cu margini in 4 culori asortate 4x25 file/set

Notes autoadeziv cu forme pretăiate
• Notes autoadeziv repoziționabil. 
• Culorile luminoase și formele amuzante ajută la impactul mesajelor. 
COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE FORMĂ AMBALARE

HO-21356 64 x 67 mm 5 culori neon inimă 250 ( 5 x 50 ) file/set
HO-21357 67 x 67 mm 5 culori neon floare 250 ( 5 x 50 ) file/set
HO-21358 67 x 67 mm 5 culori neon cerc 250 ( 5 x 50 ) file/set



248

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil. 
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21007 76 x 76 mm galben pastel 100 file/set
HO-21148 76 x 76 mm roz pastel 100 file/set
HO-21149 76 x 76 mm albastru pastel 100 file/set
HO-21150 76 x 76 mm verde pastel 100 file/set
HO-21391 76 x 76 mm portocaliu pastel 100 file/set
HO-21403 76 x 76 mm lila pastel 100 file/set
HO-21092 76 x 76 mm 3 culori pastel 3 x 50 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil. 
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21165 76 x 76 mm magenta neon 100 file/set
HO-21166 76 x 76 mm roz neon 100 file/set
HO-21167 76 x 76 mm verde neon 100 file/set
HO-21133 76 x 76 mm galben neon 100 file/set
HO-21209 76 x 76 mm albastru neon 100 file/set
HO-21210 76 x 76 mm mov neon 100 file/set
HO-21164 76 x 76 mm portocaliu  neon 100 file/set
HO-21093 76 x 76 mm 3 culori fosforescente 3 x 50 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil. 
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața. 
• O varietate de dimensiuni și culori pentru a alege. 
• Colorat și atractiv! 
COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21131 38 x 51 mm 3 culori neon 12 x 100 file/set
HO-21126 38 x 51 mm 3 culori pastel 3 x 100 file/set
HO-21127 38 x 51 mm galben pastel 3 x 100 file/set
HO-21090 38 x 51 mm 4 culori pastel 4 x 50 file/set
HO-21091 38 x 51 mm 4 culori fosforescente 4 x 50 file/set
HO-21531 38 x 51 mm 4 culori pastel 12 x 100 file/set
HO-21003 38 x 51 mm galben pastel 12 x 100 file/set 
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Notes autoadeziv Pop-up
• Notes autoadeziv repoziționabil. 
• Bucurați-vă de beneficiile notesului pop-up. 
• Trageți notesul unul câte unul. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21395 76 x 76 mm galben pastel 100 file/set
HO-21396 76 x 127 mm galben pastel 100 file/set

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Culori neon și atractive, astfel încât nu se trec cu vederea mesajele importante.  
• Liniatură dictando. 
• Repoziționabile, fără a lăsa urme de adeziv. 
• Rezistentă îmbunătățită, cu adeziv mai puternic. 
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor. 

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Culori neon și atractive, astfel încât nu se trec cu vederea mesajele importante.  
• Repoziționabile, fără a lasă urme de adeziv. 
• Rezistență îmbunătățită, cu adeziv mai puternic. 
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor.

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21581 76 x 76 mm galben pastel 90 file/set
HO-21496 76 x 76 mm galben neon 90 file/set
HO-21497 76 x 76 mm verde neon 90 file/set
HO-21498 76 x 76 mm magenta neon 90 file/set

COD DIMENSIUNI (LXL) CULOARE AMBALARE

HO-21504 101 x 101 mm Galben neon 90 file/set
HO-21505 101 x 101 mm Verde neon 90 file/set
HO-21506 101 x 101 mm Magenta neon 90 file/set
HO-21586 101 x 101 mm Galben pastel 90 file/set

Notes autoadeziv Pop-up în cutie
• Notes autoadeziv repoziționabil. 
• Bucurați-vă de beneficiile notesului pop-up într-o cutie atractivă. 
• Trageți notesul unul câte unul.

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE FORMĂ AMBALARE

HO-21429 76 x 76 mm galben/mangenta pătrat 200 file/set
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Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil. 
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21006 76 x  51 mm galben pastel 100 file/set
HO-21132 76 x  51 mm galben neon 100 file/set
HO-21160 76 x  51 mm portocaliu neon 100 file/set
HO-21161 76 x  51 mm magenta neon 100 file/set
HO-21162 76 x  51 mm mov neon 100 file/set
HO-21163 76 x  51 mm verde neon 100 file/set
HO-21207 76 x  51 mm albastru neon 100 file/set
HO-21208 76 x  51 mm violet neon 100 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21096 76 x 127 mm 2 culori pastel 100 file/set
HO-21009 76 x 127 mm galben pastel 100 file/set
HO-21154 76 x 127 mm roz pastel 100 file/set
HO-21155 76 x 127 mm bleu pastel 100 file/set
HO-21156 76 x 127 mm verde pastel 100 file/set
HO-21393 76 x 127 mm portocaliu pastel 100 file/set
HO-21405 76 x 127 mm lila pastel 100 file/set
HO-21008 76 x 101 mm galben pastel 100 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21097 76 x 127 mm 2 culori fosforescente 100 file/set
HO-21135 76 x 127 mm galben neon 100 file/set
HO-21168 76 x 127 mm portocaliu neon 100 file/set
HO-21169 76 x 127 mm magenta neon 100 file/set
HO-21170 76 x 127 mm lila neon 100 file/set
HO-21171 76 x 127 mm verde neon 100 file/set
HO-21213 76 x 127 mm albastru neon 100 file/set
HO-21214 76 x 127 mm mov neon 100 file/set

Notes autoadeziv kraft        
• Simplu și pentru utilizare zilnică. 
• Hârtie neprelucrată pentru protejarea mediului. 
• Dimensiuni diferite. 
COD DIMENSIUNI (LXL) AMBALARE

HO-21638 76x51 mm 100 flie/set
HO-21639 76x76 mm 100 flie/set
HO-21640 76x127 mm 100 file/set
HO-21641 150x101 mm 100 file/set
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Buzunare autoadezive pentru documente
• Se poate lipi pe majoritatea suprafețelor. Adezivul nu lasă urme pe suprafețe.
• Se poate dezlipi cu ușurință! Avantajos și inovativ! 
• Pentru păstrarea facturilor, chitanțelor, scrisorilor și corespondenței într-un loc 

convenabil. 
• Buzunar transparent din polipropilenă cu deschidere care permite accesul facil 

la documente, cu fantă pentru card. 
• Include 3 indexuri cu tab gratuit. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-27001 A4(231x318 mm) spots 3 buzunare/set
A5(205x140 mm)
DL(105x231 mm)

HO-27002 A4(231x318 mm) sparks 3 buzunare/set
A5(205x140 mm)
DL(105x231 mm)

HO-27003 A4(231x318 mm) sports 3 buzunare/set
A5(205x140 mm)
DL(105x231 mm)

HO-27004 A4(231x318 mm) pattern 3 buzunare/set
A5(205x140 mm)
DL(105x231 mm)

Memoboard autoadeziv
• Memoboard cu suprafață autoadezivă repoziționabil. 
• Fără magneți! Fără pioneze pentru panou! 
• Documentele sunt ușor de lipit și dezlipit repetat, fără să se deterioreze. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) DESCRIERE

HO-23023 58 x 46 mm plută
HO-23024 58 x 46 mm marmorat

Notes autoadeziv Puzzle
• Un pachet de notes autoadeziv cu 6 culori disponibile. 
• Triunghiurile colorate indică direcția. 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21369 43 x 50  mm 6 culori neon 150 ( 25 x 6 ) buc/set

Notes shopping list pen-free
• Folosite pentru verificarea și bifarea llistei de cumpărături, doar cu degetul,  

fără a avea nevoie de pix. 
• Aderă la orice tip de suprafață.   
• Rezistă la multe lipiri și dezlipiri succesive. . 

COD DIMENSIUNI: (L X L) CULOARE AMBALARE

HO-21495 150 x 76  mm galben pastel 30 file/set
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Ascuțitoare electrică iPoint evolution
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată. 
• Tehnologie Microban. 
• Nu include baterii.

Ascuțitoare electrică Titanium iPoint Razor
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată. 
• Cu lama ascuțitorii din titan. 
• Nu include baterii.

Ascuțitoare electrică iPoint evolution Axis
• Perfectă pentru acasă sau la birou. 
• Funcționare silențioasă și design elegant. 
• Funcționează la curent cu pornire/oprire automată. 
• Tehnologie de înaltă eficientă Sharp Sense. 
• Include container transparent pentru reziduuri. 

COD DESCRIERE
AC-E55015 ascuțitoare
AC-E55016 rezerve ascuțitoare 2 buc/set

COD CULOARE
AC-E55031 alb
AC-E55033 albastru
AC-E55034 galben
AC-E55030 negru
AC-E55035 roșu
AC-E55032 roz

COD CULOARE

AC-E15510 negru/gri
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Ascuțitoare mecanică Titanium iPoint
• Ascuțitoare mecanică cu container transparent.
• Se pot ascuți creioane subțiri și groase (pentru 8 dimensiuni de creioane).
• Se fixează foarte bine pe suprafețe plane, nedeplasându-se în timpul folosirii.
• Cuțitele din titanium oferă o ascuțire ușoară și perfectă.
COD CULOARE

AC-14205 albastru metalic/argintiu

Ascuțitoare mini cu container iPoint 
• Ascuțioare mini extrem de apreciată.
• Poate ascuți creioane de 2 mărimi diferite, standard și mare.
• Include container transparent pentru reziduuri.

COD CULOARE

AC-E14205 asortate

Radieră din cauciuc color
• Radieră din 2 părți cu formă ovală, din cauciuc color. 

COD FORMĂ CULOARE AMBALARE
AC-E26001DISP ovală 4 culori asortate 24 buc/display
AC-E26003DISP rotundă 4 culori asortate 24 buc/display

COD LUNGIME CULOARE AMBALARE

AC-E26000DISP 30 cm 4 culori asortate display 20 bucați

Riglă din plastic color Microban
• Riglă din plastic color cu softgrip. 

COD LUNGIME SCALE

AC-E10163 30cm (1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125)

Riglă triunghiulară din plastic
• Riglă din plastic triunghiulară cu 6 scale. 
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Foarfecă Easy Grip
• Foarfeca din oțel cu mâner cu softgrip albastru cu negru. 
• Garanție: 10 ani. 

Foarfecă Titanium Non Stick
• Foarfecă din titanium cu mâner din plastic cu softgrip. 
• Lame de care nu se lipsesc materialele cu adeziv. 
• Garanție: 25 de ani.

* pentru stângaci

COD LUNGIME AMBALARE
AC-E30650 130 mm blister
AC-E30670 180 mm blister
AC-E30681 210 mm blister

COD LUNGIME AMBALARE
AC-E30250 130 mm blister
AC-E30271 180 mm blister
AC-E30283 200 mm blister
AC-E30282* 200 mm blister
AC-E30293 235 mm blister

Foarfecă Multi Allround
• Foarfecă din oțel cu mâner din plastic negru. 
• Cu deschizător de sticle și zimți pe lame. 
• Garanție: 5 ani.

COD LUNGIME AMBALARE

AC-E30100 210 mm blister

Foarfecă cu vârf rotund Microban Kids
• Foarfecă cu vârf rotund și mâner din plastic. 
• Ambalare: în blister. 
• 5 ani garanție

COD CULOARE LUNGIME AMBALARE

AC-E26004DISP asortate 130 mm 24 buc./display

Foarfeca cu vârf rotund Microban Kids
• Foarfeca cu vârf rotund și mâner din plastic. 
• Lame de care nu se lipsesc materialele cu adeziv. 
• Ambalare: în blister. 
• 5 ani garanție
COD CULORI LUNGIME AMBALARE

AC-E26007 asortate 130 mm 24 buc./display



256



257

Rucsac rigid Shell
• Totul se păstrează în siguranță în interiorul acestui rucsac cool, fabricat din 

material rigid și închidere cu fermoar. 
• Partea din spate și bretele sunt căptușite pentru un plus de confort. 
• Reglați curelele pentru a fi aproape de spate, atunci când trasportati obiecte 

mari sau grele. 
• Interiorul a fost proiectat ingenios cu diferite compartimente, astfel există loc 

pentru orice! 
• Varietatea design-ului, modele îndrăznețe și pline de culoare, satisface orice 

preferința.    

Rucsac Grillz 
• Rucsacul Grillz vine cu atitudine, astfel încât vă puteți petrece ziua în stil. 
• Compartimentul interior spațios și buzunarul mic exterior, oferă suficient loc 

pentru toate echipamentele voastre. 
• Partea din spate și curelele pentru umeri sunt căptușite, astfel încât să fie 

confortabil pentru spate. 
• Reglați curelele pentru a fi aproape de spate, atunci când trasportati obiecte 

mari sau grele. 
• Rucsacul este confecționat din polyester durabil.   

Rucsac Ninja  
• Poți căra tot ce ai nevoie într-un rucsac cu un design inspirat din Ninja, misterios, 

cool și elegant. 
• Bretelele reglabile permit fixarea confortabilă pentru a reduce oboseală umerilor 

și a spatelui. 
• Echipat cu un compartiment suficient de mare pentru a transporta un laptop 

de 14”, un compartiment superior pentru obiecte esențiale, 2 compartimente 
laterale pentru sticla de apă. 

• Confecționat din polyester durabil.    

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-ZSHL-BT 320 x 160 x 415 mm model triunghiuri bleu
ZP-ZSHL-CT 320 x 160 x 415 mm model triunghiuri multicolore
ZP-ZSHL-PKT 320 x 160 x 415 mm model triunghiuri roz
ZP-ZSHL-BB 320 x 160 x 415 mm negru/gri
ZP-ZSHL-BG 320 x 160 x 415 mm negru/turcoaz
ZP-ZSHL-BGP 320 x 160 x 415 mm negru/turcoaz model
ZP-ZSHL-BWS 320 x 160 x 415 mm negru/alb

COD DIMENSIUNI  (LXH) CULOARE
ZP-ZBPL-GR-1 285 x 420  mm negru
ZP-ZBPL-GR-5 285 x 420  mm gri camuflaj
ZP-ZBPL-GR-6 285 x 420  mm verde camuflaj

COD DIMENSIUNI  (LXLXH) CULOARE
ZP-ZNINJ-BK 300 x 150 x 420 mm negru

NOU!

NOU!

NOU!
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Penar rigid Colorz Box
• Fabricat din material rigid și acoperit cu o țesătură viu colorată. 
• Materialele folosite sunt rezistente, inclusiv fermoarul este de calitate superioa-

ră, care rezistă în timp. 
• Încăpător și rezistent, se pot stoca până la 20 de creioane și pixuri, sau alte 

obiecte personale, electronice, rechizite de birou, rechizite școlare, cosmetice.
etc. 

Penar rigid Color-In 
• Prin realizarea unor produse inteligente, distractive, ușor accesibile și cu design 

frumos, stimulam creativitatea și îi inspirăm pe clienți să-și elibereze mintea și 
să nu înceteze niciodată să viseze.

COD DIMENSIUNI MODEL
ZP-ZPP-PC-BT 195 x 45 x 90 mm triunghiuri bleu
ZP-ZPP-PC-CTP 195 x 45 x 90 mm triunghiuri multicolore
ZP-ZPP-PC-PIT 195 x 45 x 90 mm triunghiuri roz
ZP-ZPP-PC-PUT 195 x 45 x 90 mm triunghiuri violet
ZP-ZPP-PC-ZE 195 x 45 x 90 mm zebra

COD DIMENSIUNI MODEL
ZBC-PC-LAS 195 x 45 x 90 mm Gene
ZBC-PC-PI 195 x 45 x 90 mm Pirat
ZBC-PC-BFL 195 x 45 x 90 mm Flori mari
ZBC-PC-LEV 195 x 45 x 90 mm Frunza
ZBC-PC-SMF 195 x 45 x 90 mm Flori mici
ZBC-PC-SW 195 x 45 x 90 mm Vârtejuri

NOU!

NOU!

NOU!

Penar rigid Beast Box  
• Fabricat din material rigid, acoperit cu o țesătură colorată, în acest penar rechizi-

tele școlare, de birou se păstrează în siguranță.  
• Este rezistent și ușor, cu design jucăuș și culori atractive. 
• Încăpător și rezistent, se pot stoca până la 60 de creioane și pixuri.  

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-ZBB-PC-YW 208 x 128 x 80 mm galben
ZP-ZBB-PC-PK 208 x 128 x 80 mm roz
ZP-ZBB-PC-RD 208 x 128 x 80 mm rosu
ZP-ZBB-PC-LB 208 x 128 x 80 mm bleu
ZP-ZBB-PC-BP 208 x 128 x 80 mm bleu cu model
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COD DIMENSIUNI  (LXL) CULORI AMBALARE
ZP-ZTM-AR-16 220 x 90 mm 4 culori asortate 8 buc/set

NOU!

Penare cu fermoar Talking Monstar   
• Confecționat dintr-un fermoar lung, care poate fi desfacut total.
• Este un penar cool pentru baieti si fete, ce contine o aplicatie gratuita distractiva 

Monstar.
• Penarul este incapator si te ajuta sa fii organizat. 
• Poate cuprinde pana la 30 de creioane si pixuri, si este un spatiu perfect pentru 

foarfece si ascutitoare, creioane, markere, produse cosmetice si multe altele.
• Aplicatia inclusa poate fi descarcata gratuit pe dispositive iOS sau Android, iar 

penarul va prinde viata si va avea propria personalitate.
• Joaca jocuri, fotografiaza, filmeaza si impartaseste-le cu prietenii pe social media.

NOU!

Penar Colorz 
• Penar practic cu design în culorile curcubeului.
• Confecționat dintr-un fermoar lung, care poate fi desfăcut total.
• Este un penar cool pentru băieți și fete.
• Poate fi cadoul perfect pentru prietenii tăi.
• Poate cuprinde până la 30 de creioane și pixuri, și este un spațiu perfect chiar și 

pentru produse cosmetice.
COD DIMENSIUNI  (LXLXH) CULORI AMBALARE

ZP-ZT-CZ-16 200 x 77 x 77 mm 4 asortate 8 buc/set

Penar Camo
• Penar practic cu design camuflaj într-o varietate de culori elegante.
• Confecționat dintr-un fermoar lung, care poate fi desfăcut total.
• Este un penar cool pentru băieți și fete.
• Poate fi cadoul perfect pentru prietenii tăi.
• Poate cuprinde până la 30 de creioane si pixuri, și este un spațiu perfect chiar și 

pentru produse cosmetice.
COD DIMENSIUNI  (LXLXH) CULORI AMBALARE

ZP-ZT-CG-16 200 x 77 x 77 mm 4 asortate 8 buc/set

NOU!
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Penar Monsters
• Cadoul perfect pentru copii. 
• Este confecționat dintr-un fermoar lung și poate fi folosit ca penar, suport 

pentru farduri sau ca o gentuță pentru mărunțișuri. 
• Ambalare: 8 buc/set
COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZTMF-8 22 x 2 x 9   cm 4 culori asortate

Penare cu fermoar Grillz Monster
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală, la muncă sau ca 

protofel.
• Poate fi un cadou perfect pentru copii.
• Ambalare: 8 buc/ set
COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZTM-GR-8 23 x 15 cm 3 culori asortate

Penare cu fermoar Grillz Monster Jumbo
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală, la muncă sau ca 

protofel.
• Poate fi un cadou perfect pentru copii.
• Ambalare: 8 buc/ set
COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZTMJ-GR-8 23 x 15 cm 3 culori asortate

Penar Monsters Jumbo
• Este confecționat dintr-un fermoar lung și poate fi folosit ca penar, suport 

pentru farduri sau ca o gentuță pentru mărunțișuri. 

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-0813 23 x 15  cm roșu
ZP-0554 23 x 15  cm albastru
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Display penare Rainbow   
• Penare ce pot fi folosite nu numai pentru creioane sau farduri, ci și pentru chei, 

monezi, telefon mobil sau portofele de mici dimensiuni. 
• Poate cuprinde până la 30 de creioane și pixuri, și este un spațiu perfect chiar și 

pentru produse cosmetice. 
• Display-ul conține 18 penare în 3 culori asortate: roșu, negru, mov
COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZBL-D-18 220 x 90 x 20 mm 3 culori asortate

COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZTM-AN-8 22 x 9 cm 3 culori asortate

Penare cu fermoar Animals   
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală. 
• Poate fi un cadou perfect pentru copii. 
• Ambalare: 8 buc/ set 

Penare cu fermoar Glowy Twister
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală, la muncă sau ca 

protofel. 
• Poate fi un cadou perfect pentru copii. 
• Ambalare: 8 buc/ set 

COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-ZT-GW-8 22 x 9 cm 3 culori asortate

Penar Jeans
• Penar ce poate fi folosit nu numai pentru creioane sau farduri, ci și pentru chei, 

monezi, tel. mobil sau portofele. 

COD DIMENSIUNI CULOARE

ZP-3737 20 x 12 cm argintiu
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Geantă de umăr Monsters
• Este confecționată dintr-un fermoar lung și poate fi folosită pentru școală sau 

pentru mers la sala de sport. 

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-8022 27 x 23  cm negru/fermoar curcubeu
ZP-8053 27 x 23  cm turcoaz
ZP-8046 27 x 23 cm mov exotic

Geantă de umăr Monster Mini
• Faceți cunoștință cu un mini-monstru care zâmbește. 
• Acestui mini-monstru prietenos îi place să stea atârnat pe umărul tău toată ziua.  
• Se deschide suficient pentru a va pune cheile, portofelul, telefonul sau alte 

accesorii, în interior. 
• Confecționat dintr-un fermoar lung, cu buzunar exterior. 
• Curea reglabilă cu fermoar. 

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-0455 20x3x19 cm albastru royal
ZP-0431 20x3x19 cm orange
ZP-0332 20x3x19 cm roșu aprins
ZP-0486 20x3x19 cm roz aprins
ZP-0530 20x3x19 cm roz deschis

Geantă Le Gym Combo
• Geantă de umăr perfectă pentru mers la sala de sport. 
• Poate fi folosită și ca geantă pentru școală, serviciu sau de călătorie.
COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-7063 40 x 33 cm  jeans/argintiu
ZP-4567 40 x 33 cm negru/argintiu
ZP-4574 40 x 33 cm roșu/argintiu
ZP-2778 40 x 33 cm negru/fermoar curcubeu

Geantă Messenger Combo
• Utilă pentru studenți, conține compartiment principal și 3 buzunare interioare 

adiționale. 
• Potrivită pentru cărți, caiete mecanice, chiar și laptop.

* fără penar

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-7094 35,5 x 29 cm  jeans/argintiu
ZP-7711 35,5 x 29 cm negru/argintiu
ZP-7728 35,5 x 29 cm roșu/argintiu
ZP-9296* 35,5 x 29 cm negru/culori cucubeu

Rucsac școlar pentru fete
• Confecționat din pânză cu fermoare. 
• Buzunare pentru gadget-uri.    

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-7124 25 x 31,5 cm jeans/argintiu
ZP-7643 25 x 31,5 cm negru/argintiu
ZP-7650 25 x 31,5 cm roșu/argintiu
ZP-4864 25 x 31,5 cm Negru/culori curcubeu
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Geantă reversibilă Messenger 
• Geantă reversibilă cu 2 fețe.
• Prevăzută cu baretă pentru umăr și husă pentru laptop de 13,3 “.

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-ZREVM-BSG 420 x 140 x 290 mm Triunghiuri negre exterior/ triunghiuri gri interior
ZP-ZREVM-CCP 420 x 140 x 290 mm Cercuri colorate exterior/interior mov

NOU!

Geantă de umăr Monsters Tote
• Tote e un monstru care te însoțește toată ziua! 
• Acest monstru prietenos va atârnă pe umăr și va păstrează lucrurile în siguranță. 
• Se deschide suficient pentru a vă pune cheile, portofelul, telefonul sau alte 

accesorii, în cele 2 compartimente interioare. 
COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-7971 27x3x24 cm negru/fermoar curcubeu
ZP-8008 27x3x24 cm turcoaz bleu
ZP-7995 27x3x24 cm mov exotic

Geantă Tote Premium
• Geantă încăpătoare cu barete lungi pentru umăr. 

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-3102 20 x 26 cm negru/argintiu
ZP-2631 20 x 26 cm negru/culori curcubeu roșu/argintiu
ZP-8343 20 x 26 cm mov exotic

Husă tablete 7“
• Confecționată din fermoar cu margini pentru protecție. 
COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-8459 27 x 19 cm negru
ZP-9876 27 x 19 cm roșu
ZP-9906 27 x 19 cm turcoaz

Husă laptop 10.1“/iPad
• Confecționată din fermoar cu margini pentru protecție. 

COD DIMENSIUNI CULOARE
ZP-4383 29,6 x 20,5 cm negru
ZP-9951 29,6 x 20,5 cm roșu
ZP-9982 29,6 x 20,5 cm turcoaz
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