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

DESCRIERE

MS-JU025012

creion triunghiular cu radieră Junior

12 buc./cutie

MS-JU000004

creion triunghiular Tri

12 buc./cutie

MS-JU015012

creion triunghiular Junior

12 buc./cutie

IT-5000SC

creion triunghiular cu radieră

12 buc./cutie

AMBALARE

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

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

MODEL

MS-AL010653

1/1

AMBALARE
6 culori/cutie

MS-AL010654

1/1

12 culori/cutie

MS-AL010658

1/1

24 culori/cutie

MS-AL010600

1/1

36 culori/cutie

Creioane coloarate Alpino Baby
• Creioane colorate, ideale pentru copii datorita dimensiunii groase si a minei din ceara
moale.
• Sunt foarte usoare, nu cantaresc mai nimic.
• Ambalate in cutie de carton.
COD

AMBALARE

MS-AL000177

www.vectorconect.ro

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

AMBALARE

MS-AL000169

12 buc/cutie

Creioane colorate cu guma Erasable
• Creioane colorate hexagonale cu mina care se poate sterge cu radiera potrivita la culoare.
• Sterge orice greseala minora cu usurinta fara a lasa urme.
• Gama de 12 culori stralucitoare cu mina rezistenta la rupere.
COD

AMBALARE

MS-AL013654

12 culori/cutie

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

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

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

AMBALARE
12 culori/cutie

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

AMBALARE

MS-AL000113

12 culori/set

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

AMBALARE

MS-PA000012

12 culori/cutie

MS-PA000024

24 culori/cutie

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

AMBALARE

MS-DA050290

12 culori/cutie

MS-

12 culori/cutie

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

AMBALARE

MS-DX050216

15 culori/cutie

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

AMBALARE

MS-DA000125

12 culori/cutie

MS-DA000127

24 culori/cutie

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

AMBALARE

MS-DA000060

www.vectorconect.ro

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

AMBALARE

MS-AL000130

12 culori/cutie carton

MS-AL000131

24 culori/cutie carton

Creioane colorate acuarela Color Experience
• Creioane cu mina rezistenta de 3.3mm.
• Mina cu efect de acuarela dupa folosirea unei pensule cu apa.
• Ideale pentru colorarea detaliilor mici sau a zonelor mari, in functie de folosirea minei.
• Ambalate in cutie din metal.
COD

AMBALARE

MS-AL000242

36 culori/cutie

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

display

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

AMBALARE

MS-PX000006

6 culori fluorescente/cutie

MS-PX000012

12 culori/cutie

Pix erasable ReMaker Soft
• Cu un design placut si ergonomic (sistem automat de retragere a minei), pixul Remaker
iti permite sa scrii, sa stergi si sa scrii din nou de cate ori este necesar.
• Cerneala se sterge prin frecare cu radiera.
• Cerneala de calitate, fluida, in culori intense.
• Pixul este ergonomic, cu grip din cauciuc. #Scrie perfect si nu lasa urme pe hartie odata
ce cerneala este stearsa.
• Varf de 0.7 mm, culoare scriere: albastru.
COD
MS-BB00010301
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AMBALARE
12 buc/cutie

MS-BB000100

2 buc/blister

MS-BB000104

rezerve - 3 buc/set

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

Display 50 buc/display

Carioca cu 2 capete Dual Artist
• Experienta coloratului este un concept ce trece de culori, inseamna sa simti culorile si
sa le folosesti ca o forma de evadare ce aduce placere.
• Deseneaza, picteaza si coloreaza cu cariocile Dual Artist!
• Cariocile au forma triunghiulara.
• Varful dublu din fetru este perfect pentru design-uri complexe: un varf de 0.7 mm,
perfect pentru desenat si schitat si un varf tip pensula de 2.0 mm, ideal pentru scris sau
colorat desene.
COD

AMBALARE

MS-AR000176

36 culori/set

MS-AL000394*
* Continut display: : 6 cutii creioane coloarate MS-AL000242 + 6 cutii carioci cu 2 capete MS-AL000176

display

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

AMBALARE

MS-AR000013

10 culori/cutie

MS-AR000058

20 culori/cutie

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

AMBALARE

MS-AR000011

AMBALARE
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

www.vectorconect.ro

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

AMBALARE

MS-AR000006

12 culori/cutie

MS-AR000007

24 culori/cutie

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

AMBALARE

MS-AR001002

12 culori/cutie

MS-AR001003

24 culori/cutie

Carioca lavabila Aquarelle
• Carioci lavabile, cu varf tip pensula de inalta calitate.
• Culori intense. Pensula inclusa.
COD

AMBALARE

MS-AR000160

12 culori/cutie

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

AMBALARE

MS-AR000059

10 culori/cutie

Marker cu cretă lichidă
• Noul marker cu creta lichida este potrivit pentru utilizarea pe suprafete neporoase.
• Scrie si decoreaza pe table albe sau verzi, geamuri, plastic sau sticla.
• Cerneala este pe baza de apa si nu pateaza, nu lasa pulbere dupa utilizare si se
sterge cu o carpa umeda.
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COD

CULORI

MS-AR000175

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

MS-AR000174

alb

AMBALARE
6 culori/set
12 buc/cutie

Marker cu vopsea
• Marker cu cerneala pe baza de apa, cu varful de 2-3 mm.
• Permite decorarea pe orice suprafata: lemn, piatra, sticla etc.
• Cerneala este luminoasa si are o putere mare de acoperire.
COD

CULOARE

AMBALARE

MS-AR00016601

alb

6 buc/cutie

MS-AR00016704

albastru cyan

6 buc/cutie

MS-AR00016603

galben

6 buc/cutie

MS-AR00016602

negru

6 buc/cutie

MS-AR00016604

roșu

6 buc/cutie

MS-AR00016705

verde deschis

MS-AR000170

Display markere cu vopsea

6 buc/cutie
96 buc/display

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

CULOARE

MS-UA000151

design color

Penar
• Penar in forma de creion din material moale la atingere.
• Contine 12 creioane colorate
COD
MS-UA000152

Penar dublu cu 2 fermoare Fantasy
• Penar dublu complet si functional.
• Penarul contine: 12 creioane colorate, 10 carioci, 1 ascutitoare, 1 radiera, 1 set de
rigle, 1 echer, 1 raportor, 1 compas si 1 foarfeca.
COD

MODEL

MS-UA000156

Japanese Doll

MS-UA000155

Jump Big

MS-UA000154

Lettering Black

MS-UA000153

Monsters

MS-UA000150

Red

MS-UA000113

Color

MS-UA000159

Display cu 6 penare duble cu design asortat

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

MODEL

MS-UA000139

Colors

MS-UA000158

Lettering Black

MS-UA000157

Red

MS-UA000160

Assorted design - Display cu 9 penare cu design asortat

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

AMBALARE

MS-DP000915

12 culori asortate 24 x 50gr/display

MS-DP000934

4 culori/blister

MS-DP000911

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

MS-DP000918FL

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

MS-DP000915FL

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

MS-DP000936

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

MS-DP000202

12 culori asortate x 150gr/display

MS-DP000918

12 culori asortate x 150gr/display

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

AMBALARE

MS-DP000051

6 culori+2 culori neon x 17gr/blister

MS-DP000131

10 + 4 seturi componente

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

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

MS-DP000204

10 forme modelaj + 1 roller + 3 ustensile

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

GRAMAJ

MS-DP000125

75 gr.

AMBALARE
3 culori/cutie

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

MS-DP000130

12

GRAMAJ
140 gr.

AMBALARE
4 culori/cutie

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.
COD

AMBALARE

MS-DP000129

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

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

CULOARE

COD

CULOARE

MS-DP000143

albă

MS-DP000149

maron

MS-DP000144

galbenă

MS-DP000150

neagră

MS-DP000145

roz

MS-DP000172

roz

MS-DP000146

roșie

MS-DP000173

orange

MS-DP000147

verde

MS-DP000176

bleu

MS-DP000148

albastră

MS-DP000177

violet

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

MODEL

MS-DP000151

Roboți

MS-DP000166

My Style

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

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

AMBALARE

MS-DP000139

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

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

AMBALARE

MS-DP000141

www.vectorconect.ro

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

GRAMAJ

MS-DP000137

8 culori x 14 gr

AMBALARE
cutie carton

MS-DP000138

8 culori x 40 gr

gentuță plastic

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

DESCRIERE

MS-DP000157

6 culori x 75gr

MS-DP000158

8 culori metalizate x 45 gr

Nisip pentru modelaj Sandy Clay

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

DESCRIRE

AMBALARE

MS-DP000194

Sea World

Nisip modelaj 300gr + materiale/cutie

MS-DP000195

Sand castels

600 gr+materiale/cutie

Pastă de modelat
• Pastă de modelat naturală.
COD

AMBALARE

MS-DP000104

500 gr., albă

MS-DP000105

500 gr., teracotă

Set pictură efect 3D Alpino Crea + 3D Paint
• 12 vopsele cu efect 3D pentru desen pe hârtie, lemn, piatra, etc.
COD
MS-DH000005
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Set pictură 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 carioca Alpino Crea + Metalix
• Conține 7 carioci pentru orice tip de suprafață.
• Pentru decorarea pe carton, lemn, sticlă, piele, plastic, metal, piatra etc.
• Se folosește pe suprafețe de culoare închisă pentru un efect uimitor.
COD

AMBALARE

MS-AR000134

7 culori metalizate/cutie

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

AMBALARE

MS-AR000132

10 carioci/cutie

MS-PX000001

12 creioane cerate/cutie

Set ALPINO Crea+ Glitter
• Fa-ti creatiile sa straluceasca cu markerele Glitter Glue.
• Se poate folosi si pe textile.
• Vârf: 4.2 mm
COD

AMBALARE

MS-AR000178

6 culori/cutie

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

AMBALARE

AMBALARE

MS-AQ000001

12 culori/cutie + 1 pensulă cadou

MS-AQ000002

21 culori/cutie + 2 pensule cadou

www.vectorconect.ro
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Acuarele metalizate Tempera
• Vopsea Tempera pentru școală în culori metalizate
COD

CULOARE

MS-DM000055

auriu

250 ml/sticlă

AMBALARE

MS-DM000056

argintiu

250 ml/sticlă

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

CULOARE

COD

CULOARE

MS-DM010170

alb

500 ml/sticlă

AMBALARE

MS-DM010177

maro

500 ml/sticlă

AMBALARE

MS-DM010171

galben

500 ml/sticlă

MS-DM010178

verde deschis

500 ml/sticlă

MS-DM010172

portocaliu

500 ml/sticlă

MS-DM010179

verde mediu

500 ml/sticlă

MS-DM010173

roz deschis

500 ml/sticlă

MS-DM010180

albastru

500 ml/sticlă

MS-DM010174

roșu

500 ml/sticlă

MS-DM010181

albastru marin

500 ml/sticlă

MS-DM010175

magenta

500 ml/sticlă

MS-DM010182

violet

500 ml/sticlă

MS-DM010176

ocru

500 ml/sticlă

MS-DM010183

negru

500 ml/sticlă

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

AMBALARE

MS-DM010918*

6 culori x 16 ml/cutie

MS-DM010921
*conține pensula gratis

7 culori x 40 ml/cutie

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

AMBALARE
4 culorix250ml/cutie

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

16

AMBALARE

MS-DD010104

4 culorix100ml/cutie

MS-DD010105

5 culorix100ml/cutie

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

AMBALARE

MS-DD000060

4 culori x 40ml/cutie

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

CANTITATE

AMBALARE

MS-DV000120

250 ml

alb metalizat

MS-DV000135

250 ml

argintiu metalizat

MS-DV000136

250 ml

auriu metalizat

MS-DV000134

250 ml

bronz metalizat

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

DESCRIERE

MS-DE000015

6 culori cu sclipici/blister

MS-DE000008

6 culori neon/blister

MS-DE000029

50 glitter glue, culori asortate/galetușă plastic

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

CULOARE

MS-DM000051

albastru

MS-DM000053

argintiu

MS-DM000054

auriu

MS-DM000061

iridescent (reflexe irizante)

MS-DM000052

roșu

MS-DM000050

verde

Lipici lichid ALPINO
• Lipici lichid pentru hârtie, carton, lemn... etc.
• Curat si practic, ideal pentru acasă, scoală si birou.
COD

AMBALARE

MS-GS000002

50 ml/tub

MS-GS000001

în blister

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

LUNGIME

MS-PT0030

13,5 cm

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

DESCRIERE

MS-PT0024

foarfecă cu stop, mâner special personalizabil

LUNGIME
13,5 cm

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

LUNGIME

MS-PT0017

130 mm

AMBALARE
blister

Foarfecă Confort
• Foarfecă cu mânere din cauciuc flexibil pentru o decupare confortabilă
și precisă.
• Culori asortate.
• Ambalare în blister.
COD
MS-PT0027

18

LUNGIME
15 cm

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

LUNGIME

MS-PT0034

180 mm

AMBALARE
blister

MS-PT0033

130 mm

blister

Tabliță magnetică pentru scris
• Tăbliță magnetică pentru scris, cu suport și marker.
• Ramă în culori asortate.
COD

DIMENSIUNI

MS-PP0215GS
MS-PP0213

Display neechipat
COD

MS-DISPLAY

www.vectorconect.ro

35 x 25 cm
25,5 x 18 cm

DIMENSIUNI
215 x 59 x 38 cm
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Pioneze pentru panou plută
• Confecționate din metal nichelat inoxidabil cu mâner din plastic
• Culori asortate
COD

AMBALARE

AL-660-26

20 buc./cutie

AL-662-26

40 buc./cutie

AL-663-26

100 buc./cutie

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

AMBALARE

AL-6600-26

150 buc/cutie

Stegulețe colorate
• Ace pentru panou plută.
COD

CULOARE

AL-710

alb

20 buc./cutie

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

AMBALARE

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

DIAMETRU

FORTA SUSTINERE

AL-7008-27

16 mm

2 kg

AMBALARE
5 buc/cutie

AL-7018-27

22 mm

8 kg

5 buc/cutie

AL-7028-27

25 mm

13 kg

5 buc/cutie

AL-7038-27

30 mm

21 kg

5 buc/cutie

Magneți pentru table
• Ambalare 10 buc./set.
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

CULORI

www.vectorconect.ro
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Magneți extra strong cu mâner
• Magneți extra strong cu mâner pentru table magnetice din sticlă.
COD

DIMENSIUNI

CULORI

FORTA SUSTINERE

AL-7060A27

Φ 20 x 25 mm

argintiu

4 kg

2 buc/blister

Φ 29 x 38.5 mm

asortate

2 kg

2 buc/blister

AL-7065A26

AMBALARE

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

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

AMBALARE

AL-628A-26

80 buc./cutie

Agrafe metalice pentru birou
• Din metal zincat.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

AL-280*

40 x 50 mm

50 buc/cutie

AL-290*

45 x 60 mm

AL-262
*tip fluture

77 mm

50 buc/cutie
100 buc./cutie

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

DIMENSIUNI

AL-2256-26

28 mm

100 buc/cutie

AL-2242-26

50 mm

100 buc/cutie

AMBALARE

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

DIMENSIUNI

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

AMBALARE

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

DIMENSIUNI

AL-2430-26

26 mm

AMBALARE
200 buc/cutie

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

DIMENSIUNI

AL-213-26

26 mm

AMBALARE
100 buc./cutie

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

DIMENSIUNI

AL-7810-26

19 mm

25 buc/cutie

IT-5210

15 mm

50 buc/cutie

AMBALARE

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

DIMENSIUNE

AMBALARE

CULORI

AL-265

32 mm

10 buc/cutie

Asortate

AL-268

25 mm

20 buc/cutie

Asortate metalizate

www.vectorconect.ro
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Buretieră
• Din material plastic cu burete în interior, pentru umezirea degetelor.
COD
AL-769-18

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

DIAMETRU

GROSIME CAUCIUC

AMBALARE

AL-2768/1

150 mm

11 mm

100 g/cutie

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

DIAMETRU

GROSIME CAUCIUC

AL-7440

70 mm

6 mm

AL-736

85 mm

1,5 mm

AMBALARE
190 g./minge
50 g./cutie

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

CULOARE CORP

AL-1511-28

Argintiu

negru

AL-1511-11

Negru

negru

CULOARE SCRIERE

AL-1276

Lupă cu led

AL-1275

• 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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COD

FACTOR DE MĂRIRE

AL-1275*

4x

75mm

AL-1276*
4x
*funcționează cu două baterii, nu sunt incluse

88mm

DIAMETRU

Lupă cilindrică
• Lupă cu formă cilindrica.
COD

FACTOR DE MĂRIRE

AL-1271

10x

DIAMETRU
30 mm

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

FACTOR DE MĂRIRE

AL-1272

5x

50 mm

AL-1273

5x

65 mm

AL-1274

3x

75 mm

DIAMETRU

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

FACTOR DE MĂRIRE

AL-1277

2 si 4x

DIAMETRU
108 mm

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

CULOARE

AL-1571

transparentă

20 cm

AL-1572

transparentă

30 cm

AL-1573

transparentă

40 cm

AL-1574

transparentă

50 cm

DIMENSIUNE

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

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

CULOARE

AL-1585

albastru

30 cm

AL-1582

transparent

30 cm

DIMENSIUNE

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

DIMENSIUNE

AL-1560

20 cm

AL-1561

30 cm

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

GRADAȚIE

AL-1578

0°- 180°

DIMENSIUNE
16 cm

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

DIAMETRU CERC

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

LUNGIME

Compas metalic școlar
• Compas cu șurub pentru precizie.
COD

DIAMETRU CERC

AL-1350

340 mm

LUNGIME
125 mm

AL-1351*

500 mm

155 mm

AL-1352

380 mm

170 mm

Rigla pentru suprafete curbe
• Riglă flexibilă cu colțuri ridicate pentru desenat și format suprafețe curbe.
• Culoare alb/albastru.
COD

DIMENSIUNE

AL-1460

30 cm

AL-1463

60 cm

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

LUNGIME

AL-1406

16 cm

AL-1408

21,5 cm

6 buc/cutie

AL-1410

25,5 cm

6 buc/cutie

AL-1409*
*pentru stângaci

21.5 cm

6 buc/cutie

AMBALARE
12 buc/cutie

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

LUNGIME

AL-1427

20 mm

www.vectorconect.ro

AMBALARE
12 buc/display
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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

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

FORMAT

AL-1453

A2

AL-1452

A3

AL-1451

A4

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

DESCRIERE

AL-1445

cuțit art

AL-1446

rezerve pentru cutit hobby, 5 buc./set

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

DIAMETRU

AMBALARE

AL-1915-1

15 mm

100 buc/set

AL-1920-1

20 mm

100 buc/set

AL-1925-1

25 mm

100 buc/set

AL-1930-1

30 mm

100 buc/set

AL-1933-1

33 mm

100 buc/set

AL-1936-1

36 mm

100 buc/set

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

COD

CULOARE SCRIERE

EK-70-BK

negru

12 buc/cutie

EK-70-YE

galben

12 buc/cutie

EK-70-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-70-PR

violet

12 buc/cutie

EK-70-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-70-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EK-70-GR

verde

12 buc/cutie

EK-70-LBL

bleu

12 buc/cutie

EK-70-BR

maro

12 buc/cutie

EK-70-PK

roz

12 buc/cutie

AMBALARE

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-70

134x165x330mm

AMBALARE

CAPACITATE
36 buc/display

M3 0.030659

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

CULOARE SCRIERE

EK-90-BK

negru

12 buc/cutie

EK-90-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-90-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-90-GR

verde

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-90

134x165x330mm

AMBALARE

CAPACITATE
36 buc/display

M3 0.030659

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

CULOARE SCRIERE

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

AMBALARE

M3 0.039168

12 buc/cutie

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

CULOARE SCRIERE

EK-107-BK

negru

12 buc/cutie

EK-107-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-107-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-107-GR

verde

12 buc/cutie

AMBALARE

M3 0.035955

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

CULOARE SCRIERE

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

AMBALARE

M3 0.035650

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

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

CULOARE SCRIERE

EK-170-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-170-BK

negru

12 buc/cutie

EK-170-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-170-GR

verde

12 buc/cutie

Permanent marker 250

AMBALARE

M3 0.036288

• 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

COD

CULOARE SCRIERE

EK-250-BK

negru

12 buc/cutie

EK-250-YE

galben

12 buc/cutie

EK-250-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-250-BR

maro

12 buc/cutie

EK-250-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-250-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EK-250-GR

verde

12 buc/cutie

EK-250-PR

violet

12 buc/cutie

AMBALARE

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-250

134x165x330mm

AMBALARE

CAPACITATE
36 buc/display

M3 0.016800

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

CULOARE SCRIERE

EK-700-BK

negru

EK-700-BL

albastru

EK-700-RE

roșu

EK-700-GR

verde

AMBALARE
12 buc/cutie
12 buc/cutie

BODACIOUS BLACK

12 buc/cutie
BRILLIANT BLUE

12 buc/cutie

REBELLIOUS RED

Permanent marker Clix 703

BRAZEN BROWN

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

COD

CULOARE

EK-703-BK

negru

EK-703-RE

roșu

EK-703-GR

verde

COD

CULOARE

EK-703R-BK

negru

EK-703R-RE

roșu

EK-703R-GR

verde

YOUTHFUL YELLOW

AMBALARE
12 buc./cutie

PLAYFUL PINK

12 buc./cutie
12 buc./cutie

PASSION PURPLE

Rezervă pentru Artline Clix Fine

BOASTFUL BLUE

AMBALARE

LUSCIOUS LIME

12 buc./cutie
12 buc./cutie

1112 buc./cutie
M3 0.018144

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

CULOARE SCRIERE

EK-73-BK

negru

12 buc/cutie

EK-73-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-73-GR

verde

12 buc/cutie

EK-73-RE

roșu

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-73

134x165x330mm

www.vectorconect.ro

AMBALARE

CAPACITATE
36 buc/display

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

CULOARE SCRIERE

EPF-700UV-GBL

albastru

12 buc/cutie

EPF-700UV-GYE

galben

12 buc/cutie

EPF-700UV-GOG

portocaliu

12 buc/cutie

EPF-700UV-GPK

roz

12 buc/cutie

EPF-700UV-GGR

verde

AMBALARE

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF700/6D

275x145x270mm

CAPACITATE
72 buc/display

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

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EPF-790-MBL

albastru metalizat

12 buc/cutie

EPF-790-SV

argintiu

12 buc/cutie

EPF-790-GD

auriu

12 buc/cutie

EPF-790-BZ

bronz

12 buc/cutie

EPF-790-MPK

roz metalizat

12 buc/cutie

EPF-790-MGR

verde metalizat

12 buc/cutie

EPF-790-MPR

violet metalizat

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF790/6D

275x145x270mm

CAPACITATE
72 buc/display

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

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

EPF-700-BL

1.0 mm

albastru

12 buc/cutie

EPF-700-RBL

1.0 mm

albastru royal

12 buc/cutie

EPF-700-LBL

1.0 mm

bleu

12 buc/cutie

EPF-700-YE

1.0 mm

galben

12 buc/cutie

EPF-700-PYE

1.0 mm

galben pastel

12 buc/cutie

EPF-700-GY

1.0 mm

gri

12 buc/cutie

EPF-700-BR

1.0 mm

maro

12 buc/cutie

EPF-700-BK

1.0 mm

negru

12 buc/cutie

EPF-700-OG

1.0 mm

portocaliu

12 buc/cutie

EPF-700-RE

1.0 mm

rosu

12 buc/cutie

EPF-700-PK

1.0 mm

roz

12 buc/cutie

EPF-700-PPK

1.0 mm

roz pastel

12 buc/cutie

EPF-700-GR

1.0 mm

verde

12 buc/cutie

EPF-700-YGR

1.0 mm

vernil

12 buc/cutie

EPF-700-PR

1.0 mm

violet

12 buc/cutie

EPF-700/4PW1

1.0 mm

4 culori/set

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF700/6D

275x145x270mm

www.vectorconect.ro

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

CULOARE SCRIERE

EPFS-200-BL

albastru

AMBALARE
12 buc/cutie

COD

CULOARE SCRIERE

EPFS-200-DGR

verde inchis

12 buc/cutie

AMBALARE

EPFS-200-RE

roșu

12 buc/cutie

EPFS-200-DRE

roșu inchis

12 buc/cutie

EPFS-200-GR

verde

12 buc/cutie

EPFS-200-DBR

maro inchis

12 buc/cutie

EPFS-200-BR

maro

12 buc/cutie

EPFS-200-GY

gri

12 buc/cutie

EPFS-200-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EPFS-200-DOG

portocaliu inchis

12 buc/cutie

EPFS-200-PR

violet

12 buc/cutie

EPFS-200-POG

portocaliu pastel

12 buc/cutie

EPFS-200-YE

galben

12 buc/cutie

EPFS-200-CYE

galben crom

12 buc/cutie

EPFS-200-PK

roz

12 buc/cutie

EPFS-200-LYE

galben deschis

12 buc/cutie

EPFS-200-MG

magenta

12 buc/cutie

EPFS-200-LTQ

turcoaz deschis

12 buc/cutie

EPFS-200-APR

piersica

12 buc/cutie

EPFS-200-PTQ

turcoaz pastel

12 buc/cutie

EPFS-200-LBL

bleu

12 buc/cutie

EPFS-200-PPR

violet pastel

12 buc/cutie

EPFS-200-RBL

albastru royal

12 buc/cutie

EPFS-200-PPK

roz pastel

12 buc/cutie

EPFS-200-SBL

albastru sky

12 buc/cutie

EPFS-200-PBR

maro pastel

12 buc/cutie

EPFS-200-TQ

turcoaz

12 buc/cutie

EPFS-200-PGY

gri pastel

12 buc/cutie

EPFS-200-YGR

vernil

12 buc/cutie

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

CULOARE SCRIERE

EPFS-210-BL

albastru

COD

CULOARE SCRIERE

12 buc/cutie

EPFS-210-DGR

verde inchis

AMBALARE

AMBALARE
12 buc/cutie

EPFS-210-RE

roșu

12 buc/cutie

EPFS-210-DRE

roșu inchis

12 buc/cutie

EPFS-210-GR

verde

12 buc/cutie

EPFS-210-DBR

maro inchis

12 buc/cutie

EPFS-210-BR

maro

12 buc/cutie

EPFS-210-GY

gri

12 buc/cutie

EPFS-210-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EPFS-210-DOG

portocaliu inchis

12 buc/cutie

EPFS-210-PR

violet

12 buc/cutie

EPFS-210-POG

portocaliu pastel

12 buc/cutie

EPFS-210-YE

galben

12 buc/cutie

EPFS-210-CYE

galben crom

12 buc/cutie

EPFS-210-PK

roz

12 buc/cutie

EPFS-210-LYE

galben deschis

12 buc/cutie

EPFS-210-MG

magenta

12 buc/cutie

EPFS-210-LTQ

turcoaz deschis

12 buc/cutie

EPFS-210-APR

piersica

12 buc/cutie

EPFS-210-PTQ

turcoaz pastel

12 buc/cutie

EPFS-210-LBL

bleu

12 buc/cutie

EPFS-210-PPR

violet pastel

12 buc/cutie

EPFS-210-RBL

albastru royal

12 buc/cutie

EPFS-210-PPK

roz pastel

12 buc/cutie

EPFS-210-SBL

albastru sky

12 buc/cutie

EPFS-210-PBR

maro pastel

12 buc/cutie

EPFS-210-TQ

turcoaz

12 buc/cutie

EPFS-210-PGY

gri pastel

12 buc/cutie

EPFS-210-YGR

vernil

12 buc/cutie
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Brush marker pentru colorat Artline Supreme
• Vârful tip pensulă din fibră de polyester, permite desenarea de linii fine cât și groase.
• Este ideal pentru desen și picture.
• Cerneală pe bază de apă.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

EPF-F-BL

albastru

12 buc/set

EPF-F-OG

orange

12 buc/set

EPF-F-RBL

albastru royal

12 buc/set

EPF-F-APR

piersică

12 buc/set

AMBALARE

EPF-F-SBL

albastru sky

12 buc/set

EPF-F-RE

roșu

12 buc/set

EPF-F-LBL

bleu

12 buc/set

EPF-F-DRE

rosu închis

12 buc/set

EPF-F-YE

galben

12 buc/set

EPF-F-PK

roz

12 buc/set

EPF-F-GY

gri

12 buc/set

EPF-F-TQ

turcoaz

12 buc/set

EPF-F-MG

magenta

12 buc/set

EPF-F-GR

verde

12 buc/set

EPF-F-BR

maro

12 buc/set

EPF-F-DGR

verde inchis

12 buc/set

EPF-F-DBR

maro inchis

12 buc/set

EPF-F-YGR

vernil

12 buc/set

EPF-F-BK

negru

12 buc/set

EPF-F-PR

violet

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF-F 6D

275x145x270mm

12 buc/set
CAPACITATE
72 buc/display

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

VARF

CULOARE

EPF-600-FYE

1.0-4.0 mm

galben fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-FOG

1.0-4.0 mm

portocaliu fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-FPK

1.0-4.0 mm

roz fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-FGR

1.0-4.0 mm

verde fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-FRE

1.0-4.0 mm

roșu fluorescent

12 buc/cutie

EPF-600-LBL

1.0-4.0 mm

albastru deschis

12 buc/cutie

EPF-600-PR

1.0-4.0 mm

violet

12 buc/cutie

EPF-600/4PW1

1.0-4.0 mm

asortate

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF600/6D

275x145x270mm

AMBALARE

4 culori/set
CAPACITATE
72 buc/display

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 1,5 mm din fibră de polyester.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

EPF-507-BL

albastru

12 buc/cutie

EPF-507-PK

roz

12 buc/cutie

EPF-507-LBL

bleu

12 buc/cutie

EPF-507-GR

verde

12 buc/cutie

EPF-507-BR

maro

12 buc/cutie

EPF-507-YGR

vernil

12 buc/cutie

EPF-507-BK

negru

12 buc/cutie

EPF-507-PR

violet

12 buc/cutie

EPF-507-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EPF-507/4PW1

4 culori/set

12 buc/cutie

EPF-507-RE

roșu

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPF507 6D

275x145x270 mm

www.vectorconect.ro

AMBALARE

CAPACITATE
72 buc/display
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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

EK-660-LBL

albastru deschis

AMBALARE
12 buc/cutie

EK-660-FYE

galben fluorescent

12 buc/cutie

EK-660-FOG

portocaliu fluorescent

12 buc/cutie

EK-660-FRE

roșu fluorescent

12 buc/cutie

EK-660-FPK

roz fluorescent

12 buc/cutie

EK-660-FGR

verde fluorescent

EK-660/4W

galben, roz, verde, albastru

12 buc/cutie

M3 0.0238684 culori/set

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EK-660

134x165x280mm

CAPACITATE
36 buc./display

CLICK!

Textmarker Clix

Just a single click to write!!

• 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

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

EK-63-YE

galben fluorescent

12 buc/cutie

AMBALARE

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EK-63

134x165x330mm

CAPACITATE

M3 0.034848

36 buc./display

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

CULOARE

AM-EZKCA

4 culori asortate

AMBALARE
40 buc/display

EZKC-A-BLUE

bleu

40 buc/cutie

EZKC-A-YELLOW

galben

40 buc/cutie

EZKC-A-PINK

roz

40 buc/cutie

EZKC-A-GREEN

verde

40 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.
• Cu 2 vârfuri de scriere: vârf din poliacetal de 0.4 mm și vârf din acrylic de 1.0 mm
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COD

CULOARE SCRIERE

EK-841T-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-841T-BK

negru

12 buc/cutie

AMBALARE

M3 0.020250

and
GO!

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

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

AMBALARE

M3 0.015428

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

CULOARE SCRIERE

EK-200-LBL

albastru pastel

12 buc/cutie

albastru royal

12 buc/cutie

albastru sky

12 buc/cutie

galben

12 buc/cutie

gri

12 buc/cutie

magenta

12 buc/cutie

maro

12 buc/cutie

maro închis

12 buc/cutie

EK-200-PR

mov

12 buc/cutie

EK-200-BK

negru

12 buc/cutie

EK-200-RBL
EK-200-SBL
EK-200-YE

EK-200-GY

EK-200-MG
EK-200-BR

EK-200-DBR

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

EK-200-APR

galben-portocaliu

12 buc/cutie

portocaliu

12 buc/cutie

roșu

12 buc/cutie

roșu închis

12 buc/cutie

roz

12 buc/cutie

turcoaz

12 buc/cutie

verde

12 buc/cutie

verde închis

12 buc/cutie

EK-200-YGR

vernil

12 buc/cutie

EK-200-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-200-OG
EK-200-RE

EK-200-DRE
EK-200-PK
EK-200-TQ

EK-200-GR

EK-200-DGR

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

EK-210-BK
EK-210-BL
EK-210-RE
EK-210-YE

EK-210-BR
EK-210-PR

EK-210-OG

EK-210-GR

CULOARE SCRIERE

VÂRF

negru
albastru

0,6 mm
0,6 mm

roșu

0,6 mm

galben

0,6 mm

maro

0,6 mm

mov

0,6 mm

portocaliu

0,6 mm

verde

0,6 mm

COD

EK-220-BK
EK-220-BL
EK-220-RE
EK-220-YE

EK-220-BR
EK-220-PR

EK-220-OG

EK-220-GR
EK-220-PK

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-SIGN

134x165x330mm

www.vectorconect.ro

CULOARE SCRIERE

VÂRF

negru
albastru

0,2 mm
0,2 mm

roșu

0,2 mm

galben

0,2 mm

maro

0,2 mm

mov

0,2 mm

portocaliu

0,2 mm

verde

0,2 mm

roz

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

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

Completa\i interiorul
conturului cu

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

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

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

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

La final colora\i
zonele de detailiu.

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

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

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

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

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

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

T-Shirt marker
• 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.
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COD

CULOARE

COD

CULOARE

EKT-2-BK

negru

EKT-2-BL

albastru

12 buc/cutie

EKT-2-FPK

roz fluorescent

12 buc/cutie

12 buc/cutie

EKT-2-RO

roze

EKT-2-RE

12 buc/cutie

roșu

12 buc/cutie

EKT-2-BE

bej

12 buc/cutie

EKT-2-GR

verde

12 buc/cutie

EKT-2-LBL

bleu

12 buc/cutie

EKT-2-BR

maro

12 buc/cutie

EKT-2-FYE

galben fluorescent

12 buc/cutie

EKT-2-PR

violet

12 buc/cutie

EKT-2-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EKT-2-YE

galben

12 buc/cutie

EKT-2-FOG

portocaliu fluorescent

12 buc/cutie

EKT-2-LPR

violet deschis

12 buc/cutie

EKT-2-YGR

vernil

12 buc/cutie

EKT-2-FGR

verde fluorescent

12 buc/cutie

EKT-2-GY

gri

12 buc/cutie

AMBALARE

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMT-2

212x124x325mm

ALBASTRU

ROSE

RO±U

GRI

VERDE

GALBEN FLUORESCENT

VERDE-GALBEN

PORTOCALIU FLUORESCENT

MARON

ROZ FLUORESCENT

PORTOCALIU

MOV DESCHIS

MOV

VERDE FLUORESCENT

AMBALARE

CAPACITATE
72 buc./display
3

M 0.034944

GALBEN

BEJ

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

• Cerneală cu uscare rapidă, rezistență mare la apă și raze ultraviolete, nu se decolorează.
• Folosit în construcții, fabrici, școli și desen artistic.
• Instrucțiuni de folosire: Se agită bine markerul cu capacul închis.
• Se presează vârful de câteva ori pentru scurgerea vopselei.
COD

CULOARE

VÂRF

AMBALARE

EK-400XF-OG

orange

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-YE

galben

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-PK

roz

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-YGR

vernil

2,3 mm

12 buc/cutie

12 buc/cutie

EK-400XF-PR

violet

2,3 mm

12 buc/cutie

12 buc/cutie

EK-400XF-LBL

bleu

2,3 mm

12 buc/cutie

COD

CULOARE

VÂRF

AMBALARE

EK-400XF-WH

alb

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-BK

negru

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-BL

albastru

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-RE

roșu

2,3 mm

12 buc/cutie

EK-400XF-GR

verde

2,3 mm

EK-400XF-BR

maron

2,3 mm

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-PAINT

134x165x280mm

CAPACITATE

M3 0.030659

36 buc/display

Marker cu vopsea 440XF
• Ideal pentru scris pe suprafețe aflate afară sau înăuntru când este necesar ca scrisul să
rămână permanent.

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

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

CULOARE

COD

CULOARE

EK-440XF-BK

negru

12 buc/cutie

EK-440XF-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-440XF-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-440XF-WH

alb

12 buc/cutie

EK-440XF-GR

verde

12 buc/cutie

EK-440XF-YE

galben

12 buc/cutie

AMBALARE

AMBALARE

M3 0.022440

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

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

CULOARE

COD

CULOARE

EK-444XF-WH

alb

12 buc/cutie

EK-444XF-BK

negru

12 buc/cutie

EK-444XF-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-444XF-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-444XF-YE

galben

12 buc/cutie

EK-444XF-GR

verde

12 buc/cutie

AMBALARE

AMBALARE

M3 0.022440

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

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

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

VÂRF

CULOARE SCRIERE

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

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-METALLIC

134X165X280mm

www.vectorconect.ro

AMBALARE

CAPACITATE

M3 0.030659

M3 0.022440

48buc(24 buc EK-900; 24 buc EK-999)/display
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Water color marker
• Corp din plastic în culoarea scrierii
• Vârf rotund cu grosime de scriere de 2 mm
• Cerneală pe bază de apă cu uscare rapidă.
• Folosit pentru desen și scriere pe flipchart.
COD

AMBALARE

EK-300/B

12 buc/cutie

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

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

CULOARE SCRIERE

EK-803-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-803-BK

negru

12 buc/cutie

EK-803-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-803-GR

verde

12 buc/cutie

EK-803/4W

negru, roșu, albastru, verde

AMBALARE

4 culori/set

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

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

CULOARE SCRIERE

EK-804-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-804-BK

negru

12 buc/cutie

EK-804-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-804-GR

verde

12 buc/cutie

EK-804/4W

negru, roșu, albastru, verde

AMBALARE

4 culori/set

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

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

• Vârful este special conceput încât nu zgârie filmul.
COD

CULOARE SCRIERE

EK-853-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-853-BK

negru

12 buc/cutie

EK-853-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-853-GR

verde

12 buc/cutie

EK-853/4W

negru, roșu, albastru, verde

AMBALARE

4 culori/set

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

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

CULOARE SCRIERE

EK-854-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-854-BK

negru

12 buc/cutie

EK-854-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-854-GR

verde

12 buc/cutie

EK-854/4W

negru, roșu, albastru, verde

AMBALARE

4 culori/set

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

VÂRF

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

AMBALARE

M3 0.015428

Seturi cu markere de desen Drawing system
COD

CULOARE SCRIERE

VÂRF

AMBALARE

EK-230/4W1BK

negru

0.1/0.3/0.5/0.7 mm

4 buc/cutie

EK-230/4W2BL

albastru

0.2/0.4/0.6/0.8 mm

4 buc/cutie

EK-230/4W2BK

negru

0.2/0.4/0.6/0.8 mm

4 buc/cutie

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

www.vectorconect.ro
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Instrucțiuni pentru folosirea markerului Calligraphy

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

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

Culoare SCRIERE

AMBALARE

EK-993-SV

argintiu

12 buc/cutie

EK-993-GD

auriu

12 buc/cutie

2

Marker Calligraphy 1.0

M3 0.022440

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

VÂRF

CULOARE SCRIERE

EK-241-BL

1.0 mm

albastru

12 buc/cutie

EK-241-BK

1.0 mm

negru

12 buc/cutie

EK-241-RE

1.0 mm

roșu

12 buc/cutie

EK-241-BR

1.0 mm

maro

12 buc/cutie

Polyacetal resin tip

AMBALARE

M3 0.015428

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

VÂRF

CULOARE SCRIERE

EK-242-BL

2.0 mm

albastru

12 buc/cutie

EK-242-BK

2.0 mm

negru

12 buc/cutie

EK-242-RE

2.0 mm

roșu

12 buc/cutie

EK-242-BR

2.0 mm

maro

12 buc/cutie

Polyester fibre tip

AMBALARE

Marker Calligraphy 3.0

M3 0.015428

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

VÂRF

CULOARE SCRIERE

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

AMBALARE

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

VÂRF

CULOARE SCRIERE

EK-244-BL

4.0 mm

albastru

AMBALARE
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
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M3 0.015428

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

CULOARE

EK-5100A-BK

negru

12 buc./cutie

EK-5100A-BL

albastru

12 buc./cutie

EK-5100A-RE

roșu

12 buc./cutie

EK-5100A-GR

verde

12 buc./cutie

EK-5100A/4W

4 culori

AMBALARE

M3 0.039168

4 buc./set

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

AMBALARE

EK-517 - x

12 buc / cutie

EK-517/4W

4 buc / set

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

6 buc / set

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AM-517

166x198x487mm

CAPACITATE

M3 0.036288

48buc/display

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

EK-525T-BK

negru

12 buc/cutie

EK-525T-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-525T-RE

roșu

12 buc/cutie

EK-525T-GR

verde

12 buc/cutie

EK-525T/4W

4 culori

4 buc/set

EK-525T/8W

8 culori

8 buc/set

AMBALARE

M3 0.049397
M3 0.049397

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.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

EK-541T-BL

albastru

12 buc/cutie

EK-541T-PK

roz

12 buc/cutie

EK-541T-BR

maro

12 buc/cutie

EK-541T-GR

verde

12 buc/cutie

EK-541T-BK

negru

12 buc/cutie

EK-541T-PR

violet

12 buc/cutie

EK-541T-OG

portocaliu

12 buc/cutie

EK-541T/4W

4 culori

4 buc/set

EK-541T-RE

rosu

12 buc/cutie

EK-541T/8W

8 culori

8 buc/set

www.vectorconect.ro

AMBALARE

M3 0.020250
M3 0.020250
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CLICK!

Just a single click to write!!

and
GO!

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

CULOARE SCRIERE

EK-573A-BK

negru

EK-573A-BL

albastru

EK-573A-GR

verde

EK-573A-RE

roșu

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-573A

134x165x280mm

AMBALARE
12 buc/cutie
12 buc/cutie

M3 0.034848

12 buc/cutie
12 buc/cutie
CAPACITATE
36 buc/display

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

CULOARE SCRIERE

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

EPG-4-FGR

verde fluorescent

EPG-4-PR

violet

AMBALARE

12 buc/cutie
3 12 buc/cutie

M 0.030574
12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EPG4

134x165x330mm

CAPACITATE
36buc/display

Instrucțiuni pentru folosirea markerului pentru table de sticlă

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

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

CULOARE SCRIERE

EPD-4-WH

alb

12 buc/cutie

EPD-4-BL

albastru

12 buc/cutie

EPD-4-FYE

galben fluorescent

12 buc/cutie

EPD-4-FOG

orange fluorescent

12 buc/cutie

EPD-4-FPK

roz fluorescent

12 buc/cutie

EPD-4-FGR

verde fluorescent

12 buc/cutie

AMBALARE

M3 0.035250

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

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

EPW-12-WH

alb

6 buc/cutie

EPW-12-OG

portocaliu

6 buc/cutie

EPW-12-BL

albastru

6 buc/cutie

EPW-12-RE

rosu

6 buc/cutie

EPW-12-YE

galben

6 buc/cutie

EPW-12-GR

verde

6 buc/cutie

AMBALARE

M3 0.035250

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

CULOARE SCRIERE

EPW-4-WH

alb

COD

CULOARE SCRIERE

12 buc/cutie

EPW-4-OG

portocaliu

12 buc/cutie

AMBALARE

AMBALARE

EPW-4-BL

albastru

12 buc/cutie

EPW-4-RE

rosu

12 buc/cutie

EPW-4-YE

galben

12 buc/cutie

EPW-4-GR

verde

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AM-EPW4

166x198x487 mm

CAPACITATE
48 buc/display

M3 0.035250

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

CULOARE SCRIERE

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

www.vectorconect.ro

AMBALARE

4 buc/set
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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

COD

CULOARE SCRIERE

EMP-25T-BK

negru

12 buc/cutie

EMP-25T-POG

portocaliu pastel

12 buc/cutie

EMP-25T-BL

albastru

12 buc/cutie

EMP-25T-PPR

violet pastel

12 buc/cutie

EMP-25T-RE

roșu

12 buc/cutie

EMP-25T-YE

galben

12 buc/cutie

EMP-25T-PGR

verde pastel

12 buc/cutie

EMP-25T-WH

alb

12 buc/cutie

AMBALARE

AMBALARE

M3 0.049397

M3 0.049397

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

CULOARE SCRIERE

EMP-1-WH

alb

COD

CULOARE SCRIERE

12 buc/cutie

EMP-1-BK

negru

12 buc/cutie

AMBALARE

AMBALARE

EMP-1-BL

albastru

12 buc/cutie

EMP-1-POG

portocaliu pastel

12 buc/cutie

EMP-1-PBL

albastru pastel

12 buc/cutie

EMP-1-RE

rosu

12 buc/cutie

EMP-1-LB

bleu

12 buc/cutie

EMP-1-PPK

roz pastel

12 buc/cutie

EMP-1-YE

galben

12 buc/cutie

EMP-1-PGR

verde pastel

12 buc/cutie

EMP-1-BR

maro

12 buc/cutie

EMP-1-PPR

violet pastel

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EMP1

134x165x280mm3

CAPACITATE

M 0.015428

72 buc/display

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

CULOARE SCRIERE

EMP-3-BK

negru

COD

CULOARE SCRIERE

12 buc/cutie

EMP-3-WH

alb

12 buc/cutie

AMBALARE

AMBALARE

EMP-3-BL

albastru

12 buc/cutie

EMP-3-POG

orange pastel

12 buc/cutie

EMP-3-RE

roșu

12 buc/cutie

EMP-3-PPK

roz pastel

12 buc/cutie

EMP-3-PGR

verde pastel

12 buc/cutie

EMP-3-PBL

albastru pastel

12 buc/cutie

EMP-3-PPR

violet pastel

12 buc/cutie

EMP-3-BR

maro

12 buc/cutie

EMP-3-YE

galben

12 buc/cutie

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-EMP3

134x165x280mm

CAPACITATE

M3 0.015428

72 buc/display

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

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

CULOARE

ERT-MH

Burete magnetic

ERT-MR

Rezervă pentru burete magnetic

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

www.vectorconect.ro
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Suport magnetic pentru burete și 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

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

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

CULOARE

ESA-2N-BL

albastru

50 ml

ESA-2N-BK

negru

50 ml

ESA-2N-RE

roșu

50 ml

ESA-2N-GR

verde

50 ml

ESA-2N-PR

violet

50 ml

CANTITATE

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

48

COD

DIMENSIUNI

EHJU-2

56 x 90 mm

EHJU-3

67 x 106 mm

Creion mecanic Stix
• Corp cu formă triunghiulară acoperit cu model, din plastic colorat în nuanțe vii
asemănătoare culorilor cuburilor.
COD

CULOARE CORP

ETX-7050-GR

verde/roz

0.5 mm

ETX-7050-RE

roșu/galben

0.5 mm

ETX-7050-OG

portocaliu/albastru

0.5 mm

COD DISPLAY

DIMENSIUNI

AMM-STIXBM

285x182x355 mm

REZERVĂ

CAPACITATE
72 buc/display

Pix Stix
• Corp cu forma triunghiulară cu model, din plastic colorat în nuanțe sugestiv asemănătoare prăjiturii macaron.
• Culoare scriere neagră.
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

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

COD

CULOARE

EGB-1700-BK

negru

12 buc/cutie

EGB-1700-FPK

roz fluorescent

12 buc/cutie

EGB-1700-BL

albastru

12 buc/cutie

EGB-1700-FOG

orange fluorescent

12 buc/cutie

EGB-1700-RE

roșu

12 buc/cutie

EGB-1700-FGR

verde fluorescent

12 buc/cutie

EGB-1700-GR

verde

12 buc/cutie

EGB-1700-LBL

bleu

12 buc/cutie

EGB-1700-FYE

galben fluorescent

12 buc/cutie

EGB-1700-PR

mov

12 buc/cutie

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

NUMĂR FILE

FORMAT

9011.700

72

A4

dictando

9055.700

72

A4

matematică

LINIATURĂ

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

NUMĂR FILE

FORMAT

CR11.606

72

A4

dictando

CR55.606

72

A4

matematica

CR11.306

72

A5+

dictando

CR55.306

72

A5+

matematica

CR11.106

72

A6

LINIATURĂ

dictando

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

FORMAT

NUMĂR FILE

6011.100

A4

72

dictando

6055.100

A4

72

matematică

3011.100

A5

72

dictando

3055.100

A5

72

matematică

LINIATURĂ

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

FORMAT

NUMĂR FILE

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

LINIATURĂ

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

6011.150

72

A4

dictando

6055.150

72

A4

matematică

3011.150

72

A5

dictando

3055.150

72

A5

matematică

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

FORMAT

NR. FILE

3011.350

A5+

72

LINIATURĂ
dictando

3055.350

A5+

72

matematică

6011.350

A4

72

dictando

6055.350

A4

72

matematică

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

NUMĂR FILE

FORMAT

6011.000

72

A4

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

LINIATURĂ

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

FORMAT

NUMĂR FILE

1496VAT

95 x 145 mm

96

dictando

1496VAQ5

95 x 145 mm

96

matematică

1496VAD

95 x 145 mm

96

velin cu puncte

2296VAT

140 x 215 mm

96

dictando

2296VAQ5

140 x 215 mm

96

matematică

2296VAD

140 x 215 mm

96

velin cu puncte

LINIATURĂ

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

FORMAT

NUMĂR FILE

W144MT

A4

72

dictando

W144MQ5

A4

72

matematică

LINIATURĂ

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

52

COD

FORMAT

NUMĂR FILE

W144MTPP

A4

72

dictando

W144MQ5PP

A4

72

matematică

LINIATURĂ

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

FORMAT

NUMĂR FILE

5L50

A4

50

dictando

5L51

A4

50

matematică

5C50

A5

50

dictando

5C51

A5

50

matematică

W650MQ5

A6

50

matematică

W750MQ5

A7

50

matematică

LINIATURĂ

LINIATURĂ

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

FORMAT

NUMĂR FILE

60MT

A4

60

dictando

60MQ5

A4

60

matematică

36MT

A4

36

dictando

36MQ5

A4

36

matematică

160M1L

A5

60

dictando

160MQ5

A5

60

matematică

136M1L

A5

36

dictando

136MQ5

A5

36

matematică

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

FORMAT

NUMĂR FILE

60EET

A4

60

LINIATURĂ
dictando

60EEQ5

A4

60

matematică

136SE1L

A5

36

dictando

136SEQ5

A5

36

matematică

160SE1L

A5

60

dictando

160SEQ5

A5

60

matematică

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

FORMAT

NUMĂR FILE

2960KQ5

A4

60

2960KT

A4

60

dictando

2160KQ5

A5

60

matematică

2160K1L

A5

60

dictando

LINIATURĂ

LINIATURĂ
matematică

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

NUMĂR FILE

FORMAT

60LT

60

A4

dictando

60LQ5

60

A4

matematică

160L1L

60

A5

dictando

160LQ5

60

A5

matematică

www.vectorconect.ro

53

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

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATĂ

60T

A4

60

stânga

dictando

60Q5

A4

60

stânga

matematică

148P1L

A5

48

stânga

dictando

148PQ5

A5

48

stânga

matematică

LINIATURĂ

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

FORMAT

NUMĂR FILE

LINIATURĂ

36PPQ5

A4

36

matematică

36PPT

A4

36

dictando

36PPU

A4

36

velin

136PPQ5

A5

36

matematică

136PP1L

A5

36

dictando

136PPU

A5

36

velin

Caiet cu spirală 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

2960PPT

A4

60

dictando

2960PPQ5

A4

60

matematică

2160PP1L

A5

60

dictando

2160PPQ5

A5

60

matematică

LINIATURĂ

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

FORMAT

NUMĂR FILE

129801PP

A4

80

dictando

129805PP

A4

80

matematică

LINIATURĂ

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.
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COD

FORMAT

NUMĂR FILE

129805

A4

80

matematică

129801

A4

80

dictando

LINIATURĂ

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

14800

A4

80

LINIATURĂ
dictando

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

FORMAT

NUMĂR FILE

2984ST

A4

80

dictando

2180ST

A5

80

dictando

LINIATURĂ

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

2900GQ5

A4

matematică

2900GT

A4

dictando

2100GQ5

A5

matematică

2100GT

A5

dictando

LINIATURĂ

COD

FORMAT

2100GU

A5

velin

1600GQ5

A6

matematică

1600GT

A6

dictando

1600GU

A6

velin

LINIATURĂ

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

FORMAT

NUMĂR FILE

2072G

A5

72

dictando

2090GU

A5

90

velin

LINIATURĂ

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

W580MQ5

A5 (145x210 )

60

matematică

W680MQ5

A6 (110x148 mm)

60

matematică

W760MQ5

A7 (75x110 mm)

60

matematică

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

FORMAT

NUMĂR FILE

D50MBT

A4

50

D50MBU

A4

50

D100MBQ5

A4

100

LINIATURĂ
dictando
velin
matematică

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

FORMAT

NUMĂR FILE

3L39

A4

96

dictando

3L37

A4

96

matematică

396S1L

A5

96

dictando

396SQ5

A5

96

matematică

LINIATURĂ

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

FORMAT

LATIME COTOR

DIAMETRU INEL

3402.16/B

A4

20 mm

16 mm

CULOARE

3402.16/R

A4

20 mm

16 mm

roșu

3402T.16

A4

20 mm

16 mm

transparent color asortate

3402.16

A4

20 mm

16 mm

verde

3402.160

A4

20 mm

16 mm

culori asortate

albastru

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

CULOARE

COD

CULOARE

3102/B

albastru

FORMAT
A4

NR. INELE
2

1102/B

albastru

FORMAT
A5

NR. INELE
2

3102/G

verde

A4

2

1102/G

verde

A5

2

3102/R

roșu

A4

2

1102/R

roșu

A5

2

3102/Z

negru

A4

2

1102/Z

negru

A5

2

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

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

CULOARE

FORMAT

3104/B

albastru

A4

NUMĂR INELE
4

3104/G

verde

A4

4

3104/R

roșu

A4

4

3104/Z

negru

A4

4

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

COTOR

CAPACITATE

5407.180

80 mm

500 coli

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

NR FOLII

FORMAT

COPERTĂ

COD

NR FOLII

FORMAT

5822.400

20

A4

albastră

5832.700

30

A4

5822.700

20

A4

neagra

5832.600

30

A4

roșie

5822.600

20

A4

roșie

5842.400

40

A4

albastră

5832.400

30

A4

albastră

5842.700

40

A4

neagră

5832.300

30

A4

bordeaux

5842.600

40

A4

COD

NUMAR FOLII

FORMAT REZERVĂ

COPERTĂ
neagră

roșie
CULOARE

5810.000

10

A4

transparentă

5812.000

10

A5

transparentă

AMBALARE

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

FORMAT

GRAMAJ

21X29,7/ASS100

A4

120 gr/mp

100 coli/top

21X29,7/ASS250

A4

160 gr/mp

250 coli/top

29,7X42/AS100

A3

120 gr/mp

100 coli/top

29,7X42/160ASS

A3

160 gr/mp

250 coli/top

29X42/250/AS100

A3

250 gr/mp

100 coli/top

24X32/160/100AS

A4+

160 gr/mp

100 coli/top

24X32/270/100AS

A4+

250 gr/mp

100 coli/top

16X21/ASS

A5

120 gr/mp

500 coli/top

Carton color
• Carton color pentru desen și decupaje.
COD

FORMAT

GRAMAJ

BR412

A4

240 gr./mp

AMBALARE

PA412

A4

240 gr./mp

2 x 6 culori pastel/set

BR424

A4

240 gr./mp

4 x 6 culori intense/set

BR312

A3

240 gr./mp

2 x 6 culori intense/set

2 x 6 culori intense/set

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

FORMAT

GROSIME

CA20

A4 (210x297mm)

72g/mp

20 coli/set

CA21*

A4 (210x297mm)

112g/mp

20 coli/set

CA120

A3 (297x420mm)

72 g/mp

20 coli/set

CA121*

A3 (297x420mm)

112g/mp

20 coli/set

CA220

A2 (420x594mm)

72 g/mp

20 coli/set

*pentru imprimantă inkjet și laser

www.vectorconect.ro
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Hârtie milimetrică
• Hârtie milimetrică cu liniatură albastră.
COD

FORMAT

GROSIME

MID51

A4

90g/mp

AMBALARE
50 coli/set

MID101

A3

90g/mp

50 coli/set

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

BL23
BL18
BL21
BL17

FORMAT

GRAMAJ HÂRTIE

A3

200 g/mp

20 coli/pachet

AMBALARE

A3

250 g/mp

20 coli/pachet

A4

200 g/mp

20 coli/pachet

A4

250 g/mp

20 coli/pachet

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

BL15
BL14

FORMAT

GRAMAJ HÂRTIE

A3

210 g/mp

20 coli/pachet

AMBALARE

A4

210 g/mp

20 coli/pachet

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

FORMAT

GRAMAJ HÂRTIE

BL16

A3

120 g/mp

20 coli/pachet

AMBALARE

BL13

A3

200 g/mp

20 coli/pachet

BL11

A4

200 g/mp

20 coli/pachet

BL5

A4

120 g/mp

20 coli/pachet

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

FORMAT

CULOARE FILE

BL47

A4

culori asortate

NUMĂR FILE
20

BL43

A4

negru

20

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

FORMAT

GRAMAJ HÂRTIE

3100KU

A3

90 g/mp

100 coli/pachet

AMBALARE

4100KU

A4

90 g/mp

100 coli/pachet

5100KU

A5

90 g/mp

100 coli/pachet

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

FORMAT

8212O

A4

24

8012O

A5

24

NR. FILE

Bloc de muzică Aurora Musique
• Hârtie de 90g/mp cu 12 portative pe pagină.
COD

FORMAT

MU50

A4

NR. FILE
50

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

FORMAT

NUMĂR FILE

M201L

A5

20

www.vectorconect.ro

LINIATURĂ
portativ
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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

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

DIMENSIUNE

NUMĂR FILE

R15218

215 x 150 mm

92

CULOARE COPERTĂ
asortate

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

FORMAT

9287.760

A5

120 cărți de vizita

9287.012

A4

192 cărți de vizita

CAPACITATE

Rezervă pentru mapă cărti de vizită
COD

FORMAT

CAPACITATE

AMBALARE

9287.770

A5

16 cărți de vizită/folie

10 buc/set

9287.010

A4

12 cărți de vizită/folie

10 buc/set

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

FORMAT

GROSIME

CULORI

3X12102PP

A4

120 microni

asortate

AMBALARE
3 buc./set

5X11102PP

A5

120 microni

asortate

5 buc./set

3X12100PPT

A4

120 microni

transparent color

3 buc./set

5X11100PPT

A5

120 microni

transparent color

5 buc./set

3X12100PPN

A4

120 microni

transparent cristal

3 buc./set

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

AMBALARE

CA-42815

6 culori/cutie

CA-42816

12 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42813

6 culori/cutie

CA-42814

12 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-40957

12 culori/cutie

CA-40956

6 culori/cutie

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

VÂRF
2.6 mm

AMBALARE
10 culori/cutie

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

62

COD

AMBALARE

CA-41369

9+9+2/cutie

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

AMBALARE

CA-42672

12 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42747

12 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-40120

12 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42767

6 culori/cutie

CA-42755

12 culori/cutie

Carioca Erasable
• Carioca cu cerneală care poate fi ștearsă.
• Folosiți „Magink” creionul inclus în pachet pentru a corecta orice erori sau să colorați în alb peste alte culori.
COD

AMBALARE

CA-41238

9 culori+1 magink/cutie
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Carioca ColorChange
• Carioca cu o cerneală specială care își schimbă culoarea.
• Vârf gros de 6 mm.
• Folosiți carioca Magink inclusă în pachet pentru a obține 2 culori. Astfel, din 10 culori
puteți obține 18 culori.
COD

AMBALARE

CA-42737

10 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42753

12 culori/set

CA-42758

24 culori/set

Carioca super lavabilă Super Brush
• Carioci cu vârf flexibil, tip pensula.
• Cerneală este lavabilă.
• Perfecte pentru scris caligrafic.
COD
CA-42937

VARF
1-6mm

AMBALARE
10 culori/cutie

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

AMBALARE
8 culori/cutie

Carioca Bi-Color
• Carioca 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.
COD
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AMBALARE

CA-42269

6=12 culori/blister

CA-42265

12=24 culori/blister

Carioca 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.
COD

AMBALARE

CA-40568

6 culori/cutie

CA-40569

12 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-40549

6 culori/cutie

CA-40528

10 culori/cutie

CA-40614

12 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42279

6 markere, 6 ștampile/cutie

CA-42240

12 markere, 12 ștampile/cutie

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

AMBALARE

CA-KO032
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Set tempera lavabilă
• Culori strălucitoare și opace ambalate în tub.
• Daca sunt amestecate ofera o cromatica diferita.
COD

AMBALARE

CA-KO011/A

7 tuburi de 7,5 ml /set + pensulă

CA-KO012/A

12 tuburi de 7,5 ml /set + pensulă

CA-KO116

12 tuburi de 12 ml/set

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

AMBALARE
5 culori x 25 ml/blister

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

AMBALARE

CA-42401

24 culori/cutie + 1 pensula

CA-42400

12 culori/cutie + 1 pensula

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

AMBALARE
10 culori/cutie

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

CA-42739

6 culori/cutie

CA-42738

12 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-43277

12 culori/cutie

CA-43278

24 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42369

12 culori/cutie

CA-42390

24 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42365

12 culori/cutie

CA-42366

24 culori/cutie

Creioane cerate Wild Crayons 2+
• Creioane foarte moi care ajuta la stimularea abilitatilor motorii ale copiilor cu varsta mai
mare de 2 ani.
• Corpul creioanelor este mare, rotund pentru a fi usor de apucat.
• Scriere foarte lina si culori stralucitoare.
• Solubile in apa daca le amesteci si folosesti o pensula.
• Culorile sunt lavabile.
COD

AMBALARE

CA-42892

8 culori/cutie

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 triunghiulare Maxi
• Creioane din plastic mai rezistente, mai confortabile, care nu murdaresc mainile copiilor.
• Forma triunghiulara pentru desenare confortabila.
• Dureaza de trei ori mai mult decat creioanele cerate traditionale.
COD

AMBALARE

CA-42671

12 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42809

6 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42264

6 creioane/cutie

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

AMBALARE

CA-42817

6 culori/cutie

CA-42818

10 culori/cutie

Creioane colorate Tita Erasable
• Creioane colorate din rasina, care se pot sterge, cu un impact mic asupra mediului
inconjurator.
• Culori stralucitoare, mina moale foarte rezistenta.
• Nu lasa aschii in cazul ruperii, ușor de ascutit, corp hexagonal.
• Creioanele au radiera pentru a sterge si a colora din nou.
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COD

VARF

AMBALARE

CA-42938

3 mm

24 culori/cutie

CA-42897

3 mm

12 culori/cutie

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

DIMENSIUNE MINĂ

CA-42793

3 mm

12 culori/cutie

AMBALARE

CA-42794

3 mm

24 culori/cutie

CA-42792

3 mm

6 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-40380

12 culori/cutie

CA-40381

24 culori/cutie

CA-41256

24 culori/cutie

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

AMBALARE

CA-42859

12 culori/cutie metalica

CA-42857

12 culori/cutie

CA-42858

24 culori/cutie

Creioane colorate Hexagonal Maxi
• Creioane colorate hexagonale din lemn lăcuit, cu mină de 5 mm rezistentă la rupere
și ușor de ascuțit.
COD

AMBALARE

CA-41406

12 culori/cutie

CA-41407

6 culori/cutie

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

VARF

AMBALARE

CA-42819

4 mm

10 culori/cutie
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Stilou Stilo
• Stilou cu corp din plastic color transparent și peniță din metal rezistent.
COD

CULOARE CORP

CA-42304

asortate

24 buc/display

AMBALARE

CA-42303

asortate

1 stilou + 2 cartușe/blister

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

AMBALARE

CA-41557

20 buc/display

CA-43248

1 roller +4 cartușe/blister

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 a mai mult de 3 generații
de scriitori tineri.
COD

CULOARE CORP

CA-42761

transparent fluorescent

12 buc/display

AMBALARE

CA-42762

colorat mat

12 buc/display

CA-41500

transparent color

1 buc/blister

CA-41501

gri+color

1 buc/blister

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

AMBALARE

CA-42774

6 culori fluorescente/blister

CA-42775

10 culori fluorescente/blister

Pic Inkiller
• Pic corector care șterge cerneala albastră.
• Cu 2 capete, unul pentru scriere și unul pentru ștergere.
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COD

AMBALARE

CA-41414

50 buc/cutie

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

MODEL

CA-40141

Dreptunghiulară

CA-40142

Rotunjită

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

MODEL

AMBALARE

CA-42784

Triunghiular mare

3 buc/blister

CA-42783

Triunghiular mic

5 buc/blister

CA-42782

Rotund

3 buc/blister

CA-42862

Pătrat

4 buc/blister

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

DURITATE MINĂ

AMBALARE

CA-42931

2B

12 buc/blister

CA-42928

2H

12 buc/blister

CA-42930

B

12 buc/blister

CA-42929

H

12 buc/blister

CA-42798

HB

12 buc/blister

CA-42797

HB

12 creioane cu radieră/blister

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

CONȚINUT

CA-43245

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

CA-43263

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

CA-40193

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

Plastilină Plasty
• Plastilină ușor de modelat, care nu se usucă și poate fi folosită de mai multe ori.
• Nu conține gluten.
COD

AMBALARE

CA-42691

12 culori x 12,5 gr/cutie
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Lac protector Deco Glossy
• Lac protector, lucios și transparent, se usucă repede și este inodor și non-toxic.
• Face culorile mai vii și le protejează.
• Ambalat în blister cu pensulă gratis.
COD

AMBALARE

CA-41083

1 x 50 ml / blister + 1 pensulă

CA-41147

Set x 4 scule pentru modelat

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

MODEL

AMBALARE

CA-42110

Classic

6 culori/blister

CA-42111

Fluo

6 culori/blister

CA-42112

Multicolours

6 culori/blister

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

AMBALARE

CA-42769

250 ml

IT-4290

100 ml

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

DESCRIERE

CA-42849

2 fermoare

CONTINUT

24 carioci cu vârf fin, 24 carioci cu vârf maxi, 24 creioane colorate,
1 carte colorat

Penar echipat Fluo
• Penar clasic, disponibil in 4 culori fluorescente, cu 2 sau 3 fermoare.
• Penarul are un design original cu sistem de inchidere cu elastic.
COD

DESCRIERE

CA-42801

2 fermoare

CA-42802

3 fermoare

CONTINUT

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

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

DESCRIERE

CA-42352

1 fermoar

CA-42353

2 fermoare

CA-42354

3 fermoare

CONTINUT

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

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

DESCRIERE

CA-42912

3 fermoare

CA-42911

2 fermoare

CA-42910

1 fermoar

CONTINUT

18 carioci, 18 creioane colorate, 1 rigla, 1 radiera alba, 1 ascutitoare,
1 creion grafit HB, 2 finelinere pentru textile si 1 pix Corvina
18 carioci, 1 rigla, 1 radiera alba, 1 ascutitoare, 1 creion grafit HB, 1
pix Corvina, 2 finelinere pentru textile si 12 creioane colorate
6 carioci, 1 fineliner pentru textile, 1 pix Corvina, 1 rigla, 6 creioane
colorate, 1 radiera alba si 1 ascutitoare
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Penar echipat Comics
• Penar rotund cu 1 fermoar, disponibil în 6 culori fluorescente, cu un compartiment
spațios și 2 compartimente pentru instrumente de scris.
COD

DESCRIERE

CONȚINUT

CA-42803

2 fermoare

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

CA-42807

3 fermoare

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

CA-42806

1 fermoar

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

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

DESCRIERE

CONTINUT

CA-42804

Echipat

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

CA-23172

Simplu

neechipat

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

CONTINUT

CONTINUT

CA-42850

24 carioci

6 carioci, 1 pix Corvina, 1 riglă, 1 creion,
6 creioane colorate, 1 radieră și 1 ascuțitoare

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

DIMENSIUNI

CA-42893

20 x 40 x 26 cm

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

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

CA-43262

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

MODEL

DESCRIERE

CA-42902

Elephant
Giraffe
Kangaroo
Jet Junior
Mr. Boat
Ms. Wild

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

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

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

MODEL

CA-42900

Collier
Emotics
Fashion

CA-42898
CA-42899
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Vopsea pentru textile
• Tuburi de culoare pentru țesături cu efect în relief.
• Este aplicată culoarea direct din tub pe materialul textil.
• Se usucă complet în aproximativ 5 ore.
• După uscare, călcați cu fierul pe dosul textilei pentru a fixa culoarea.
COD

AMBALARE

CA-42131

6 culori neon/blister

CA-42139

6 culori pearly/blister

CA-42133

6 culori sleek/blister

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

VARF

CULOARE

AMBALARE

CA-40163/01

1.0 mm

Negru

50 buc/cutie

CA-40163/02

1.0 mm

Albastru

50 buc/cutie

CA-40163/03

1.0 mm

Rosu

50 buc/cutie

CA-40163/04

1.0 mm

Verde

50 buc/cutie

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

VARF

CULOARE

AMBALARE

CA-41644/02

1.0 mm

Albastru

50 buc/cutie

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

VARF

CULOARE

AMBALARE

CA-42259/02

1.0 mm

Albastru

50 buc/cutie

CA-50019
CA-22200

CA-51213/E

Display

CA-51207

COD

DENUMIRE

CA-51207

Display Baby 1,
40x27x120 cm

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

CA-51213/E

Display assortat,
40x27x120 cm

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

CA-50019

Display Create & Color mix,
60.5x41x161 cm

CA-22200

Display pentru podea,
58x11x159 cm

www.vectorconect.ro

CONȚINUT

CA-42901 - 3buc; CA-42902 - 3buc; CA-42903 - 2buc; CA-42898 - 8buc; CA-42899 - 8buc;
CA-42900 - 8buc; CA-42904 - 12buc; CA-42905 - 12buc; CA-42906 - 12buc
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Esteem - Black laquer
• Corp metalic lăcuit.
• Peniță gravată din oțel de calitate.
• Pix cu mecanism de deschidere prin apăsare.
COD

TIP

D-10424505

stilou

D-10424620

peniță vârf Fine

D-10424612

peniță vârf Bold

D-10424661

pix easyFLOW

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

TIP

D-10425627

stilou

D-10425643

peniță vârf Fine

D-10425635

peniță vârf Bold

D-10425650

pix easyFlow

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

TIP

D-10424935

stilou

D-10424968

pix easyFlow

D-20000652

roller

D-20000674

creion mecanic 0.5 mm

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

TIP

D-20000815

stilou peniță oțel inoxidabil

D-20000817

pix easyFlow

D-20000818

roller

D-20000819

creion mecanic 0.5 mm

www.vectorconect.ro
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Traveller Lumi
• Design subtire si elegant.
• Corp metalic, accesorii cromate lustruite.
• Pix cu mecanism de deschidere prin apasare in varf.
COD

TIP

D-20001073

Pix easyFLOW

verde

D-20001072

Stilou penita otel inoxidabil

verde

D-20001071

Pix easyFLOW

D-20001070

Stilou penita otel inoxidabil

D-20001069

Pix easyFLOW

portocaliu

D-20001068

Stilou penita otel inoxidabil

portocaliu

CULOARE CORP

albastru
albastru

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

TIP
stilou

D-10061083

pix

D-20000650

roller

D-20000675

creion mecanic 0.5 mm

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

TIP
stilou

D-10061109

pix

D-20000651

pix
creion mecanic 0.5 mm

D-20000526

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

D-10543007

negru

D-10542991

albastru

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

TIP

CULOARE CORP

D-90131608

Pix

negru

D-90131772

Stilou penita otel inoxidabil

D-90131582

Pix

albastru

D-90131897

Stilou penita otel inoxidabil

albastru

D-90131640

Pix

gri

D-90131954

Stilou penita otel inoxidabil

gri

D-90131566

Pix

roșu

D-90131830

Stilou penita otel inoxidabil

roșu

D-20000562

Pix

alb

D-20000560

Stilou penita otel inoxidabil

alb

negru

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

CULOARE

D-10275220

albastru
negru

D-20000324

Convertor
• Convertorul se folosește pentru a încărca cerneala din călimară.
• Poate fi folosit în locul patroanelor.
COD
D-10221059

www.vectorconect.ro
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Patroane cerneală
• Patroane (cartușe cerneală).
• Se recomandă pentru toate tipurile de stilouri.
• Ambalare: 6 bucăți pe cutie.
COD

CULOARE

D-10275204

negru

D-10275212

albastru

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

TIP

D-10444735

Pix

D-20000524

Pix easyFLOW

D-10301612

Roller

Etui pentru instrumente de scris
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COD

MATERIAL

D-41000001

piele

1 instrument de scris

D-41000002

piele

2 instrumente de scris

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

DIMENSIUNI

DN-8558001PL-01

330 x 240 x 75 mm

CULOARE
negru

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

FORMAT

DIMENSIUNE

LĂȚIME COTOR

DN-2078001PL-10

A4

50 x 240 x 319 mm

50 mm

albastru

DN-2078001PL-18

A4

50 x 240 x 319 mm

50 mm

bleumarin

DN-2078001PL-01

A4

50 x 240 x 319 mm

50 mm

negru

DN-2078001PL-04

A4

50 x 240 x 319 mm

50 mm

roșu

CULOARE

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

DIMENSIUNE

DN-8546001PL-10

35 x 260 x 340 mm

albastru transparent

DN-8546001PL-04

35 x 260 x 340 mm

roșu transparent

DN-8546001PL-00

35 x 260 x 340 mm

transparent

DN-8546001PL-06

35 x 260 x 340 mm

verde transparent

CULOARE

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

LATIME COTOR

DN-2073001PL-01

15 mm

DN-2073001PL-04

15 mm

roșu

DN-2076001PL-10

30 mm

albastru

DN-2076001PL-01

30 mm

negru

DN-2076001PL-04

30 mm

roșu

DN-2076001PL-06

30 mm

verde

CULOARE
negru

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

FORMAT

DN-FEP10G

A4

albastru

DN-FEP11G

A4

galben

DN-FEP01G

A4

negru

DN-FEP12G

A4

portocaliu

DN-FEP04G

A4

roșu

DN-FEP06G

A4

verde

CULOARE

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

DIMENSIUNI

LATIME COTOR

DN-8545001PL-10

32x327x254 mm

30 mm

albastru transparent

DN-8545001PL-11

32x327x254 mm

30 mm

galben transparent

DN-8545001PL-04

32x327x254 mm

30 mm

roșu transparent

DN-8545001PL-00

32x327x254 mm

30 mm

transparent

DN-8545001PL-06

32x327x254 mm

30 mm

verde transparent

CULOARE

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

FORMAT

DIMENSIUNI

DN-8568001PL-10

A4

245 x 315 mm

DN-8568001PL-02

A4

245 x 315 mm

fumuriu

DN-8568001PL-11

A4

245 x 315 mm

galben transparent
negru transparent

CULOARE
albastru transparent

DN-8568001PL-01

A4

245 x 315 mm

DN-8568001PL-04

A4

245 x 315 mm

roșu transparent

DN-8568001PL-06

A4

245 x 315 mm

verde transparent

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

FORMAT

DIMENSIUNE

AMBALARE

DN-8544001PL-xx

A4 landscape

330 x 235 mm

12 buc/set

DN-8547001PL-xx

A5 landscape

240 x 186 mm

10 buc/set

DN-8549001PL-xx

A6 landscape

150 x 115 mm

10 buc/set

DN-8550001PL-xx

A7 landscape

115 x 80 mm

10 buc/set

DN-8548001PL-xx

DL

220 x 110 mm

10 buc/set

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

www.vectorconect.ro
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Mapa protectie pentru documente cu fermoar
• Fabricată din PVC rezistent cu o grosime de 170 de microni.
• Închidere cu fermoar din plastic pe latura lungă.
• Utilă pentru accesorii mici și documente.
COD

FORMAT

DIMENSIUNI

DN-1798001PL-00

A4

240 x 330 mm

transparent

DN-1797001PL-00

A5

180 x 240 mm

transparent

CULOARE

Caiet mecanic plastifiat cu etichetă
• Fabricat din carton cu grosime de 1.9 mm, 1170 gr/mp.
• Acoperit cu folie din polipropilenă eco-friendly, cu o textură din pânză.
• Inveliș interior din hârtie albă.
• Mecanism: 2/4 inele în forma de O.
• Diametru inel: 25 mm.
• Lățime cotor: 40 mm.
• Format: A4.
• 2 ani garanție pentru mecanism
COD

COD

NUMĂR INELE

CULOARE

NUMĂR INELE

CULOARE

DN-3734001PL-10

2

albastru

DN-3735001PL-10

4

albastru

DN-3734001PL-01

2

negru

DN-3735001PL-01

4

negru

DN-3734001PL-04

2

roșu

DN-3735001PL-04

4

roșu

DN-3734001PL-06

2

verde

DN-3735001PL-06

4

verde

Caiet mecanic
• Fabricat din carton de 1,9 mm, plastifiat.
• Acoperit cu folie eco-friendly din polipropilenă (100 microni), cu textură canvas.
• Învelișul interior este din hârtie albă.
• Lățime cotor: 30 mm.
• Diametru inele: 20 mm
COD

NUMĂR INELE

FORMAT

DIMENSIUNI

DN-3718001PL-04

2

A5

40 x 320 x 262

roșu

DN-3718001PL-01

2

A5

40 x 320 x 262

negru
albastru

CULOARE

DN-3718001PL-10

2

A5

40 x 320 x 262

DN-3718001PL-06

2

A5

40 x 320 x 262

verde

DN-3718001PL-18

2

A5

40 x 320 x 262

bleumarin

Biblioraft plastifiat
• Biblioraft fabricat din carton cu grosime de 2.1 mm, 1290 gr/mp.
• Acoperit cu polipropilenă eco-friendly in exterior (100 gr/mp), cu o textură de panză.
• Mecanism metalic de calitate, cu 2 ani garanție
• Buzunar pe cotor cu etichetă de carton interschimbabilă.
• Orificiu metalic de prindere pentru manevrare ușoară.
• Dimensiuni: 75 x 235 x 225 mm, format A4
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COD

LĂȚIME COTOR

COD

LĂȚIME COTOR

DN-3905001PL-17

75 mm

albastru inchis

DN-3905001PL-01

75 mm

DN-3905001PL-10

75 mm

bleu

DN-3905001PL-04

75 mm

roșu

DN-3905001PL-18

75 mm

bleumarin

DN-3905001PL-06

75 mm

verde

DN-3905001PL-11

75 mm

galben

CULOARE

CULOARE
negru

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

CAPACITATE

GROSIME

AMBALARE

DN-7894001PL-xx

40 coli

4 mm

10 buc./set

60 coli

6 mm

10 buc./set

80 coli

8 mm

10 buc./set

100 coli

10 mm

10 buc./set

DN-7895001PL-xx
DN-7896001PL-xx
DN-7897001PL-xx

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

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

CAPACITATE

GROSIME

LUNGIME

AMBALARE

DN-7898001PL-09

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

alb

DN-7898001PL-10

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

albastru

DN-7898001PL-01

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

negru

DN-7898001PL-04

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

roșu

DN-7898001PL-00

60 coli

6 mm

297 mm

10 buc./set

transparent

CULOARE

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

FORMAT

CAPACITATE

DN-7420905-10

A4

400 coli

albastru

DN-7420905-11

A4

400 coli

galben

DN-7420905-02

A4

400 coli

maro

DN-7420905-12

A4

400 coli

orange

CULOARE

DN-7420905-04

A4

400 coli

roșu

DN-7420905-06

A4

400 coli

verde

Folie protectie “L” pentru documente
• Folie protectie din polipropilena subtire, eco-friendly.
• Deschidere superioara si laterala (tip L).
• Potrivita pentru toate documentele A4.
• 11 perforatii.
• Dimensiuni: 233 x 337 mm.
COD

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

DN-1768950KG150-00

150 microni

transparent

100 folii/set

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

FORMAT

DIMENSIUNI

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

DN-1774100PL-10

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini albastre

100 folii/set

DN-1774100PL-11

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini galbene

100 folii/set

DN-1774100PL-04

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini roșii

100 folii/set

DN-1774100PL-06

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini verzi

100 folii/set

DN-1774100PL-23

A4

230 x 304 mm

40 microni

margini violet

100 folii/set

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

FORMAT

GROSIME

AMBALARE

DN-1774925PL-99

A4

40 microni

25 buc/set

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

FORMAT

GROSIME

AMBALARE

DN-8540001PL-10

A4

200 microni

4 buc/set

DN-8540001PL-02

A4

200 microni

4 buc/set

fumuriu

DN-8540001PL-11

A4

200 microni

4 buc/set

galben transparent
roșu transparent

CULOARE
albastru transparent

DN-8540001PL-04

A4

200 microni

4 buc/set

DN-8540001PL-00

A4

200 microni

4 buc/set

transparent

DN-8540001PL-06

A4

200 microni

4 buc/set

verde transparent

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

FORMAT

CAPACITATE

AMBALARE

DN-1717001PL-00

A4

4/8 fotografii

10 buc/set

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

GROSIME

DIMENSIUNI

CULOARE

DN-1799001PL-99

200 microni

250 x 330 mm

asortate

DN-1793100PL-00

40 microni

230 x 320 mm

transparent

100 buc/set

DN-1792100PL-00

40 microni

160 x 220 mm

transparent

100 buc/set

DN-1788100PL-00

40 microni

40 x 60 mm

transparent

100 buc/set

DN-1789100PL-00

40 microni

80 x 120 mm

transparent

100 buc/set

DN-1790100PL-00

40 microni

80 x 180 mm

transparent

100 buc/set

DN-1794100PL-00

40 microni

100 x 200 mm

transparent

100 buc/set

AMBALARE
12 buc/set

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

FORMAT

LATIME COTOR

CAPACITATE

DN-7649001FSC-10

A4

8 cm

800 coli

albastru

DN-7648001FSC-10

A4

10 cm

1000 coli

albastru

CULOARE

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

DIMENSIUNI

DN-7648101-10FSC

100 x 257 x 320 mm

albastru

DN-7648101-18FSC

100 x 257 x 320 mm

bleumarin

DN-7648101-11FSC

100 x 257 x 320 mm

galben

DN-7648101-01FSC

100 x 257 x 320 mm

negru

DN-7648101-04FSC

100 x 257 x 320 mm

roșu

DN-7648101-06FSC

100 x 257 x 320 mm

verde

CULOARE

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

DIMENSIUNI BANDĂ

DN-7608001PL-99

8 mm x 10 m

transparent

IT-4240

5 mm x 5 m

transparent

IT-4241*
* rezervă pentru dispenser IT-4240

5 mm x 5 m

transparent

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

DESCRIERE

DN-7490001-99

hârtie culoare albă

DN-7491001-99

hârtie culori pastel asortate

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

DIMENSIUNI

DN-8309000-09

83 x 83 x 75 mm

hârtie culoare alba

DN-8309000-99

83 x 83 x 75 mm

hârtie culori pastel asortate

CULOARE

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

UTILIZARE

DIMENSIUNE

CULOARE

AMBALARE

DN-1922100PL-01

pentru mașina de scris

210x297 mm

negru

100 buc/set

DN-1923100PL-23

pentru scris de mâna

210x297 mm

violet

100 buc/set

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

90

LUNGIME

DN-7922001PL-01

16 cm

DN-7920001PL-01

20.5 cm

DN-7920101PL-01*

20.5 cm

DN-7921001PL-01
*pentru stângaci

25.5 cm

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

LUNGIME

DN-7932301PL-10

14 cm

DN-7922301PL-10

16.5 cm

DN-7920301PL-10

20 cm

Foarfecă oțel Kids
• Foarfecă din oțel inoxidabil calitativ, foarte potrivită pentru școală.
• Lame rotunjite.
• Mâner robust, extrem de rezistent la fisuri.
• Uz general, ideală pentru decuparea hârtiei, cartonului, fotografiilor, benzii adezive etc.
• Disponibilă și în variante pentru stângaci.
COD

LUNGIME

DN-7930001PL-99

13 cm

CULOARE
Asortate

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

CULOARE

DN-7987001PL-18

bleumarin

DN-7987001PL-01

negru

DN-7987001PL-04

roșu

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

CANTITATE

DN-7612001PL-99

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

CANTITATE

DN-7615001-99

20 ml

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

CULOARE

DN-7808001PL-F10

albastru

30 ml

DN-7808001PL-F01

negru

30 ml

DN-7808001PL-F04

roșu

30 ml

DN-7808001PL-F06

verde

30 ml

DN-7808001PL-F23

violet

30 ml

CANTITATE

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

DIMENSIUNI

DN-7640001PL-F09

117 x 70 mm

CULOARE
gri

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

DIAMETRU

DN-7786001PL-99

57 x 1,5 mm

DN-7787001PL-99

57 x 1,5 mm

100 g/pungă (aprox. 400 elastice)

DN-7785001PL-99

57 x 1,5 mm

500 g/pungă (aprox. 1450 elastice)

AMBALARE
1000 g/pungă (aprox. 2900 elastice)

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

CAPACITATE

DN-7637001PL-99

20 ml

DIAMETRU
55 mm

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

LUNGIME

DN-7052001PL-00

20 cm

DN-7053001PL-00

30 cm

DN-7054001PL-00

40 cm

DN-7055001PL-00

50 cm

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

CULOARE

DN-7082904PL-99

asortate

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

DN-7081904PL-99

asortate

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

DN-7081904PL-00

transparent

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

DN-7082904PL-00

transparent

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

DESCRIERE

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

GRADATIE

DN-7061001PL-00

45°

85 mm

DN-7062001PL-00

60°

120 mm

DN-7063001PL-00

60°

190 mm

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

LUNGIME

DN-7071001PL-00

100 mm

CULOARE
transparent

Pahar de apă pentru acuarele
• Pahar utilizat pentru pictură cu acuarele, confecționat din plastic.
• Culori asortate.
• Diametru pahar: 8 cm.
COD
DN-5310100-99

Burete magnetic pentru tablă albă
• Burete magnetic confecționat din material plăcut la atingere.
• Are un strat magnetic ce permite fixarea ușoara pe tabla magnetică.
• Pâsla de pe partea inferioara ajută la îndepărtarea urmelor de marker.
• Nu zgârie suprafața tablei.
• Formă ergonomică pentru o utilizare îndelungată și corectă.
• Culoare vie ce facilitează observarea rapidă a produsului: galben.
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COD

DIMENSIUNI

DN-7638001PL-99

110 x 57 x 25 mm

CULOARE
galben

www.vectorconect.ro
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Biblioraft plastifiat Economy
• Confecționat din carton rigid, plastifiat în exterior cu folie de polipropilenă (PP) color.
• Buzunar pentru etichetă, muchie metalică pentru protejarea colțurilor, orificiu de
prindere pe cotor.
• Capacitate 500 coli
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

ES-11250

A4

75 mm

alb

20 buc./cutie

ES-81190

A4

50 mm

alb

25 buc./cutie

ES-10782

A4

75 mm

galben

20 buc./cutie

ES-81191

A4

50 mm

galben

25 buc./cutie

ES-11253

A4

75 mm

roșu

20 buc./cutie

ES-81193

A4

50 mm

roșu

25 buc./cutie

ES-11255

A4

75 mm

albastru

20 buc./cutie

ES-81195

A4

50 mm

albastru

25 buc./cutie

ES-11256

A4

75 mm

verde

20 buc./cutie

ES-81196

A4

50 mm

verde

25 buc./cutie

ES-11272

A4

75 mm

gri

20 buc./cutie

ES-81172

A4

50 mm

gri

25 buc./cutie

ES-11257

A4

75 mm

negru

20 buc./cutie

ES-81197

A4

50 mm

negru

25 buc./cutie

ES-11234

A4

75 mm

portocaliu

20 buc./cutie

ES-81171

A4

50 mm

portocaliu

25 buc./cutie

ES-11276

A4

75 mm

vișiniu

20 buc./cutie

ES-81173

A4

50 mm

vișiniu

25 buc./cutie

ES-11279

A4

75 mm

mov

20 buc./cutie

ES-81174

A4

50 mm

mov

25 buc./cutie

ES-11282

A4

75 mm

turcoaz

20 buc./cutie

ES-81175

A4

50 mm

turcoaz

25 buc./cutie

AMBALARE

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

FORMAT

CULOARE

COD

FORMAT

ES-13434

A4

bleumarin

ES-13437

A4

verde

ES-13435

A4

albastru

ES-13438

A4

galben

ES-13436

A4

roșu

ES-13439

A4

negru

CULOARE

Mapa de prezentare
• Mapă de calitate, rezistentă, pentru uz frecvent.
• Ideală pentru organizarea și stocarea prezentărilor.
• Din polipropilenă tip coajă de portocală, 180 microni.
• Asigură acces facil la documente/prezentare și permite răsfoirea.
• Prevăzută cu buzunar pentru carte de vizita.
• Capacitate: 50 coli A4 pe fiecare parte.
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COD

FORMAT

CULOARE

ES-17324

A4

Transparent

AMBALARE
5 buc/set

AMBALARE

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

FORMAT

CAPACITATE

ES-56043

A4

200 coli (80gr/mp)

roșu

ES-56045

A4

200 coli (80gr/mp)

albastru

ES-56047

A4

200 coli (80gr/mp)

negru

CULOARE

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

FORMAT

ES-27353

A4

roșu

ES-27355

A4

albastru

CULOARE

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

FORMAT

ES-56053

A4

roșu

ES-56055

A4

albastru

ES-56057

A4

negru

CULOARE

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

COTOR

DIMENSIUNI

ES-493222

80 mm

A4

alb/roșu

ES-10025

80 mm

A4

albastru/alb

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

Folie protecție cu fermoar
• Folie transparentă cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
• Ideală pentru utilizare în mișcare sau pentru arhivare.
• Suprafața cristal.
• Deschidere: partea laterală, prevăzută cu fermoar de plastic.
COD

GROSIME

FORMAT

ES-411200

200 microni

305 x 3 x 280 mm

AMBALARE
5 buc./set

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

GROSIME

CULOARE

FORMAT

AMBALARE

ES-17939

90 microni

transparent

A4

10 buc./set

Folie de protecție Esselte cu deschidere superioară și
lateral stânga
• Folie de protecție rezistentă, pentru uz zilnic.
• Marginea cu multiperforații permite arhivarea documentelor în biblioraft sau caiet mecanic.
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COD

GROSIME

CULOARE

FORMAT

ES-56193

115 microni

cristal

A4

AMBALARE
100 buc./cutie

A

Economisește spațiul – elimină
topurile de folii dezordonate, care
ocupă prea mult spațiu

Poziționare flexibilă – dispenserul
poate fi așezat vertical sau orizontal

B

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

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

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

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

GROSIME

FORMAT

ES-56066

55 microni

A4

AMBALARE
100 buc./cutie

ES-56113

75 microni

A4

100 buc./cutie

ES-56093

105 microni

A4

100 buc./cutie

ES-56133

43 microni

A4

100 buc./set

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

GROSIME

FORMAT

CULOARE

ES-56171

46 microni

A4

transparent

100 buc./set

ES-259760

100 microni

A4 maxi

transparent

25 buc./set

ES-56148

43 microni

A4

transparent

25 buc./set

ES-16690

35 microni

A4

transparent

100 buc./set

ES-56061

55 microni

A4

transparent

100 buc./set

AMBALARE

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

GROSIME

FORMAT

CULOARE

AMBALARE

ES-47201

55 microni

A4

galben

10 buc./set

ES-47203

55 microni

A4

roșu

10 buc./set

ES-47205

55 microni

A4

albastru

10 buc./set

www.vectorconect.ro

99

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

CULOARE

ES-67107

albastru

300 x 35 x 260 mm

ES-67106

negru

300 x 35 x 260 mm

DIMENSIUNI

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

CULOARE

ES-67038

Argintiu

215 x 30 x 300 mm

ES-67046

Transparent-albastru

235 x 30 x 285 mm

DIMENSIUNI

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

CULOARE

MODEL

DIMENSIUNI

ES-67041

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

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

CANTITATE

ES-835040

10 gr

ES-842040

20 gr

ES-843040

40 gr

100

1.14 Folii protecție documente
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Stilou
• 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

Roller cu cerneală
• Roller cu sistem de cerneală lichidă bazat pe un regulator ce previne curgerea cernelii.
• Scriere confortabilă datorită rubber grip-ului ergonomic.
COD

CULOARE

EP09-0094

asortate

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.
COD

CULOARE SCRIERE

EP09-0075-BL

albastru

10 buc/cutie

EP09-0075-BK

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

Fine liner
• Corp din plastic alb opac.
• Extremitățile și capacul în culoarea scrierii.
• Vârf de scriere din fetru de 0.4 mm.
COD

EP09-0033-BL
EP09-0033-BK
EP09-0033-RE

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

albastru
negru

12 buc/cutie
12 buc/cutie

roșu

12 buc/cutie

Pix cu mecanism
• Corp din plastic transparent cu mecanism retractabil.
• Rubber grip confortabil.
• Vârf de scriere 1.0 mm.
COD

CULOARE SCRIERE

EP01-0520-BL

albastru
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AMBALARE
50 buc/cutie

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

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

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

AMBALARE

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

CULOARE CORP

EP18-0071-BK

negru

REZERVĂ
0.5 mm

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

MODEL

EP20-0006

1/2

AMBALARE
6 culori/set

EP20-0012

1/2

12 culori/set

EP20-1024

1/1

24 culori/set

Ascuțitoare metalică dublă color
• Ascuțitoare dublă pentru diferite tipuri de creioane.
• Confecționată din aluminiu, lamă din oțel.
• Culori asortate.
COD

AMBALARE

EP50-0006

www.vectorconect.ro

12 buc./cutie
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Dispenser cu bandă adezivă
• Dispenser din plastic transparent cu dispozitiv de tăiere.
COD

CULOARE

EP59-3003

transparentă

DIMENSIUNI
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

EP60-0007

asortate

AMBALARE
19 mm x 10 m

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

CULOARE

EP71-1002-BK

negru

24 ml

COD

DIMENSIUNI

CULOARE TUȘ

EP71-0025-BL

103 x 70 x 16 mm

CANTITATE

Tușieră pentru ștampile
• Confecționată din plastic cu capac metalic.
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albastru

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

CULOARE

EP46-0032

transparentă

DIMENSIUNE
30 cm

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

DIMENSIUNE

EP40-2028

28 mm

AMBALARE
100 buc/cutie

Pioneze
• Pioneze metalice.
COD

AMBALARE

EP38-1002

50 buc/cutie

EP38-1003

50 buc/cutie

auriu

EP38-1005

50 buc/cutie

culori asortate

CULOARE
argintiu

Capse
• Capse zincate pentru capsatoare de birou.
• Confecționate din material mai dur de 55 microni, pentru a penetra mai ușor hârtia.
COD

TIP

CULOARE

EP32-0002C

24/6

auriu

www.vectorconect.ro
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Perforator
• Perforator metalic, prevăzut cu distanțier gradat din plastic pentru delimitare A4, A5.
• Capacitate perforare: 15 coli 70-80 gr/mp.
COD

EP34-0095

Foarfecă 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

EP64-1052

17 cm
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Hârtie color
• Hârtie colorată, perfectă pentru imprimări și lucru creativ.
• Grosime: 80 gr/mp.
COD

CULOARE

AMBALARE

GB-14110215-99

10 culori asortate

100 coli/top

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

AMBALARE

GB-17234419-99

20 buc/găleată

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

DIMENSIUNI

AMBALARE

GB-14113351-99

50 x 200 cm

10 culori/set

GB-14113341-99

25 x 200 cm

10 culori/set

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

FORMAT

GB-KR-FSB

A4

AMBALARE
17 culori/set

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

GROSIME

GB-KR-PP

2 mm

10 culori/set

GB-KR-PSB

2.5 mm

12 culori/set

AMBALARE

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

DIMENSIUNI

GB-14112019-99

200 x 70 cm

108
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Fișier liniar cu capac pentru fișe cartonate
• Fișier pentru 1300 fișe cartonate cu index.
• Capacul este detașabil, se poate plasa sub bază pentru a economisi spațiu.
• Capacul este prevăzut cu etichetă.
• Conține suporți din cauciuc și 2 separatoare cu taburi ajustabile.
• Fișierul se potrivește în orice sertar de birou standard.
• Confecționat din plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

FORMAT CARD

HA-954-13

320 x 250 x 350 mm

A4 orizontal

negru

HA-955-11

235 x 190 x 360 mm

A5 orizontal

gri deschis

HA-955-13

235 x 190 x 360 mm

A5 orizontal

negru

HA-956-11

177 x 140 x 360 mm

A6 orizontal

gri deschis

HA-956-13

177 x 140 x 360 mm

A6 orizontal

negru

HA-957-11

133 x 121 x 360 mm

A7 orizontal

gri deschis

HA-957-13

133 x 121 x 360 mm

A7 orizontal

negru

CULOARE

Fișier liniar cu capac și cheiță
• Fișier Ediție Specială pentru 800 fișe cartonate cu index.
• Capacul este detașabil, se poate plasa sub bază pentru a economisi spațiu.
• Capacul translucent transparent este prevăzut cu etichetă și încuietoare metalică cu cheiță.
• Conține suporți din cauciuc și 1 separator cu tab ajustabil.
• Fișierul se potrivește în orice sertar de birou standard.
• Confecționat din plastic de calitate superioară, fără metale grele.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

FORMAT CARD

HA-965-S-631

234 x 180 x 248 mm

A5 orizontal

gri deschis

HA-966-S-631

177 x 140 x 250 mm

A6 orizontal

gri deschis

HA-967-S-631

133 x 121 x 250 mm

A7 orizontal

gri deschis

CULOARE

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

DIMENSIUNI (LXHXL)

FORMAT CARD

HA-954-0-11

325 x 140 x 347 mm

A4 orizontal

gri deschis

HA-955-0-11

228 x 96 x 347 mm

A5 orizontal

gri deschis

HA-956-0-11

171 x 76 x 347 mm

A6 vertical

gri deschis

HA-957-0-11

128 x 66 x 347 mm

A7 orizontal

gri deschis

CULOARE

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

DIMENSIUNI (LXHXL)

FORMAT CARD

HA-965-0-11

228 x 96 x 235 mm

A5 orizontal

gri deschis

HA-966-0-11

171 x 76 x 235 mm

A6 orizontal

gri deschis

HA-967-0-11

128 x 65 x 235 mm

A7 orizontal

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

FORMAT

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-984

A4 orizontal

297 x 210 x 1 mm

25 file/set

HA-985

A5 orizontal

210 x 158 x 1 mm

25 file/set

HA-986

A6 orizontal

148 x 115 x 1 mm

25 file/set

HA-987

A7 orizontal

105 x 80 x 1 mm

25 file/set

AMBALARE

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.
Cod

DIMENSIUNI (LxHxl)

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 deschis lucios

HA-16501-94

76 x 248 x 315 mm

albastru deschis lucios

HA-16501-13

76 x 248 x 315 mm

negru lucios

HA-16501-96

76 x 248 x 315 mm

roz deschis lucios

CULOARE

HA-16501-23

76 x 248 x 315 mm

transparent cristal

HA-16501-90

76 x 248 x 315 mm

verde deschis lucios

Coș de birou pentru hârtii iLine
• Curat, simplu, modern: aceste atribute sunt transmise prin design-ul modern al
coșurilor de birou iLine.
• Culorile motivează și oferă o notă individuală biroului.
COD

DIMENSIUNI (H X D)

CAPACITATE

HA-18132-95

240/219 x 300 mm

13 litri

galben deschis lucios

HA-18132-94

240/219 x 300 mm

13 litri

albastru deschis lucios

HA-18132-90

240/219 x 300 mm

13 litri

verde deschis lucios

HA-18130-12

240/219 x 300 mm

13 litri

alb lucios

HA-18130-13

240/219 x 300 mm

13 litri

negru lucios

HA-18130-111

240/219 x 300 mm

13 litri

argintiu

www.vectorconect.ro
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Cutie cu capac pentru fișe din carton
• Cutie pentru fișe din carton cu index
• Folosite pentru învățare, referințe și colectare informații.
• Pot fi folosite acasă sau în călătorii.
• Design atractiv, închidere sigură și balama din oțel.
• Capacul se deschide complet în spate și poate fi folosit că o tavă suplimentară.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

FORMAT CARD

CAPACITATE

HA-975-11

228 x 171 x 102 mm

A5

450

CULOARE
gri deschis

HA-975-13

228 x 171 x 102 mm

A5

450

negru

HA-976-11

165 x 128 x 96 mm

A6

400

gri deschis

HA-976-13

165 x 128 x 96 mm

A6

400

negru

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

CULOARE

COD

CULOARE

HA-17460-14

abastru lucios

HA-17460-12

alb lucios

HA-17460-90

verde lucios

HA-17460-13

negru lucios

HA-17460-94

bleu lucios

HA-17460-23

transparent cristal

HA-17460-96

roz lucios

HA-17460-191

gri închis

HA-17460-73

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.
COD

DIMENSIUNI

HA-17450-12

125 x 125 x 100 mm

alb lucios

HA-17450-13

125 x 125 x 100 mm

negru lucios

HA-17450-14

125 x 125 x 100 mm

albastru lucios

HA-17450-23

125 x 125 x 100 mm

transparent cristal

CULOARE

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

DIMENSIUNI

HA-17230-12

111 x 121 x 106 mm

alb

HA-17230-14

111 x 121 x 106 mm

albastru

HA-17230-191

111 x 121 x 106 mm

Gri inchis

HA-17230-13

111 x 121 x 106 mm

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

DIMENSIUNI

HA-17230-54

111 x 121 x 106 mm

Hell bleu

HA-17230-50

111 x 121 x 106 mm

Lemon

HA-17230-57

111 x 121 x 106 mm

lila

HA-17230-51

111 x 121 x 106 mm

orange

HA-17230-56

111 x 121 x 106 mm

roz

CULOARE

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

DIMENSIUNI

HA-17455-12

109 x 90 x 109 mm

alb lucios

HA-17455-14

109 x 90 x 109 mm

albastru lucios

HA-17455-13

109 x 90 x 109 mm

negru lucios

HA-17456-23

109 x 90 x 109 mm

transparent cristal

HA-17456-73

109 x 90 x 109 mm

transparent cristal cu margine albastră

CULOARE

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

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

DIMENSIUNI

HA-17455-50

109 x 90 x 109 mm

galben lemon

CULOARE

HA-17455-51

109 x 90 x 109 mm

portocaliu

HA-17455-54

109 x 90 x 109 mm

bleu

HA-17455-56

109 x 90 x 109 mm

roz

HA-17455-57

109 x 90 x 109 mm

lila

Suport 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 multi-tub în mai multe culori.
• Dimensiuni: înălțime 100 mm; diametru 73 mm
COD

CULOARE

COD

CULOARE

HA-17220-12

alb

HA-17220-45

HA-17220-14

albastru

HA-17220-47

roșu

HA-17220-13

negru

HA-17220-40

verde

HA-17220-44

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

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

CULOARE

HA-17220-54

hell bleu

HA-17220-50

lemon

HA-17220-57

lila

HA-17220-51

orange

HA-17220-56

roz

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)

HA-1603-12

320 x 115 x 248 mm

alb

HA-1603-14

320 x 115 x 248 mm

albastru
gri deschis

CULOARE

HA-1603-11

320 x 115 x 248 mm

HA-1603-13

320 x 115 x 248 mm

negru

HA-1604-69

320 x 115 x 248 mm

translucent gri

HA-1604-63

320 x 115 x 248 mm

translucent cristal

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

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1601-13

76 x 145 x 248 mm

negru

HA-1601-14

76 x 145 x 248 mm

albastru

HA-1601-17

76 x 145 x 248 mm

roșu

HA-1602-63

76 x 145 x 248 mm

translucent cristal

HA-1602-69

76 x 145 x 248 mm

translucent gri

HA-1601-12

76 x 145 x 248 mm

alb

HA-1601-11

76 x 145 x 248 mm

gri deschis

HA-1601-191

76 x 145 x 248 mm

gri închis

CULOARE

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

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1601-54

76 x 145 x 248 mm

hell blue

HA-1601-50

76 x 145 x 248 mm

lemon

HA-1601-57

76 x 145 x 248 mm

lila

HA-1601-51

76 x 145 x 248 mm

orange

HA-1601-56

76 x 145 x 248 mm

roz
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Suport vertical pentru cataloage Loop 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-16210-191

76 x 239 x 257 mm

gri închis

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

COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-16210-50

76 x 258 x 238 mm

galben lemon

HA-16210-51

76 x 258 x 238 mm

portocaliu

HA-16210-54

76 x 258 x 238 mm

bleu

HA-16210-56

76 x 258 x 238 mm

roz

HA-16210-57

76 x 258 x 238 mm

lila

CULOARE

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.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1610-14

76 x 239 x 257 mm

albastru

HA-1610-11

76 x 239 x 257 mm

gri deschis

CULOARE

HA-1610-13

76 x 239 x 257 mm

negru

HA-1610-17

76 x 239 x 257 mm

roșu

HA-1610-12

76 x 239 x 257 mm

alb

HA-1611-23

76 x 239 x 257 mm

transparent cristal

HA-1611-69

76 x 239 x 257 mm

translucent gri

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.
COD

NR TĂVIȚE

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

DIMENSIUNI (LXLXH)

HA-1047-14

255 x 348 x 105 mm

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-1047-23

255 x 348 x 105 mm

transparent cristal

HA-1046-73

255 x 348 x 105 mm

transparent cristal cu margini albastre

CULOARE

Tavă 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.
COD

DIMENSIUNI (LXHXL)

CULOARE

HA-10275-95

252 x 65 x 340 mm

galben deschis lucios

HA-10275-94

252 x 65 x 340 mm

albastru deschis lucios

HA-10275-96

252 x 65 x 340 mm

roz deschis lucios

HA-10275-90

252 x 65 x 340 mm

verde deschis lucios

HA-10275-12

252 x 65 x 340 mm

alb lucios

HA-10275-13

252 x 65 x 340 mm

negru lucios

HA-10275-14

252 x 65 x 340 mm

albastru lucios

HA-10275-17

252 x 65 x 340 mm

roșu lucios

HA-10275-191

252 x 65 x 340 mm

gri închis

HA-10275-23

252 x 65 x 340 mm

cristal

Tavă slim 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-1025-11

245 x 38 x 348 mm

gri

HA-1025-23

245 x 38 x 348 mm

transparent cristal

HA-1024-73

245 x 38 x 348 mm

transparent cristal cu margini albastre

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

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1027-X-05

255 x 66 x 348 mm

verde

HA-1027-X-11

255 x 66 x 348 mm

gri deschis

HA-1027-X-12

255 x 66 x 348 mm

alb

HA-1027-X-13

255 x 66 x 348 mm

negru

HA-1027-X-14

255 x 66 x 348 mm

albastru

HA-1027-X-15

255 x 66 x 348 mm

galben

HA-1027-X-17

255 x 66 x 348 mm

roșu

HA-1027-X-191

255 x 66 x 348 mm

gri închis

HA-1026-X-23

255 x 66 x 348 mm

transparent cristal

HA-1026-X-09

255 x 66 x 348 mm

transparent fumuriu

HA-10260-73

255 x 66 x 348 mm

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

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-10290-54

259 x 63 x 351 mm

hell bleu

HA-10290-50

259 x 63 x 351 mm

lemon

HA-10290-57

259 x 63 x 351 mm

lila

HA-10290-51

259 x 63 x 351 mm

orange

HA-10290-56

259 x 63 x 351 mm

roz

CULOARE

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

DIMENSIUNI (LXHXL)

HA-1027-X-54

255 x 66 x 348 mm

hell bleu

HA-1027-X-50

255 x 66 x 348 mm

lemon

HA-1027-X-57

255 x 66 x 348 mm

lila

HA-1027-X-51

255 x 66 x 348 mm

orange

HA-1027-X-56

255 x 66 x 348 mm

roz

CULOARE

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

HA-1836-14

50 litri

albastru

HA-1836-11

50 litri

gri deschis

HA-1836-13

50 litri

negru

HA-1836-17

50 litri

roșu

COD

CAPACITATE

HA-1837-13

6l

Separator Moon pentru coș de hârtii
www.vectorconect.ro

CULOARE

CULOARE
negru
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designed to organise

Coș antifoc pentru hârtii
• Coș de hârtii rezistent la foc.
• Confecționat dintr-un material polistiren rezistent la flacără, care în caz de foc cade spre interior.
• Formă conică și marginea de de stingere sunt speciale pentru prevenirea focului mocnit.
COD

DIMENSIUNI (H X Φ)

CAPACITATE

HA-1818-F-13

283/340 x 257 mm

20 litri

CULOARE
negru

Coș 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

CAPACITATE

HA-1834-14

30 litri

albastru

HA-1834-15

30 litri

galben

HA-1834-11

30 litri

gri

HA-1834-13

30 litri

negru

HA-1834-05

30 litri

verde

Separator cu capac Moon pentru coș de hârtii

CULOARE

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

CULOARE

HA-1839-14

negru/albastru

HA-1839-15

negru/galben

HA-1839-05

negru/verde

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

CAPACITATE

HA-18140-14

13 litri

albastru

HA-18140-13

13 litri

negru

HA-18140-44

13 litri

bleu

HA-18140-12

13 litri

alb

HA-18140-45

13 litri

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

DIMENSIUNI (H X Φ)

CAPACITATE

HA-18140-54

287/226 x 288 mm

13 litri

hell blue

HA-18140-50

287/226 x 288 mm

13 litri

lemon

HA-18140-57

287/226 x 288 mm

13 litri

lila

HA-18140-51

287/226 x 288 mm

13 litri

orange

HA-18140-56

287/226 x 288 mm

13 litri

roz

CULOARE

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

HA-18190-14

18 litri

albastru

HA-18190-15

18 litri

Galben

HA-18190-11

18 litri

gri

HA-18190-08

18 litri

maro

HA-18190-13

18 litri

negru

HA-18190-17

18 litri

roșu

HA-18190-05

18 litri

verde

CULOARE

Separator Moon pentru coș de hârtii
COD

CAPACITATE

HA-1837-11

6l

Gri deschis

HA-1837-13

6l

negru

CULOARE

Coș de birou pentru hartii Grip Trend-colours
• Coș de birou cu margini de prindere pentru transport, poate fi ușor stivuit și este indispensabil pentru birou.

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

DIMENSIUNI (H X Φ)

CAPACITATE

HA-18190-54

237/350 x 312 mm

18 litri

hell blue

HA-18190-50

237/350 x 312 mm

18 litri

lemon

HA-18190-57

237/350 x 312 mm

18 litri

lila

HA-18190-51

237/350 x 312 mm

18 litri

orange

HA-18190-56

237/350 x 312 mm

18 litri

roz
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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 de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent.
• Potrivit pentru broșuri.
COD

FORMAT

KJ-K-153

1 x A5 portrait

KJ-K-154

2 x A5 portrait

KJ-K-181

3 x A5 portrait

KJ-K-155

4 x A5 portrait

Display de birou/perete pentru broșuri
• Display pentru birou sau perete.
• Confecționat din plastic transparent.
• Potrivit pentru broșuri.
COD

FORMAT

KJ-K-150

1 x 1/3 A4

KJ-K-151

2 x 1/3 A4

KJ-K-180

3 x 1/3 A4

KJ-K-152

4 x 1/3 A4

Display pentru pliante curbat, cu magneți
• Display cu formă înclinată pentru o bună vizualizare.
• Confecționat din plastic transparent cu o claritate ce oferă o bună
vizualizare a prezentării.
• Potrivit pentru ghișee, meniuri, semne etc.		
COD

FORMAT

KJ-K-343

A4 portrait

DIMENSIUNI
297 x 210 mm

Display nume pentru birou
• Display din plastic pentru birou.
• În formă de A. Poate fi citit din ambele părți.
• Ideal pentru conferințe, recepții și birouri, expoziții.
• Potrivit și pentru afișarea prețurilor, descrieri produse și etichete produse.
COD

CULOARE

FORMAT

KJ-K-033

transparent

A

72 x 200 mm

KJ-K-034

transparent

A

85 x 250 mm

KJ-K-395

Transparent

A

75 x 210 mm

KJ-K-399

Transparent

A

100 x 220 mm

www.vectorconect.ro

DIMENSIUNI (L X L)
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Suport rotativ pentru articole de birou
• Suport rotativ din plastic pentru articole de birou.
• Cu compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel încât să poată fi
ușor găsite.
COD

NUMĂR COMPARTIMENTE

KJ-K-087-BR

7
7

KJ-K-087-TR

CULOARE
fumuriu
transparent

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou.
• Cu 7 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, cu
dispenser bandă adezivă.
COD

CULOARE

KJ-K-079-BR

fumuriu

KJ-K-079-TR

transparent

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou.
• Cu 8 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel încât să
poată fi ușor găsite, cu dispenser pentru bandă adezivă.
COD

DIMENSIUNI

KJ-K-099-TR

148 x 87 mm

transparent

KJ-K-099-BR

148 x 87 mm

fumuriu

CULOARE

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)

KJ-K-098-TR

168 x 78 mm

transparent

KJ-K-098-BR

168 x 78 mm

fumuriu

CULOARE

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic pentru articole de birou.
• Cu 6 compartimente, simplu de aranjat toate accesoriile mici de birou, astfel încât să
poată fi ușor găsite.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

KJ-K-097-TR

105 x 85 mm

transparent

KJ-K-097-BR

105 x 85 mm

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

NUMĂR COMPARTIMENTE

KJ-K-090

6

Suport cilindric pentru instrumente de scris
• Confecționat din plastic, cu 4 compartimente.
• Compartimentele sunt detașabile și pot fi poziționate în formă de pătrat
COD

CULOARE

KJ-K-922

asortate

Suport pentru articole de birou
• Suport din plastic transparent pentru instrumente de scris.
• Cu 3 compartimente.
COD

FORMĂ

KJ-K-058

paralelipipedic

71 x 100 mm

KJ-K-059

cilindric

97 x 104 mm

DIMENSIUNI

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

DIMENSIUNI (LXLXH)

KJ-K-100-BL

248x75x320 mm

KJ-K-100-RE

248x75x320 mm

roșu

KJ-K-100-BK

248x75x320 mm

negru

www.vectorconect.ro
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albastru
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Ghiozdan scoala Easy Lego Core Line
• Ghiozdan din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 6 și 12 ani.
• Greutatea ușoară a ghiozdanului asigură o încărcătură suplimentară minima.
• Cataramă clasică și ușor de utilizat poate fi deschisă împingând cu o singură mână și
este securizată la închidere cu un sistem unic.
• Prevăzut cu compartiment pentru penar.
• Buzunar lateral din plasă ideal pentru o sticlă de apa sau alte obiecte mici.
• Barete moi ajustabile pentru umeri și curea ajustabilă pentru piept.
• Suporți mici pe partea inferioară ce ajută la menținerea stabilității optime, chiar și atunci
când este deschis.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20043-1835

City Police Chopper

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

LG-20043-1814

Friends Confetti

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

LG-20043-1806

NinjaGo Comic

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

LG-20043-1809

NinjaGo Team Ninja

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

LG-20043-1829

Star Wars Stormtrooper

790 gr.

18 l

40.5 x 30 x 20.5 cm

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI

cataramă simplă

buzunare pentru
barete moi, ajustabile pentru
instrumente de scris si carti umeri si curea pentru piept

buzunar din plasa lateral

1

2
3
4

5
7

6

Ghiozdan de scoală Easy Lego Core Line
11 Compartiment interior aproape de spate pentru păstrarea celor mai grele cărți.
22 Partea din spate căptușită, cu o formă ergonomică, pentru confort.
33 Suporți mici în față și în spate pentru stabilitatea ghiozdanului când este deschis.
44 Suport detașabil pentru chei.
55 Etichetă pentru nume în interior pe capac.
66 Buzunar frontal pentru penar.
77 Buzunar lateral din plasă, ideal pentru sticlă cu apă.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20043-1706

NinjaGo Jay

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

LG-20043-1708

Nexo Knights

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI (HXLXL)

LG-20043-1705

Friends PopStar

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

LG-20043-1714

NinjaGo Cole

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

LG-20043-1711

Friends Cupcake

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm

LG-20043-1717

NinjaGo Lloyd

990 gr.

21 l

32 x 30 x 20 cm
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ȘCOLARI

cataramă simplă

buzunare pentru
barete moi, ajustabile pentru
instrumente de scris si carti umeri si curea pentru piept

buzunar din plasa lateral

1

2
3
4

5
7

6

Ghiozdan de școală cu sac sport Explorer Lego Core Line
11 Buzunar frontal termoizolat pentru cutia cu mâncarea de prânz.
22 Partea din spate captușită, cu o formă ergonomică, pentru confort.
33 Suporți mici în față și în spate pentru stabilitatea ghiozdanului când este deschis.
44 Buzunar lateral cu fermoar.
55 Buzunar special pentru penar.
66 Compartiment pentru tabletă, suport detașabil pentru chei și etichetă pentru nume, în
interior.
77 Barete ajustabile pentru umeri.
Prevăzut cu sac sport
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-15051-159

Chima Fire & Ice

1455 gr.

21 l

DIMENSIUNI (HXLXL)
35 x 28 x 22 cm

LG-20018-1708

Nexo Knights

1455 gr.

21 l

35 x 28 x 22 cm

LG-20018-1705

Friends PopStar

1455 gr.

21 l

35 x 28 x 22 cm

LG-20018-1714

NinjaGo Cole

1455 gr.

21 l

35 x 28 x 22 cm

LG-20018-1711

Friends Cupcake

1455 gr.

21 l

35 x 28 x 22 cm

LG-20018-1717

NinjaGo Lloyd

1455 gr.

21 l

35 X 28 35 x 28 x 22 cm

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

Ghiozdan scoala Explorer Lego Core Line
• Ghiozdan pentru școală din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 6 și 12 ani.
• Prevăzut cu compartimente pentru organizare și suport de chei detașabil.
• Cataramă clasică și ușor de utilizat se deschide împingând cu o singură mână și este securizată
la închidere cu un sistem unic.
• Compartiment pentru pachetul de mâncare izolat termic, pentru a se menține proaspătă mai
mult timp.
• Suporți mici pe partea inferioară ce ajută la menținerea stabilității optime, chiar și atunci când
este deschis.
• Funcție duală pentru protecția electronicelor, pentru tablete și/sau laptopuri.
• Baretă căptușită pentru șold, pentru suport și stabilitate optimă.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20054-1814

Friends Confetti

1190 gr

18 l

41 x 28 x 20 cm

LG-20054-1806

NinjaGo Comic

1190 gr

18 l

41 x 28 x 20 cm

LG-20054-1809

NinjaGo Team Ninja

1190 gr

18 l

41 x 28 x 20 cm

www.vectorconect.ro

DIMENSIUNI

cataramă simplă

buzunare pentru
barete moi, ajustabile pentru
instrumente de scris si carti umeri si curea pentru piept

buzunar din plasa lateral
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Ghiozdan scoala Freshman + sac sport Lego Core Line
• Ghiozdan pentru scoala din poliester potrivit pentru copii cu varsta intre 6 si 8 ani.
• Sac sport atasabil.
• Compartimente pentru organizare si suport detasabil pentru chei.
• Barete moi ajustabile pentru umeri si curea ajustabila pentru piept.
• Buzunar lateral pentru sticla de apa sau fructe.
• Compartiment pentru pachetul de mancare izolat termic, pentru a se mentine proaspata mai mult timp.
• Functie duala pentru protectia electronicelor, pentru tableta si/sau laptopuri.
• Inel in forma de “D” pentru a atasa cu usurinta carti de vizita, chei sau pentru a
securiza cablul de la casti.
• Suporti mici pe partea pe partea inferioara ce ajuta la mentinerea stabilitatii optime,
chiar si atunci cand ghiozdanul este deschis.
• Partea din spate este special conceputa pentru a lasa aerul sa treaca printre ghiozdan si spatele copilului.
• Prevazut cu elemente reflectorizante pe toate partile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20009-1813

Friends PatchWork

990 gr.

23 l

43 x 28.5 x 19.5 cm

LG-20009-1806

NinjaGo Comic

990 gr.

23 l

43 x 28.5 x 19.5 cm

LG-20009-1809

NinjaGo Team Ninja

990 gr.

23 l

43 x 28.5 x 19.5 cm

ȘCOLARI

DIMENSIUNI

sac sport atasabil

buzunare laterale

buzunare organizare si
suport detasabil pentru chei

barete moi, ajustabile pentru
umeri si curea pentru piept

Ghiozdan scoala Maxi + sac sport Lego Core Line
• Ghiozdan pentru școală din poliester, potrivit pentru copii cu vârsta între 8 și 12 ani.
• Sac sport atașabil.
• Greutatea ușoară a ghiozdanului asigură o încărcătură suplimentară minimă.
• Compartiment mare cu baretă elastică pentru cărți.
• Partea inferioară este stabilă, din carcasă tare.
• Barete moi ajustabile pentru umeri, cu curea ajustabilă pentru piept.
• Buzunar frontal izolat.
• Prevăzut cu compartiment pentru penar.
• Buzunar lateral din plasă ideal pentru o sticlă de apă sau alte obicete mici.
• Partea din spate este special concepută pentru a lăsa aerul să treacă printre
ghiozdan și spatele copilului.
• Prevăzut cu elemente reflectorizante pe toate părțile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20013-1835

City Police Chopper

850 gr.

25 l

44 x 28 x 25 cm

LG-20013-1814

Friends Confetti

850 gr.

25 l

44 x 28 x 25 cm

LG-20013-1809

NinjaGo Team Ninja

850 gr.

25 l

44 x 28 x 25 cm
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ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI

compartiment mare cu
elastic pentru carti

partea inferioara din material barete moi, ajustabile pentru
umeri si curea pentru piept
dur pentru stabilitate

buzunar frontal
termoizolat

1

2
3
4

Ghiozdan de școală
Premium Lego Core Line

5
7

6
1• Compartiment pentru penar.
2• Partea din spate căptușită, cu o formă ergonomică și barete pentru umeri.
3• Baza căptușită cu material EVA, baretă pentru piept ajustabilă,
4• Zone reflectorizante plasate pe toate laturile ghiozdanului pentru a asigură vizibilitate
în trafic.
5• Buzunar frontal pentru pachetul cu mâncarea de prânz și buzunar lateral din plasă,
ideal pentru sticlă cu apa. Barete pentru umeri ajustabile.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20028-1708

Nexo Knights

745 gr

20 l

DIMENSIUNI (HXLXL)
35 x 33 x 20 cm

LG-20028-1714

NinjaGo Cole

745 gr

20 l

35 x 33 x 20 cm

LG-20028-1711

Friends Cupcake

745 gr

20 l

35 x 33 x 20 cm

ȘCOLARI

Ghiozan scoala Recruiter Lego Core Line
• Ghiozdan pentru scoala din poliester, potrivit pentru copii cu varsta intre 6 si 8 ani.
• Greutatea usoara a ghiozdanului asigura o incarcatura suplimentara minima.
• Compartiment frontal mare.
• Barete moi ajustabile pentru umeri si curea ajustabila pentru piept.
• Suport pentru chei detasabil. • Prevazut cu compartiment pentru penar.
• Eticheta pentru nume in interior, pentru personalizare si identificare usoara.
• Partea din spate este special conceputa pentru a lasa aerul sa treaca printre ghiozdan si spatele copilului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20069-1835

City Police Chopper

690 gr.

19 l

36 x 31.4 x 21 cm

DIMENSIUNI

LG-20069-1814

Friends Confetti

690 gr.

19 l

36 x 31.4 x 21 cm

LG-20069-1806

NinjaGo Comic

690 gr.

19 l

36 x 31.4 x 21 cm

buzunar frontal mare

barete moi, ajustabile pentru suport detasabil pentru chei
umeri si curea pentru piept

Ghiozdan scoala Starter Plus Lego Core Line
• Ghiozdan pentru scoala din poliester, potrivit pentru copii cu varsta intre 6 si 12 ani.
• Compartiment mare cu elastic pentru carti.
• Barete moi ajustabile pentru umeri si curea ajustabila pentru piept.
• Partea inferioara este rezistenta la apa si murdarie si se curata usor.
• Suport pentru chei detasabil.
• Partea din spate este captusita si ergonomica, special conceputa pentru a lasa aerul
sa treaca printre ghiozdan si spatele copilului.
• Compartiment pentru laptop.
• Prevazut cu elemente reflectorizante pe toate partile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20022-1814

Friends Confetti

890 gr.

29 l

38 x 29 x 23 cm

LG-20022-1806

NinjaGo Comic

890 gr.

29 l

38 x 29 x 23 cm

LG-20022-1726

Star Wars Darth Vader

890 gr.

29 l

38 x 29 x 23 cm

LG-20022-1829

Star Wars Stormtrooper

890 gr.

29 l

38 x 29 x 23 cm

www.vectorconect.ro

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI

cataramă simplă

buzunar frontal termoizolat

curea moale de șold
căptușită

buzunare organizare si
suport detasabil pentru chei
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1

2
3
4

5
7

6

Ghiozdan de școală Starter Plus Lego Core Line
1• Baza căptușită cu material EVA.
2• Compartiment pentru laptop.
3• Partea din spate căptușită, cu o formă ergonomică și barete pentru umeri.
4• Suport detașabil pentru chei.
5• Zone reflectorizante plasate pe toate laturile ghiozdanului pentru a asigură vizibilitate în
trafic.
6• Barete pentru umeri și piept ajutabile.
7• Bandă elastică în interior pentru a păstra cele mai grele cărți aproape de spate.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20022-1706

NinjaGo Jay

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

LG-20022-1708

Nexo Knights

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

LG-20022-1705

Friends Popstar

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

LG-20022-1714

NinjaGo Cole

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

LG-20022-1711

Friends Cupcake

910 gr.

27 l

38 x 29 x 22 cm

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI (HXLXL)

barete moi, ajustabile pentru buzunar frontal pentru penar
umeri si curea pentru piept

compartiment mare cu
elastic pentru carti

partea de jos din material
usor de curatat

Penar neechipat Lego V-Line
• Penar din poliester, potrivit pentru copii cu varsta intre 3 si 12 ani.
• Inchidere cu fermoar ce asigura accesul facil si direct.
• Capacitate suficient de mare pentru toate obiectele de papetarie de care ai nevoie.
COD

DESIGN

GREUTATE

LG-10050-1837

Friends Juice Bar

60 gr.

8 x 23 x 8 cm

DIMENSIUNI

LG-10050-1805

NinjaGo Lighting Battle

60 gr.

8 x 23 x 8 cm

LG-10050-1804

NinjaGo Master Wu

60 gr.

8 x 23 x 8 cm

Marcată etichetă țesută

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

Penar neechipat 3D Lego Core Line

• Penar cu capacitate mare pentru toate produsele de papetărie de care ai nevoie.
• Organizator cu 2 fețe pentru instrumente de scris și separator de până la 12 instrumete
de scris, care fac utilizarea și căutarea ușoară.
• Căptușit cu material EVA, cu margini rotunde și capac cu grafica 3D care aduce personajele Lego la viață.
• Etichetă pentru nume în interior pentru identificare și personalizare.
• Buzunar interior cu fermoar, la îndemână pentru a găsi lucrurile cu ușurință.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20027-1706

NinjaGo Jay

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm

LG-20027-1708

Nexo Knights

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm

LG-20027-1705

Friends Popstar

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm

LG-20027-1714

NinjaGo Cole

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm

LG-20027-1711

Friends Cupcake

128 gr

0,3 l

6 x 21 x 10.5 cm
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DIMENSIUNI (HXLXL)

flap cu separator elastic
pentru creione

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

Penar echipat Lego Core Line
• Penar din poliester, potrivit pentru copii cu varsta cuprinsa intre 3 si 12 ani.
• Prevazut cu separatoare elastice pentru obictele necesare: rigla, echer, ascutitoare,
radiera, 4 creioane mari, 2 creioane normale si 10 creioane colorate subtiri.
• Prevazut cu eticheta pentru nume in interior, pentru personalizare si identificare
usoara.
COD

DESIGN

GREUTATE

LG-20085-1835

City Police Chopper

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

LG-20085-1814

Friends Confetti

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

LG-20085-1806

NinjaGo Comic

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

LG-20085-1809

NinjaGo Team Ninja

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

LG-20085-1829

Star Wars Stormtrooper

170 gr.

14 x 20 x 4 cm

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

DIMENSIUNI

Insert cu orar

cleme elastice montate pentru rechizite

Penar neechipat 3D Lego Core Line

• Penar pentru scoala din poliester, potrivit pentru copii cu varsta intre 3 si 12 ani.
• Compartiment cu separatoare din elastic pentru instrumente de scris.
• Capacitate suficient de mare pentru toate obiectele de papetarie de care ai nevoie.
• Prevazut cu eticheta pentru nume in interior, pentru personalizare si identificare usoara.
• Greutate: 120 gr
COD

DESIGN

LG-20027-1835

City Police Chopper

6 x 21 x 10 cm

DIMENSIUNI

LG-20027-1814

Friends Confetti

6 x 21 x 10 cm

LG-20027-1809

NinjaGo Team Ninja

6 x 21 x 10 cm

LG-20027-1829

Star Wars Stormtrooper

6 x 21 x 10 cm

LG-20027-1717

NinjaGo Lloyd

6 x 21 x 10 cm

flap cu separator elastic
pentru creione

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

Penar neechipat cu extensie Lego Core Line

• Penar cu capacitate mare pentru toate produsele de papetărie de care ai nevoie.
• Proiectat cu inteligență, cu 3 părți și închidere cu fermoar de jur împrejur.
• Fabricat din polyester rezistent la apă și murdărie.
• Spațiu maxim de stocare și suporți pentru instrumente de scris, radieră, riglă și echer.
• Prevăzut cu etichetă pentru nume și buzunar plastic transparent pentru orarul școlar.
• Greutate: 200 gr.
COD

DESIGN

LG-20012-1706

NinjaGo Jay

4 x 20 x 14 cm

LG-20012-1708

Nexo Knights

4 x 20 x 14 cm

LG-20012-1705

Friends Popstar

4 x 20 x 14 cm

LG-20012-1714

NinjaGo Cole

4 x 20 x 14 cm

LG-20012-1711

Friends Cupcake

4 x 20 x 14 cm

LG-20012-1717

NinjaGo Lloyd

4 x 20 x 14 cm

www.vectorconect.ro
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PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI
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Penar neechipat Lego V-Line

• Închiderea cu fermoar asigură acces facil și sigur.
• Capacitate suficient de mare pentru mai multe instrumente de scris.
• Cu finisaje și cusături de calitate, elaborate și de durată.
• Greutate: 42 gr.
• Volum: 1 l
COD

DESIGN

LG-10032-1702

NinjaGo Kai

DIMENSIUNI (HXLXL)
7 x 21 x 8 cm

LG-10032-1710

Friends FunPark

7 x 21 x 8 cm

LG-10032-1707

NinjaGo Lloyd

7 x 21 x 8 cm

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

Rucsac extins LEGO V-Line

• Barete căptușite reglabile pentru umeri.
• Două compartimente cu închidere cu fermoar.
• Buzunare laterale din plasă pentru sticlă cu apa.
• Zone reflectorizante pe toate părțile pentru vizibilitate maximă în trafic.
• Greutate: 245 gr.
• Volum: 16 l
COD

DESIGN

LG-10036-1702

NinjaGo Kai

DIMENSIUNI (HXLXL)
15 x 30 x 42 cm

LG-10036-1710

Friends FunPark

15 x 30 x 42 cm

LG-10036-1707

NinjaGo Lloyd

15 x 30 x 42 cm

buzunar lateral din plasa

barete moi, ajustabile pentru
umeri si curea pentru piept

mâner

buzunare din plasa laterale

doua compartimente

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

Rucsac gradinita Ergo Lego Core Line

• Rucsac pentru gradinita din poliester, potrivit pentru copii cu varsta intre 3 si 6 ani.
• Greutatea usoara a ghiozdanului asigura o incarcatura suplimentara minima.
• 2 compartimente.
• Buzunare laterale din plasa, ideale pentru o sticla de apa sau alte obiecte mici.
• Barete moi ajustabile pentru umeri si curea ajustabila pentru piept.
• Maner captusit pentru transportare usoara.
• Partea din spate captusita si ergonomica, conceputa special pentru a lasa aerul sa
treaca printre ghiozdan si spatele copilului.
• Prevazut cu elemente reflectorizante pe toate partile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20025-1835

City Police Chopper

350 gr

17 l

DIMENSIUNI
35 x 26 x 16 cm

LG-20025-1814

Friends Confetti

350 gr

17 l

35 x 26 x 16 cm

LG-20025-1806

NinjaGo Comic

350 gr

17 l

35 x 26 x 16 cm

LG-20025-1829

Star Wars Stormtrooper

350 gr

17 l

35 x 26 x 16 cm

LG-20025-1705

Friends Popstar

350 gr

17 l

35 x 26 x 16 cm
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barete moi, ajustabile
pentru umeri si curea
pentru piept

PREȘCOLARI

Rucsac gradinita Lego V-Line

• Rucsac pentru gradinita din poliester, potrivit pentru copii cu varsta intre 3 si 6 ani.
• Greutatea usoara a ghiozdanului asigura o incarcatura suplimentara minima.
• Maner pentru transportare usoara.
• Barete moi ajustabile pentru umeri si curea ajustabila pentru piept.
• Buzunar lateral din plasa ideal pentru o sticla de apa sau alte obicete mici.
• Dinam luminos de bicicleta atasat in fata.
• Prevazut cu elemente reflectorizante pe toata partile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-10030-1837

Friends Juice Bar

200 gr

10 l

DIMENSIUNI (HXLXL)
32.5 x 24 x 13 cm

LG-10030-1805

NinjaGo Lighting Battle

200 gr

10 l

32.5 x 24 x 13 cm

LG-10030-1804

NinjaGo Master Wu

200 gr

10 l

32.5 x 24 x 13 cm

LG-10030-1702

NinjaGo Kai

200 gr

10 l

24 x 33 x 13 cm

LG-10030-1710

Friends FunPark

200 gr

10 l

24 x 33 x 13 cm

LG-10030-1707

NinjaGo Lloyd

200 gr

10 l

24 x 33 x 13 cm

buzunar lateral din plasa

barete moi, ajustabile pentru
umeri si curea pentru piept

mâner
PREȘCOLARI

Rucsac Junior Lego Core Line

• Rucsac din poliester, potrivit pentru copii cu varsta intre 3 si 6 ani.
• Greutatea usoara a ghiozdanului asigura o incarcatura suplimentara minima.
• Buzunar frontal, • Barete ajustabile pentru umeri si curea ajustabila pentru piept.
• Partea din spate captusita si ergonomica, special conceputa pentru a lasa aerul sa
treaca printre ghiozdan si spatele copilului.
• Prevazut cu elemente reflectorizante pe toate partile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20024-1835

City Police Chopper

250 gr

10 l

DIMENSIUNI (HXLXL)
31 x 23 x 19 cm

LG-20024-1814

Friends Confetti

250 gr

10 l

31 x 23 x 19 cm

LG-20024-1806

NinjaGo Comic

250 gr

10 l

31 x 23 x 19 cm

LG-20024-1829

Star Wars Stormtrooper

250 gr

10 l

31 x 23 x 19 cm

LG-20024-1708

Nexo Knights

250 gr

10 l

30 x 27 x 19 cm

LG-20024-1705

Friends Popstar

250 gr

10 l

30 x 27 x 19 cm

LG-20024-1714

NinjaGo Cole

250 gr

10 l

30 x 27 x 19 cm

LG-20024-1711

Friends Cupcake

250 gr

10 l

30 x 27 x 19 cm

barete moi, ajustabile pentru
umeri si curea pentru piept

buzunar frontal

barete moi, ajustabile pentru
umeri si curea pentru piept

buzunar lateral din plasa

PREȘCOLARI

Rucsac scoala Lego V-Line

• Rucsac din poliester, potrivit pentru copii cu varsta intre 3 si 8 ani.
• Greutatea usoara a ghiozdanului asigura o incarcatura suplimentara minima.
• Maner pentru tranportare usoara.
• Barete ajustabile pentru umeri si curea ajustabila pentru piept.
• Buzunar lateral din plasa ideal pentru o sticla cu apa sau alte obiecte mici.
• Dinam luminos de bicicleta atasat in fata.
• Prevazut cu elemente reflectorizante pe toate partile ghiozdanului.
• Greutate: 270 gr
• Volum: 15 l
COD

DESIGN

LG-10029-1837

Friends Juice Bar

38.5 x 25 x 18 cm

LG-10029-1805

NinjaGo Lighting Battle

38.5 x 25 x 18 cm

LG-10029-1804

NinjaGo Master Wu

38.5 x 25 x 18 cm

www.vectorconect.ro
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mâner

PREȘCOLARI

ȘCOLARI
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Rucsac scoala Playroom 3D Lego Core Line

• Rucsac din poliester cu print 3D, ce aduce personajele Lego la viata.
• 2 compartimente mari si unul mai mic in partea frontala, inchidere cu fermoar.
• Barete moi ajustabile pentru umeri si curea ajustabila pentru piept.
• Rucsacul are buzunare laterale din plasa, pentru sticla de apa sau fructe.
• Prevazut cu elemente reflectorizante pe toate partile ghiozdanului.
• Greutate: 440 gr
• Volum: 17.5 l
COD

DESIGN

LG-20073-1829

Star Wars Stormtrooper

DIMENSIUNI
35.5 x 28 x 21 cm

ȘCOLARI

TINERI ADOLESCENȚI

ȘCOLARI

TINERI ADOLESCENȚI

ȘCOLARI

TINERI ADOLESCENȚI

Rucsac scoala Playroom Zero Lego Core Line

• Rucsac pentru scoala din polistiren, potrivit pentru copii si adolescenti cu varsta intre 8
si 19 ani.
• Barete pentru umeri ajustabile si curea ajutabila pentru piept.
• Maner captusit.
• Compartimente pentru organizarea obiectelor personale si accesul rapid la acestea.
• Functie duala de protectie a eletronicelor, pentru tablete si/sau laptopuri.
• Sistem de siguranta pentru atasarea accesoriilor, cum ar fi chei sau portofele.
• Buzunar lateral pentru sticla de apa sau fructe.
• Dinam luminos de bicicleta atasat in fata.
• Prevazut cu elemente reflectorizante pe toate partile ghiozdanului.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-20042-1806

NinjaGo Comic

690 gr

22 l

45 x 34 x 21 cm

DIMENSIUNI

LG-20042-1829

Star Wars Stormtrooper

690 gr

22 l

45 x 34 x 21 cm

barete moi, ajustabile pentru
umeri si curea pentru piept

buzunare laterale

maner captusit

Rucsac Tech Teen Lego Core Line

• Prevăzut cu extensie reversibilă pentru depozitare suplimentară, susținută cu barete
cu catarame.
• Zone reflectorizante la 360 0, inclusiv dinam de bicicletă.
• Compartiment principal cu spațiu pentru laptop, tabletă și caiete.
• Buzunar lateral pentru sticlă cu apă, cu figurină reflectorizantă în întuneric.
• Buzunar frontal cu zonă organizată și spațiu pentru nevoile adolescenților.
• Imprimeu frontal reflectorizant în întuneric, cu grafică robot menit să impresioneze.
• Spate căptușit.
• Greutate: 750 gr.
• Volum: 25 l

COD

DESIGN

LG-20041-1715

Minifigure

134

DIMENSIUNI (HXLXL)
40 x 31 x 20 cm

barete de fixare

buzunar frontal organizer

buzunare laterale

barete moi, ajustabile pentru
umeri si curea pentru piept

Rucsac Zero Lego Core Line

• Prevăzut cu bandă semi detașabilă reflectorizantă și dinam de bicicletă.
• Compartiment principal cu spațiu pentru laptop și caiete.
• Compartimentul principal include suport detașabil pentru chei și etichetă pentru nume.
• Buzunar lateral cu șiret pentru sticla de apă și/sau fructe.
• Baza rezistentă la apă și la pete.
• Buzunar frontal multifuncțional cu organizer și buzunare mai mici.
• Greutate: 680 gr.
• Volum: 23 l
COD

DESIGN

DIMENSIUNI (HXLXL)

LG-20042-1716

Bricks

46 x 30.5 x 13.5 cm

barete moi, ajustabile pentru
umeri si curea pentru piept

buzunare laterale

maner captusit

ȘCOLARI

TINERI ADOLESCENȚI

Troller/rucsac Lego V-Line

• Troller/rucsac din poliester, potrivit pentru copii cu varsta intre 3 si 8 ani.
• Cu maner extensibil.
• Cu 2 rotile la baza pentru a fi usor de transportat.
• Barete pentru umeri ajustabile.
• Buzunare laterale pentru sticla de apa, fructe sau alte obiecte mici.
• Compartiment pentru laptop.
• Parte din spate captusita si ergonomica.
• Prevazut cu eticheta pentru nume.
COD

DESIGN

GREUTATE

VOLUM

LG-10045-1837

Friends Juice Bar

1300 gr

20 l

DIMENSIUNI
39 x 32 x 22 cm

LG-10045-1804

NinjaGo Master Wu

1300 gr

20 l

39 x 32 x 22 cm

LG-10045-1829

Star Wars Stormtrooper

1300 gr

20 l

39 x 32 x 22 cm

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

PREȘCOLARI

ȘCOLARI

ADOLESCENȚI

Troller/rucsac Lego V Line

• Prevăzut cu mâner extensibil.
• Cu 2 rotile la bază pentru a fi ușor de transportat.
• Barete căptușite pentru umeri.
• Greutate: 1320 gr.
COD

DESIGN

LG-10035-1710

Friends FunPark

32 x 40 x 16 cm

LG-10035-1707

NinjaGo Lloyd

32 x 40 x 16 cm

www.vectorconect.ro
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Ascuțitoare mecanică
• Ascuțitoare mecanică din plastic de calitate.
• Container transparent.
• Se poate monta pe birou.
COD

CULOARE

MR-09810000

roșu

Ascuțitoare metalică Ergo Swing
• Ascuțitoare metalică dublă încorporată pentru creioane și creioane colorate,
prevăzută cu container ergonomic din plastic.
• Buton de siguranță care la presiune închide capacul ascuțitorii.
COD

CULOARE

MR-09480050

asortate

Ascuțitoare simplă cu container
• Ascuțitoare simplă din metal cu container și radieră integrată.
• Închidere cu capac.
COD

CULOARE

MR-09550000

asortate

IT-4113

asortate

Ascuțitoare metalică
• Confecționate din aluminiu.
• Lamă din oțel.
COD

TIP

MR-02000000

simplă

MR-02110000

dublă

FK-A1002

simplă

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

TIP

IT-4121

simplă

20 buc./cutie

IT-4120

dublă

20 buc./cutie
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Biblioraft Leitz Active Urban Chic 180°
Pentru utilizarea în mișcare. Mecanism 180°. Potrivit pentru utilizare zilnică.

Descriere
A

Cod

Lățime cotor - 82 mm
• capacitate 500 coli A4 (80 gsm)
Lățime cotor - 65 mm
• capacitate 350 coli A4 (80 gsm)
22

Roz,

24

Roșu,

30

Albastru deschis,

L-111600L-11170065

Mov,

89

Gri închis

5 ANI

A

GARANIE

Set Leitz Urban Chic Mini-Perforator și Mini-Capsator
Mic și compact în culori duale nonconformiste. Ideal pentru transportare. Include set de
capse.

+
B

136

+

B

Descriere

Cod

capacitate 10 coli

L-559960-

24

Roșu,

89

Gri închis

www.leitz.com

Copertă din PP/polifoam,
culori duale

Suport pentru pix

Design modern

Buzunar interior pentru notițe
și documente

Element de fixare pentru
transportarea în siguranță a
documentelor

Deschidere largă datorită
mecanismului patentat 180°

5 ANI

A

Cotor rotund pentru
transportarea ușoară

GARANIE

Gama a fost creată din fuziunea noilor trenduri tech și cele clasice. Vechi cu nou, digital cu vintage,
Urban Chic este cel mai recent design combinat cu o calitate remarcabilă. Reinventează-te și
cucerește lumea în stilul tău.

C
D

Nume produs

Descriere

Cod

Mapă cu 3 clape

PP, capacitate 150 coli, A4

L-464900-

PP, 20 de folii, capacitate 40 coli, A4

L-465100-

PP, 80 de folii, capacitate 160 coli, A4

L-465200-

PP, 100 de folii, capacitate 200 coli, A4

L-465300-

PP, 20 mm, 2 inele RR, A4

L-426100-

PP, 30 mm, 4 inele RR, A4

L-426200-

Mapă de prezentare

Mapă de prezentare

Mapă de prezentare
Caiet mecanic

E

Caiet mecanic

Mapă cu compartimente PP, 30 mm, capacitate 250 coli, A4

F
G

Mapă tip proiect

Mapă cu separatoare
Caiet

H

Caiet

Caiet

Caiet

24

Roșu,

89

L-399900-

PP, spațioasă, compartimente extensibile,
capacitate 250 coli, A4

L-399700-

PP, 6 separatoare, capacitate 200 coli, A4

L-394900-

Copertă carton, dictando, 70 coli, A4

L-46550099

Copertă carton, matematică, 70 coli, A4

L-46560099

Copertă carton, dictando, 70 coli, A5

L-46570099

Copertă carton, matematică, 70 coli, A5

L-46580099

Protejează
documente
importante

Pentru uzul zilnic

C

D

Gri închis

Ideal pentru
prezentări și
depozitarea
documentelor

Stochează o cantitate mare de
documente

F

Pentru o organizare
eficientă

G

Copertă de carton
laminată cu un
design atractiv

E

H

www.vectorconect.ro
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www.leitz.com/executive

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

A

•

80 de file, hârtie 90 g/m², certificată FSC

•

Cu spiră, pentru deschidere 360°

•

O coală cu carduri de notițe pre-perforate [ 1]

Caiet Leitz Executive cu spiră
Cu buzunar transparent pentru documente pe coperta din spate [ 2] și riglă
repoziționabilă [3].
Liniatură

Cod

A4

Dictando

L-44620000

A4

Matematică

L-44610000

A5

Dictando

L-44570000

A5

Matematică

L-44560000

Caiet cu spiră

3

1

2

Caiet Get Organized

B

Caiet Leitz Executive Get Organized
Te organizezi eficient cu cele 3 separatoare repoziționabile [4] și buzunarul
transparent pentru documente de pe coperta din spate [2].
A4

Dictando

L-44660000

A4

Matematică

L-44650000
4

A4 dictando

C

Caiet Leitz Executive Be Mobile
Ideale pentru lucrul în mișcare: închidere cu bandă elastică, 3 separatoare
repoziționabile [4] și mapă cu 3 clape atașată pe coperta din spate [5].
A4

Dictando

L-44640000

A4

Matematică

L-44630000

A5

Dictando

L-44510000

A5

Matematică

L-44500000

Caiet Be Mobile

5
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A5 matematică

Caiete Leitz Office
Soluția perfectă pentru uz zilnic. 90 de file din hârtie de
calitate, 90 g/m². Ușor de răsfoit, datorită deschiderii 360°.
•

Copertă din plastic sau din carton laminat

•

Cu spiră, pentru deschidere 360°

•

Riglă repoziționabilă [1], ce poate fi folosită și ca
semn de pagină

•

90 de file, hârtie 90 g/m², certificată FSC
15

25

35

55

85

Tip copertă

Liniatură

Cod

A4

Copertă plastic

Dictando

L-449600 -

A4

Copertă plastic

Matematică

L-449500 -

A5

Copertă plastic

Dictando

L-449900 -

A5

Copertă plastic

Matematică

L-449800 -

A4

Copertă carton laminat

Dictando

L-464800 -

A4

Copertă carton laminat

Matematică

L-464700 -

A5

Copertă carton laminat

Dictando

L-445900 -

A5

Copertă carton laminat

Matematică

L-445800 -

www.vectorconect.ro
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Arată adevărata ta personalitate și
diferențiază-te cu Leitz WOW!
Produse de calitate în culori vibrante,
ce transformă atmosfera din birou și
îți exprimă personalitatea unică.

Caiete Leitz WOW
23
A

B

C

D

140

36

44

51

62

64

Cu copertă PP
Copertă din Polipropilenă, 80 de file cu micro-perforații pe margine, hârtie
80 g/m²,certificată FSC. Cu riglă repoziționabilă [1] și buzunar pe coperta din
spate [2].
Tip copertă

Liniatură

A4

Copertă PP

Dictando

Cod
L-463700 -

A4

Copertă PP

Matematică

L-463800 -

A5

Copertă PP

Dictando

L-463900 -

A5

Copertă PP

Matematică

L-464100 -

Get Organized
Dotat cu 3 separatoare repoziționabile [3], pagină de sumar și mapă
transparentă pe coperta din spate.
A4

Copertă PP

Dictando

L-464200 -

A4

Copertă PP

Matematică

L-464300 -

Be Mobile
Organizează-ți ideile chiar și în mișcare: copertă fermă, închidere cu bandă
elastică, suport pentru instrumentul de scris, indecși adezivi și mapă cu 3
clape atașată pe coperta
din spate [4].
A4

Copertă PP

Dictando

L-464400 -

A4

Copertă PP

Matematică

L-464500 -

Cu copertă dură
Caiet tip registru, hârtie 90 g/m², certificată Nordic Swan.
A4

Copertă dură

Dictando

L-462510 -

A4

Copertă dură

Matematică

L-462610 -

A5

Copertă dură

Dictando

L-462710 -

A5

Copertă dură

Matematică

L-462810 -

Caiet Get Organized

Caiet cu spiră

1

Caiet Be Mobile

4

Caiet tip registru

2

3

Dosar carton cu șină Leitz Wow
• Dosar de carton cu un design atractiv, în culori strălucitoare WOW.
• Datorită suprafeței laminate dosarul are un aspect lucios, de înaltă calitate.
• Dotat cu șină pentru arhivarea documentelor perforate.
• Arhivare rapidă și acces facil la documentele din interior.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

CAPACITATE

AMBALARE

L-30010023

240 x 3 x 310 mm

roz metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010036

240 x 3 x 310 mm

albastru metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010044

240 x 3 x 310 mm

portocaliu metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010051

240 x 3 x 310 mm

turcoaz metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010062

240 x 3 x 310 mm

mov metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

L-30010064

240 x 3 x 310 mm

verde metalizat

250 coli (80 g/mp)

10 buc./ set

Mapă tip Proiect Wow
• Mapă din Polipropilenă (PP) de înaltă calitate,
în design modern WOW, cu efect dual color.
• Este ideală pentru organizarea documentelor, proiectelor, prezentărilor etc. Capacitate mare și
închidere sigură cu elastic.
• 6 compartimente extensibile cu index, pentru identificarea rapidă a conținutului.
• Un compartiment frontal fix, pentru stocarea diverselor documente, accesorii sau a caietului
de notițe
COD

FORMAT

CAPACITATE

DIMENSIUNI

L-45890023

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

L-45890036

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

albastru metalizat

L-45890044

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

portocaliu metalizat

L-45890051

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

turcoaz metalizat

L-45890062

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

mov metalizat

L-45890064

A4

250 coli (80 g/mp)

254 x 38 x 330 mm

verde metalizat

CULOARE
roz metalizat

Mapă din carton cu elastic Wow
• Mapă de carton cu elastic, cu un design atractiv, în culori strălucitoare WOW.
• Datorită suprafeței laminate mapa are un aspect lucios, de înaltă calitate.
• Cele 3 clape protejează protejează documentele și împiedică pierderea lor.
• Închidere cu bandă elastică, pentru transportul în siguranță al documentelor.
COD

FORMAT

CAPACITATE

DIMENSIUNI

L-39820001

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 210 mm

L-39820023

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 210 mm

roz metalizat

L-39820036

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 210 mm

Albastru metalizat

L-39820044

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 210 mm

Portocaliu metalizat

L-39820051

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 210 mm

Turcoaz metalizat

L-39820062

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 210 mm

mov metalizat

L-39820064

A4

250 coli (80 g/mp)

241 x 5 x 210 mm

Verde metalizat

www.vectorconect.ro
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Mapă de protecție cu capse Leitz Wow
• Culori moderne WOW și Polipropilenă de cea mai bună calitate pentru mai multă
rezistență.

• Folie PP durabilă, 0,20 mm grosime.
• Ideală pentru transportul și organizarea documentelor A4 sau A5, a fotografiilor
sau a prezentărilor.

• Clapă cu închidere pe bază de capse, pentru siguranță conținutului în timpul
transportului.

• Capacitate: 60 de coli A4 (hârtie 80 gr/mp).
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

L-44690099

235 x 8 x 322 mm

6 culori asortate: roz, albastru,
portocaliu, verde, turcoaz, mov

AMBALARE
6 buc./set

Mapa de protecție cu 2 deschideri Leitz Wow
• Culori moderne WOW și Polipropilenă de cea mai bună calitate pentru
mai multă rezistență.

• Organizezi ușor documentele după codul culorilor.
• Ideală pentru organizarea documentelor A4.
• Utilizare facilă datorită celor 2 deschideri lateral și sus.
• Capacitate: 40 de coli A4 (hârtie 80 gr/mp).
COD

GROSIME

CULOARE

L-40500099

200 microni

6 culori asortate: roz, albastru,
portocaliu, verde, turcoaz, mov

AMBALARE
6 buc./set

Mapă protecție cu arici Leitz Wow
• Culori moderne WOW și Polipropilenă de cea mai bună calitate pentru mai multă
rezistență.

• Organizezi ușor documentele în biblioraft sau caiet mecanic după codul culorilor.
• Ideală pentru transportul și arhivarea documentelor A4 sau A5, a fotografiilor sau
a prezentărilor.

• Clapă cu închidere laterala pe bază de arici, pentru siguranța conținutului în
timpul transportului.

• Capacitate: 40 de coli A4 (hârtie 80 g/mp)
COD
L-47070099
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DIMENSIUNI

CULOARE

235 x 4 x 312 mm

6 culori asortate: roz, albastru,
portocaliu, verde, turcoaz, mov

AMBALARE
6 buc./set

ȚIE
INOrgVanA
a
iz re

O
în mișcare
perfectă

CombiFile
MAPA CE A FOST CREATĂ DUPĂ NEVOILE TALE
Sistemul unic de pliere a perforațiilor
pentru arhivare permite flexibilitate în
utilizare. CombiFile poate fi folosit atât
ca folie de protecție,cât și ca mapă.

Sistem unic pentru optimizarea
protejării documentelor.

Pentru
150 coli

Mapă CombiFile Jumbo
COD

CAPACITATE

CULOARE

L-47270003

150 coli

Alb

3 buc./set

L-47270035

150 coli

Albastru

3 buc./set

AMBALARE

Copertă rigidă

Mapă CombiFile rigidă
COD

CAPACITATE

CULOARE

L-47280003

20 coli

Alb

3 buc./set

L-47280035

20 coli

Albastru

3 buc./set

AMBALARE

Cu 3 separatoare

Mapă CombiFile cu separatoare

Etichetă pentru identificarea
ușoară a documentelor
Închiderea pe 1/6 din marginea
dreaptă contribuie la prevenirea
pierderii documentelor.

COD

CAPACITATE

CULOARE

L-47290003

3 x 20 coli

Alb

3 buc./set

L-47290035

3 x 20 coli

Albastru

3 buc./set

AMBALARE

Mapă CombiFile
Cea mai bună combinație între folie și mapă
• Sistem unic de pliere a marginii perforate, flexibilitate în utilizare
• Material: polipropilenă, (0.2 mm, mat)
• Format: A4

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

COD

CAPACITATE

CULOARE

L-47260003

40 coli

Alb

5 buc./set

COD

CAPACITATE

L-47260035

40 coli

Albastru

5 buc./set

L-47613103

50 coli

AMBALARE

AMBALARE
5 buc./set

Folie de protecție

Folie de protecție Jumbo
Folie de protecție cu burduf de 20 mm, realizată din
material rezistent pentru sistematizarea cărților de
telefon, cataloagelor și a altor documente de dimen−
siuni mari.
COD

CAPACITATE

L-47561003

200 coli

5 buc./set

L-47573003

200 coli 80 g/mp

5 buc./set

L-47553003*

200 coli 80 g/mp

3 buc./set

AMBALARE
200

* cu ranforsare metalică

www.vectorconect.ro
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Dispenser bandă adezivă inclusă Leitz WOW
• Calitatea premium a dispenserului este completată de designul în culorile duale metalice stilate și îndrăznețe cu un finisaj lucios.

• Design contemporan și modern care va arată perfect atât în spațiul de lucru de acasă
cât și la birou.

• Foarte greu și stabil. Rămâne fixat perfect pe masă pentru folosirea cu o singură mână.
• Cutter foarte ascuțit pentru tăierea benzii cu ușurință.
• Pentru role de până la 19 mm x 33 m.
• Schimbarea rolelor se face ușor și rapid.
• Include bandă adezivă inscripționabilă, alb opac.
COD

DIMENSIUNI

L-53641001

51 x 76 x 126 mm

alb

L-53641023

51 x 76 x 126 mm

roz metalizat

L-53641036

51 x 76 x 126 mmș

L-53641064

51 x 76 x 126 mm

CULOARE

albastru metalizat
verde metalizat

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

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L-60470001

103 x 330 x 253 mm

alb

L-60470023

103 x 330 x 253 mm

roz

L-60470036

103 x 330 x 253 mm

albastru

L-60470095

103 x 330 x 253 mm

portocaliu

L-60470044

103 x 330 x 253 mm

turcoaz

L-60470064

103 x 330 x 253 mm

mov

L-60470051

369 x 200 x 482 mm

verde

L-60470062

369 x 200 x 482 mm

negru

CULOARE

Suport cu sertare Click & Store
• Se poate monta și demonta cu ușurință, pentru a nu ocupa spațiu atunci când nu
este folosit, stabilitate crescută, datorită tehnicii îmbunătățite.
• Prevăzut cu orificiu metalic, pentru acces facil la documente și suport de etichetă
pentru indexare. Carton laminat cu polipropilenă 1.500 g/mp.
• Suprafața exterioară este laminată, pentru o rezistentă mai bună la uzură.
COD

DIMENSIUNI
INTERIOARE

DIMENSIUNI
EXTERIOARE

NUMĂR
SERTARE

GREUTATE

L-60490001

330 X 59 X 251 mm

286 X 282 X 358 mm

4

2350 gr

alb

L-60490095

330 X 59 X 251 mm

286 X 282 X 358 mm

4

2350 gr

negru

L-60490023

330 X 59 X 251 mm

286 X 282 X 358 mm

4

2350 gr

roz

L-60490036

330 X 59 X 251 mm

286 X 282 X 358 mm

4

2350 gr

albastru

CULOARE

L-60490044

330 X 59 X 251 mm

286 X 282 X 358 mm

4

2350 gr

portocaliu

L-60490051

330 X 59 X 251 mm

286 X 282 X 358 mm

4

2350 gr

turcoaz

L-60490062

330 X 59 X 251 mm

286 X 282 X 358 mm

4

2350 gr

mov

L-60490064

330 X 59 X 251 mm

286 X 282 X 358 mm

4

2350 gr

verde
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Cutie Leitz Click & Store Cub
• Ideală pentru a depozita obiecte voluminoase sau rotunde.
• Fabricată din carton premium rezistent.
• Suprafața exterioară este laminata, pentru o durată de viață mai mare a produsului,
iar colțurile metalice asigură o rezistentă mai bună.
• Prevăzută cu mânere metalice pentru a facilita transportul.
• Asamblare rapidă și ușoară datorită mecanismului cu capse și a construcției cutiei
(reduci spațiul de depozitare atunci când nu mai ai nevoie de cutie).
•Construcție patentată pentru protecția împotrivă accidentărilor în cazul în care cutia
se deschide la greutate mare.
•Potrivită pentru stocarea fotografiilor, corespondenței, documentelor A4, plicurilor,
caietelor, cărților, colecțiilor de cataloage sau reviste, accesoriilor etc.
COD

DIMENSIUNI

COD

DIMENSIUNI

L-61080001

320 x 310 x 360 mm

alb

L-61090001

260 x 240 x 260 mm

alb

L-61080036

320 x 310 x 360 mm

albastru

L-61090036

260 x 240 x 260 mm

albastru

L-61080062

320 x 310 x 360 mm

mov

L-61090062

260 x 240 x 260 mm

mov

L-61080095

320 x 310 x 360 mm

negru

L-61090095

260 x 240 x 260 mm

negru

L-61080044

320 x 310 x 360 mm

portocaliu

L-61090044

260 x 240 x 260 mm

L-61080023

320 x 310 x 360 mm

roz

L-61090023

260 x 240 x 260 mm

roz

L-61080051

320 x 310 x 360 mm

turcoaz

L-61090051

260 x 240 x 260 mm

turcoaz

L-61080064

320 x 310 x 360 mm

verde

L-61090064

260 x 240 x 260 mm

verde

CULOARE

CULOARE

portocaliu

Cutie universala pentru depozitare si transport, marime L
• Suprafata exterioara este laminata, pentru o durata de viata mai mare a produsului,
iar colturile metalice asigura o rezistenta mai buna.
• Se poate plia cu usurinta, pentru a nu ocupa spatiu atunci cand nu este folosita.
• Design modern si atractiv, ideala pentru acasa sau pentru birou.
• Suport de eticheta pentru indexare.
• Manere rezistente, din metal, pentru a facilita transportul.
• Asamblare rapida si usoara, precum si stabilitate crescuta, datorita constructiei
imbunatatite.
• Capacitate: 18 kg/ volum 29.6
COD

FORMAT

DIMENSIUNI

L-60450001

A3

369 x 200 x 484 mm

alb

L-60450036

A3

369 x 200 x 484 mm

L-60450062

A3

369 x 200 x 484 mm

L-60450095

A3

369 x 200 x 484 mm

L-60450044

A3

369 x 200 x 484 mm

L-60450023

A3

369 x 200 x 484 mm

L-60450051

A3

369 x 200 x 484 mm

L-60450064

A3

369 x 200 x 484 mm

albastru
mov
negru
portocaliu
roz
turcoaz
verde
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Cutie Click & Store mare
• Cutie universala pentru depozitare si transport, marime S
• Suprafata exterioara este laminata, pentru o durata de viata mai mare a produsului, iar
colturile metalice asigura o rezistenta mai buna.
• Prevazuta cu suport de eticheta pentru indexare.
• Se poate plia cu usurinta, pentru a nu ocupa spatiu atunci cand nu este folosita.
• Design modern si atractiv.
• Ideala pentru acasa sau pentru birou.
• Asamblare rapida si usoara, precum si stabilitate crescuta, datorita constructiei imbunatatite.
• Material: carton solid laminat cu PP.
COD

FORMAT

DIMENSIUNI

L-60430001

A5

220 x 160 x 282 mm

CULOARE
alb

L-60430036

A5

220 x 160 x 282 mm

L-60430062

A5

220 x 160 x 282 mm

L-60430095

A5

220 x 160 x 282 mm

L-60430044

A5

220 x 160 x 282 mm

L-60430023

A5

220 x 160 x 282 mm

L-60430051

A5

220 x 160 x 282 mm

L-60430064

A5

220 x 160 x 282 mm

albastru
mov
negru
portocaliu
roz
turcoaz
verde

Cutie Click & Store Organizer medie
• Ascunde dezordinea si scoate in evidenta solutiile de depozitare din birou!
• Cu ajutorul gamei Click & Store te organizezi intr-un timp foarte scurt.
• Cutie cu design modern, in culori WOW, pentru organizarea cablurilor, accesoriilor si obiectelor de birou, papetariei etc.
• Asamblare rapida si usoara, precum si stabilitate crescuta.
• Pentru o organizare profesionala, poti folosi sistemul auxiliar de compartimentare.
• Poti imparti in 2,3 sau 4 compartimente pentru a evita incurcarea cablurilor sau amestecarea
fotografiilor.
• Se poate plia cu usurinta, pentru a nu ocupa spatiu atunci cand nu este folosita.
• Suport de eticheta pentru indexare. #Material: carton solid laminat cu PP
COD

FORMAT

DIMENSIUNI

L-60580001

A4

281 x 100 x 370 mm

CULOARE
alb

L-60580036

A4

281 x 100 x 370 mm

L-60580062

A4

281 x 100 x 370 mm

L-60580095

A4

281 x 100 x 370 mm

L-60580044

A4

281 x 100 x 370 mm

L-60580023

A4

281 x 100 x 370 mm

L-60580051

A4

281 x 100 x 370 mm

L-60580064

A4

281 x 100 x 370 mm

albastru
mov
negru
portocaliu
roz
turcoaz
verde

Cutie Click & Store Organizer medie
• Cutie universală pentru depozitare și transport, mărime M, format A4.
• Suprafaţa exterioară este laminată, pentru o durată de viaţă mai mare a produsului,
iar colțurile metalice asigură o rezistență mai bună.
• Prevăzută cu mânere metalice pentru a facilita transportul și suport de etichetă
pentru indexare.
• Se poate plia cu uşurinţă, pentru a nu ocupa spaţiu atunci când nu este folosită.
• Design modern și atractiv.
• Potrivită pentru stocarea fotografiilor, corespondenței, caietelor, cărților, colecțiilor de
reviste, accesoriilor, etc.?
COD

FORMAT

CAPACITATE

DIMENSIUNI

L-60440023

A4

150 coli (80 g/mp)

281 x 200 x 370 mm

CULOARE
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
turcoaz metalizat

L-60440051

A4

150 coli (80 g/mp)

281 x 200 x 370 mm

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

L-60440001

A4

150 coli (80 g/mp)

281 x 200 x 370 mm

alb
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Foarfece Leitz WOW Titanium
• Moderne și stilate, Foarfecele WOW sunt disponibile în șapte culori metalizate ce atrag toate
privirile.
• Lame ultra-ascuțite, acoperite cu titan pentru o performanță remarcabilă, an după an
• Oțel inoxidabil de cea mai bună calitate și durabil, produs în Germania
• Mâner ergonomic soft grip, pentru o manipulare confortabilă și sigură
• Prevăzute cu șurub reglabil pentru ajustarea tensiunii și o utilizare ușoară
COD

CULOARE

L-53192001

alb metalizat

LUNGIME
205 mm

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

Cu șurub reglabil

B

Foarfece Leitz Titanium Non-stick
• Foarfece de calitate superioară. Stratul inaderent de pe lamă facilitează tăierea materialelor adezive. Lama rămâne curată chiar și atunci când tăiați bandă adezivă.
• Lame ultra-ascuțite, acoperite cu titan pentru o performanță remarcabilă, an după an
• Oțel inoxidabil de cea mai bună calitate și durabil, produs în Germania
• Mâner ergonomic soft grip, pentru o manipulare confortabilă și sigură
• Prevăzute cu șurub reglabil pentru ajustarea tensiunii și o utilizare ușoară.
COD

LUNGIME

A
B L-54196095
C L-54206095

C

Non-stick

180 mm
205 mm

D

F

Foarfece Leitz Titanium
• Trei variante de culoare ce se asortează perfect cu Capsatorul Leitz 5502 & Perforatorul
Leitz 5008. Patru dimensiuni disponibile.
• Lame ultra-ascuțite, acoperite cu titan pentru o performanță remarcabilă, an după an
• Oțel inoxidabil de cea mai bună calitate și durabil, produs în Germania
• Mâner ergonomic soft grip, pentru o manipulare confortabilă și sigură
• Prevăzute cu șurub reglabil pentru ajustarea tensiunii și o utilizare ușoară
D
E
F
G

COD

E

G

LUNGIME

L-541560-

150 mm

L-541660-

180 mm

L-541760-

205 mm

L-541860Roșu (25),

260 mm
Albastru (35),

Negru (95)

www.vectorconect.ro

Lame ultra-ascuțite,
acoperite cu titan
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Creioane colorate Color Plus
• Corp din lemn vopsit în culoarea scrierii. Formă hexagonală.
COD

MODEL

AMBALARE

ML-LCP460-12B

1/1

12 culori/set

ML-LCP460-24B

1/1

24 culori/set

Carioca Color Plus
• Cariocă cu corp și capac în culoarea scrierii.
COD

ML-RCP210-12B

AMBALARE
12 buc./set

Acuarele
• Conține 12 culori, diametru pastilă 35 mm, pensulă inclusă.
COD
ML-ACR970

www.vectorconect.ro
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Fineliner
• Corp din plastic color orange.
• Extremitățile și capacul în culoarea scrierii.
• Vârf de scriere: 0,4 mm
COD

ML-RFL290-12

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

asortate

12 buc./set

Marker pentru tatuaje
• Componenta cernelii este potrivită pentru cosmentice.
• Ideale pentru carnaval, zile de naștere și alte petreceri.
• Se folosește pe pielea curată, fără grăsime.
• Uscare rapidă.
• Se spală cu săpun și apă, nu păteaza hainele.
• Vârf subțire de 0.5-1 mm.
COD

CULOARE

ML-RTE280-TT-3

albastru

12 buc./cutie

AMBALARE

ML-RTE280-TT-HE

henna

12 buc./cutie

ML-RTE280-TT-9

negru

12 buc./cutie

ML-RTE280-TT-2

roșu

12 buc./cutie

Textmarker
• Corp și capac în culoarea scrierii, din plastic cu vârf teșit aproximativ1-5 mm.
• Cerneală pe bază de apă, cu uscare rapidă, rezistentă la lumină.
COD

CULOARE SCRIERE

ML-RTF240-10-3

albastru

10 buc./cutie

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

ML-RTF240-06W

galben, verde, portocaliu, roz, albastru, roșu

6 buc./set

ML-RTF240-08W

galben, verde, albastru, portocaliu, roz, roșu, mov, albastru

8 buc./set

AMBALARE

Marker pentru table de scris
• Corp confecționat din plastic alb și capac și extremități în culoarea scrierii.
• Vârf din fibră sintetică ce permite o scriere alunecoasă și ușoară.
• Uscare ușoară și ștergere ușoară care nu lasă urme pe tablă.
• Cerneală pe bază de pigment cu alcool.
COD

CULOARE SCRIRERE

GROSIME VÂRF

ML-RWB230-12-3

albastru

3 mm

12 buc./cutie

ML-RWB230-12-9

negru

3 mm

12 buc./cutie

ML-RWB230-12-2

roșu

3 mm

12 buc./cutie

ML-RWB230-12-5

verde

3 mm

12 buc./cutie

ML-RWB230-04W

negru, albastru, verde, roșu

3 mm

4 buc./set

negru, albastru, verde, roșu,
maro, portocaliu, galben, mov

3 mm

8 buc./set

ML-RWB230-08W
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AMBALARE

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

ML-RCD222-12-9

negru

AMBALARE
10 buc/cutie

Flipchart marker
• Vârf rotund 2 mm
• Corp din plastic
• Pentru scriere pe rezervă de hârtie (flipchart).
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.

ML-RFC230-04W

albastru, nergru, roșu, verde

4 buc./set

Permanent marker Jumbo
• Corp din plastic. Capac și extremități în culoarea scrierii.
• Vârf teșit cu grosime de scriere 2-9 mm.
• Uscare rapidă și rezistență la apă.
• Folosit pentru cartoane și alte suprafețe mari.
COD

CULOARE SCRIERE

ML-RTP260-10-9

negru

AMBALARE
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.
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

ML-RTP230-04W

negru, albastru, verde, roșu

4 buc./set

negru, albastru, verde, roșu, maro, portocaliu, galben, mov

8 buc./set

ML-RTP230-08W

www.vectorconect.ro
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Pix cu gel
• Corp din plastic transparent, con metalic, vârf de 0.5 mm.
• Vârful capacului în culoarea scrierii.
COD

CULOARE SCRIERE

ML-BTG140-12-3

albastru

12 buc/cutie

ML-BTG140-12-9

negru

12 buc/cutie

ML-BTG140-12-2

roșu

12 buc/cutie

ML-BTG140-06F

6 culori fluorescente: galben, portocaliu, roz, verde, bleu, mov

6 buc./set

ML-BTG140-06M

6 culori metalizate: albastru, gri, maro, verde, roșu, mov

6 buc./set

AMBALARE

Pix cu mecanism
• Pix cu mecanism si clip.
• Corp ușor din plastic în culoarea scrierii.
• Vârf de scriere de 1 mm, din oțel rezistent.
• Cerneală pe bază de ulei cu uscare rapidă.
• Rubber grip ergonomic pentru scriere confortabilă.
COD

CULOARE

ML-BGP110-12-3

albastru

12 buc./cutie

ML-BGP110-12-9

negru

12 buc./cutie

ML-BGP110-12-2

roșu

12 buc./cutie

AMBALARE

Pix plastic 190
• Pix de unică folosință cu corp transparent.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf de 1 mm din oțel inoxidabil care garantează o folosire curată și
completă a rezervei.
COD

CULOARE

ML-BCN190-50-3

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

AMBALARE

Creion bicolor
• Creion bicolor roșu-albastru
COD

AMBALARE

ML-LRA482-12

12 buc/set.
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Creion grafit
• Folosit pentru scriere pe lemn (tâmplărie)
COD

AMBALARE

ML-LCT480-50

50 buc/set.

Creion mecanic 320
• Corp din plastic color orange
• Vârf din plastic.
• Radieră inclusă.
COD

REZERVĂ

ML-PM320-50

0.5 mm

ML-PM320-50-07

0.7 mm

Creion mecanic din plastic
• Creion mecanic cu vârf retractabil.
• Corp cu formă triunghiulară, de culoare albastru electric, cu vârf alb.
• Confecționat din plastic cu textură moale pentru scriere ușoară.
• Grip cu striații.
• Radieră cu capac inclusă.
COD

REZERVĂ

ML-PM370-40

2 mm

Creion mecanic metalic
• Creion mecanic cu corp metalic.
• Design deosebit cu finisaje rafinate, de culoare albastru cu argintiu.
• Top rotativ care premite alegerea tipului de mine folosit.
• Include 2 seturi de mine de 2 mm.
• Se utilizează mine de tip HB, 2H, B, 2B.
COD

REZERVA

ML-PM382-01

www.vectorconect.ro

2 mm
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Mine creion mecanic
• Rezerve mine creion mecanic.
• Fabricate din polymer rezistent la rupere.
• Duritate HB.
COD

DURITATE

DIAMETRU

LUNGIME

ML-CM390-12-20

HB

2.0 mm

60 mm

6 buc./set

FK-SX9001(0.5mm)

HB

0.5 mm

60 mm

12 buc./set

AMBALARE

Radieră
• Radieră din plastic.
COD

CULOARE

ML-GOM490

albă

IT-5056

rosu/albastru

Set compas
• Set compas din metal.
• Folosit pentru desen tehnic
COD
ML-CPP940

Set instrumente de desen
• Conține: riglă 30 cm, raportor, 2 echere.
• Folosit pentru desen tehnic.
COD
ML-SCG990-30

154

DESCRIERE
pentru creion
pentru creion/cerneală

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.
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Roller Goal [ND-9000]

Ghiozdan cu un design frumos și o grafică uimitoare. Ghiozdanul Roller este cel mai durabil, cel mai ergonomic și practic ghiozdan cu roți pentru școală. Mai mult, acest
ghiozdan a trecut teste grele de durabilitate pentru a se asigura rezistența dacă este utilizat corespunzător.
• Compartiment frontal cu două buzunare mici și unul mare din plasă, ideal pentru a ține orarul, MP3-ul, telefonul, cheile, etc.
• Compartiment principal cu un buzunar din plasă și un buzunar căptușit pentru păstrarea gustărilor și băuturilor răcoritoare.
• Capacitate de stocare mai mare de 19 l.
• Confecționat din material semi-rigid pentru protejarea conținutului.
• Baza confecționată din material rigid pentru a proteja materialul de zgârieturi, precum și conținutul.
• Spații speciale în partea frontală protectoare pentru a atașa insigne decorative.
• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate verticală și mai mare când ghiozdanul nu este folosit.
• Roțile mari cu diametrul de 17.5 cm sunt silențioase, facilitează urcarea și coborărea scărilor și a trotuarului, iar pe lângă faptul că oferă stabilitate foarte mare, nu permit
înclinarea ghiozdanului într-o parte sau alta în timp ce este tras.
• Mâner telescopic din aluminiu, ajustabil în 3 poziții: 77 cm, 83.5 cm și 98 cm, adaptate la copilul în creștere.
• Mâner ergonomic care permite împingerea ghiozdanului cu roți în față (poziție recomandată, ca un căruț de cumpărături), este mai ușor decât tras în spate.
• Dimensiuni (partea textilă): H 46 x L 29 x l 20 cm.
• Dimensiuni totale (inclusiv mâner telescopic strâns, roțile): 52 x 32.5 x 21 cm.

[Dimensiuni]
LĂȚIME

32,5 cm

156

ÎNĂLȚIME
51 cm

ADÂNCIME
21 cm

CAPACITATE
19 L

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Roller Aloha [ND-9001]

ROLLER
[Dimensiuni]
LĂȚIME

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

32,5 cm

Roller Kaleido [ND-9020]

Roller Skate [ND-9018]

ÎNĂLȚIME
51 cm

ADÂNCIME
21 cm

CAPACITATE
19 L

Roller Miami [ND-9021]

Roller White Fire [ND-9019]
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ROLLER
[Dimensiuni]
32,5 cm

158

ÎNĂLȚIME
51 cm

ADÂNCIME
21 cm

Roller Cool Blue [ND-9017]

Roller Cuore [ND-9015]

Roller Mandala [ND-9011]

Roller Logomania [ND-9014]

CAPACITATE
19 L

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

LĂȚIME

ROLLER
[Dimensiuni]
LĂȚIME

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

32,5 cm

Roller Fire [ND-9003]

Roller Blackout [ND-9013]

ÎNĂLȚIME
51 cm

ADÂNCIME
21 cm

CAPACITATE
19 L

Roller Technodots [ND-9016]

Roller Labyrinth [ND-9012]
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NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Ghiozdan cu un design frumos și o grafică uimitoare. Ghiozdanul Roller este cel mai durabil, cel mai ergonomic și practic ghiozdan cu roți pentru școală. Mai mult, acest
ghiozdan a trecut teste grele de durabilitate pentru a se asigura rezistența dacă este utilizat corespunzător.
• Compartiment frontal cu două buzunare mici și unul mare din plasă, ideal pentru a ține orarul, MP3-ul, telefonul, cheile, etc.
• Compartiment principal cu un buzunar din plasă și un buzunar căptușit pentru păstrarea gustărilor și băuturilor răcoritoare.
• Capacitate de storâre mai mare de 27 l.
• Confecționat din material semi-rigid pentru protejarea conținutului.
• Baza confecționată din material rigid pentru a proteja materialul de zgârieturi, precum și conținutul.
• Spații speciale în partea frontală protectoare pentru a atașa insigne decorative.
• Picior de stabilitate cu buton pentru stabilitate verticală și mai mare când ghiozdanul nu este folosit.
• Roțile mari cu diametrul de 17.5 cm sunt silențioase, facilitează urcarea și coborârea scărilor și a trotuarului, iar pe lângă faptul că oferă stabilitate foarte mare, nu
permit înclinarea ghiozdanului într-o parte sau alta în timp ce este tras.
• Mâner telescopic din aluminiu, ajustabil în 3 poziții: 83.5 cm, 87.5 cm și 103 cm, adaptate la copilul în creștere.
• Mâner ergonomic care permite împingerea ghiozdanului cu roți în față (poziție recomandată, ca un căruț de cumpărături), este mai ușor decât tras în spate.
• Dimensiuni (partea textilă): H 48 x L 34 x l 22 cm.
• Dimensiuni totale (inclusiv mâner telescopic strâns, roțile): 53 x 38 x 23 cm.
Federația Română a Asociațiilor de Fizioterapie - FRAF, singura asociație profesională din România, membră cu drepturi depline a
Confederației Mondiale de Fizioterapie (WCPT) și a Confederației Mondiale de Fizioterapie - Regiunea Europa (WCPT-ER) recomandă
achiziționarea și purtarea ghiozdanelor tip roller Nikidom, datorită particularităților ergonomice ale acestora, dar mai ales prin posibilitatea prevenirii tulburărilor de statică vertebrală și a durerilor de spate la copiii care poartâ zilnic greutatea ghiozdanului clasic.

[Dimensiuni]
LĂȚIME

38 cm

ÎNĂLȚIME
53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm

27 L

2015.
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[Dimensiuni]
38 cm

Roller XL Aloha [ND-9301]

Roller XL Labyrinth [ND-9312]

162

ÎNĂLȚIME
53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm

Roller XL Goal [ND-9300]

Roller XL Mandala [ND-9311]

27 L

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

LĂȚIME

ROLLER XL
[Dimensiuni]
LĂȚIME

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

38 cm

Roller XL Kaleido [ND-9320]

Roller XL Skate [ND-9318]

ÎNĂLȚIME
53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm

27 L

Roller XL Miami [ND-9321]

Roller XL White Fire [ND-9319]
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ROLLER XL
[Dimensiuni]
38 cm

ÎNĂLȚIME
53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm

Roller XL Cool Blue [ND-9317]

Roller XL Mandala [ND-9311]

Capacidad
Dimensiones
Roller XL Cuore [ND-9315]
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Roller XL Logomania [ND-9314]

27 L

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

LĂȚIME

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

ROLLER XL

[Dimensiuni]

LĂȚIME
38 cm

ÎNĂLȚIME
53 cm

ADÂNCIME CAPACITATE
23 cm

27 L

Roller XL Fire [9303]
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ACCESORII ROLLER

Insigne
Fire
[ND-9103]

Insigne
Floralia
[ND-9108]

Insigne
Mandala
[ND-9111]

Insigne
Emoticons Fun
[ND-9109]

Insigne
Insigne
Emoticons
Cuore
Cool [ND-9110] [ND-9105]

Insigne
Skate
[ND-9106]

Insigne
Balls
[ND-9102]

Insigne
Aloha
[ND-9101]

Insigne
Goal
[ND-9100]

Noua colectie
de abtibilduri
pentru roti
,
,
,

Abtibilduri
,
MANDALA [ND-9211]

Abtibilduri
,
HYPNOTIC [ND-9210]

Abtibilduri
,
CUORE [ND-9215]

Abtibilduri
,
MECHANIC [ND-9208]

Abtibilduri
,
ARROWS [ND-9212]

Abtibilduri
,
DIZZY [ND-9205]

Reflectorizant

Roller Raincover [ND-9112]

166

Roller XL Raincover [ND-9120]

Abtibilduri
,
CIRCLES [ND-9213]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Noua colectie
de insigne
,

ACCESORII ROLLER
Noua colectie
de penare
,

Roller Penare Fire [ND-9113]

Roller Penare Technodots [ND-9116]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Roller Penare Aloha [ND-9408]

Roller Penare Cuore [ND-9114]

Roller Penare Goal [ND-9409]

Roller Penare XL Mandala [ND-9411]

Roller Penare XL Logomania [ND-9417]

Roller Penare Miami [ND-9421]

Roller Penare XL White Fire [ND-9419]

Roller Penare Aloha [ND-9412]

Roller Penare XL Goal [ND-9410]

2015.
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NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

ZIPPER

168

ZIPPER

GROSIMEA DIFERITĂ A
CAPTUȘELII ASIGURĂ CONFORT
ȘI MAXIMUM DE ADAPTABILITATE
COLOANEI VERTEBRALE

MATERIAL AERISIT

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

BARETE CAPTUȘITE
AJUSTABILE, CU FORMĂ
ERGONOMICĂ

BAZĂ DIN PVC, REZISTENTĂ
ȘI IMPERMEABILĂ,
OFERĂ STABILITATE
RUCSACULUI PLIN

SUPORT PENTRU
CĂȘTI

MATERIAL REZISTENT
LA APĂ

FERMOARE DE DIMENSIUNI
MARI PENTRU ALUNECARE
UȘOARĂ

BUZUNAR INTERIOR
CAPTUȘIT PENTRU
LAPTOP SAU TABLETĂ

2015.
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ZIPPER
[Dimensiuni]
Ergonomic

anti-jam

Extra-Padded

LĂȚIME

32,5 cm

ÎNĂLȚIME

41,5 cm

ADÂNCIME
19 cm

Zipper Dakar [ND-9501]

Zipper Wales [ND-9500]

Capacidad
Dimensiones

Capacidad
Dimensiones
Zipper Tasmania [ND-9502]
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Zipper Oslo [ND-9503]

CAPACITATE
26 L

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Breathable

Water
repellent
fabric

ZIPPER
[Dimensiuni]

NOTĂ : Culorile prezentate în acest catalog pot varia în funcție de produsul fizic. Culorile pot varia de la un lot de producție la altul.

Breathable

Water
repellent
fabric

Ergonomic

anti-jam

Extra-Padded

LĂȚIME

32,5 cm

Zipper Tijuana [ND-9504]

ÎNĂLȚIME

41,5 cm

ADÂNCIME
19 cm

CAPACITATE
26 L

Zipper Phoenix [ND-9505]

Capacidad
Dimensiones

Capacidad
Dimensiones
Zipper Maldives [ND-9506]

Zipper Aspen [ND-9507]
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Folie protecție pentru documente
• Folie de protecție fabricată din polipropilenă moale, lucioasă, antistatică.
• Deschidere superioară.
• Potrivită pentru documente A4.
• Cu 11 perforații standard pentru îndosariere.
COD

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

OF-21142115-90

30 microni

cristal

100 folii/set
100 folii/set

OF-21141115-90

30 microni

transparent

OF-21141215-90

40 microni

transparent

100 folii/set

OF-21142415-90

50 microni

cristal

100 folii/set

OF-21154413-90*

90 microni

transparent

50 folii/set

*lătime 22cm

Dosar de prezentare
• Coperți fabricate din polipropilenă rigidă, 700 microni.
• Folosit pentru organizarea ofertelor, prezentărilor, documentelor.
• Folii transparente cristal în interior de 35 microni.
• Etichetă pe cotor pentru identificarea conținutului. Se poate înlocui.
COD

FORMAT

NR.FOLII

DIMENSIUNI

OF-21121011-05

A4

10

235 x 310 mm

negru

OF-21122011-05

A4

20

235 x 310 mm

negru

OF-21123011-05

A4

30

235 x 310 mm

negru

OF-21124011-05

A4

40

235 x 310 mm

negru

CULOARE

Servietă din carton laminat cu închidere și mâner
• Fabricată din carton rigid cu grosime de 2 mm, laminat cu folie PP de 100 microni.
• Interiorul cu hârtie albă.
• Închidere cu clemă cu clip pentru siguranța documentelor.
• Testat cu hârtie de 80 gr./mp
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

DIMENSIUNE

CAPACITATE

OF-21187811-01

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

albastru

OF-21187811-03

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

bleumarin

OF-21187811-06

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

galben

OF-21187811-05

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

negru

OF-21187811-04

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

roșu

OF-21187811-08

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

vișiniu

OF-21187811-02

A4 +

50 mm

50 x 240 x 319 mm

400 coli

verde

CULOARE

Mapă plastic cu elastic pe colțuri
• Mapă din plastic cu bandă elastică pe colțuri pentru protecția documentelor în timpul
transportului.
• Grosime: 500 microni.
• Cu 3 clape.
• Dimensiuni: 240 x 320 mm.
COD

FORMAT

OF-21195251-01

A4

albastru

OF-21195251-05

A4

negru

OF-21195251-04

A4

roșu

OF-21195251-02

A4

verde

www.vectorconect.ro
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Mapa din carton plastifiat cu elastic
• Mapa fabricata din carton, 300 gr/mp.
• Cu 3 clape.
• Acoperita cu lac lucios.
• Inchidere cu elastic rotund in culoarea mapei, pentru protejarea continutului in timpul
transportului.
• Dimensiuni: 232 x 320 mm.
COD

FORMAT

OF-21191131-01

A4

OF-21191131-21

A4

bleu

OF-21191131-06

A4

galben

OF-21191131-05

A4

negru

OF-21191131-07

A4

portocaliu

OF-21191131-04

A4

roșu

OF-21191131-13

A4

roz

OF-21191131-02

A4

verde

OF-21191131-09

A4

violet

CULOARE
albastru

Mapa din carton presat cu elastic
• Mapa cu elastic confectionata din carton presat, 450 gr/mp.
• Format: A4.
COD

LATIME COTOR

OF-21186411-01

40 mm

OF-21186411-04

40 mm

roșu

OF-21186411-02

40 mm

verde

CULOARE
albastru

Separatoare pentru biblioraft
• Fabricate din carton, se pot poziționa atât pe verticală, cât și pe orizontală, datorită
celor 4 găuri la distanță de 80 mm.
• Format: 1/3 din A4
• Culori asortate
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

OF-21070035-99

235 x 105 mm

100 buc/set

Separatoare carton pentru biblioraft Duo
• Separatoare din carton, ideale pentru separarea documentelor in biblioraft.
• Grosime: 190 gr/mp.
• Dimensiuni: 240 x 105 mm.
COD

CULOARE

AMBALARE

OF-21070135-14

alb

100 buc/set

OF-21070135-01

albastru

100 buc/set

OF-21070135-99

asortate

100 buc/set

OF-21070135-06

galben

100 buc/set

OF-21070135-10

gri

100 buc/set

OF-21070135-07

portocaliu

100 buc/set

OF-21070135-04

roșu

100 buc/set

OF-21070135-13

roz

100 buc/set

OF-21070135-02

verde

100 buc/set
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Registru cartonat
• Coperți cartonate de culoare alb cu roșu.
• Foile sunt cusute și lipite.
• Paginile sunt liniate la stânga cu roșu.
COD

GRAMAJ HÂRTIE

FORMAT

NR. FILE

OF-16032111-99

55 gr/mp

A4

96

dictando

OF-16031111-99

55 gr/mp

A4

96

matematică

OF-16031121-99

70 gr/mp

A4

96

matematică

OF-16032211-99

55 gr/mp

A5

96

dictando

OF-16031211-99

55 gr/mp

A5

96

matematică

OF-16031221-99

70 gr/mp

A5

96

matematică

LINIATURĂ

Repertoar
• Repertoar cu coperti din carton rigid, rezistent.
• Prevazut cu index A-Z.
• Hartie de 70 gr/mp.
• Liniatura: matematica.
COD

FORMAT

OF-16061131-99

A4

96

OF-16061231-99

A5

96

NUMAR FILE

Hârtie color
• Hârtie color, perfectă pentru imprimare sau pentru activități creative.
• Gramaj: 80 gr/mp
• Format: A4
COD

CULOARE

OF-14110215-99

10 culori neon asortate

OF-14110015-99

5 culori pale asortate

AMBALARE
100 (10 x 10) coli/top
100 (5 x 20) coli/top

Cub hârtie
• Cub din hârtie lipit pe o parte
• Poate fi folosit separat sau ca rezervă pentru cub de plastic.
COD

DIMENSIUNI

ÎNĂLȚIME CUB

OF-14053411-99

83 x 83 x 35 mm

35 mm

asortate pastel

OF-14053421-99

83 x 83 x 55 mm

55 mm

asortate pastel
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Cub hârtie
• Cub din hârtie lipit pe lateral.
• Poate fi folosit separat sau ca rezervă pentru cub de plastic.
COD

DIMENSIUNI

OF-14053311-14

85 x 85 x 40 mm

hârtie albă

OF-14053311-99

85 x 85 x 40 mm

hârtie culori pastel asortate

CULOARE

Rezervă hârtie pentru flipchart
• Rezervă hârtie flipchart
• Perforată cu 5 găuri pentru prindere.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

GRAMAJ

CULOARE

OF-20135829-14

58.5 x 81 cm

20 coli/top

70 gr/mp

alb

OF-20135813-14

58.5 x 81 cm

50 coli/top

70 gr/mp

alb

velină

OF-20136529-14

65 x 100 cm

20 coli/top

70 gr/mp

alb

caroiată

OF-20136513-14

65 x 100 cm

50 coli/top

70 gr/mp

alb

velină

TIP
caroiată

Capsator metalic de mare capacitate
• Capsator de mare capacitate, cu mecanism și carcasă din metal.
• Tip capsare: închisă.
• Adâncime de capsare: 67 mm.
• Garanție 5 ani.
COD

CAPACITATE

CAPSE UTILIZARE

OF-18062911-99

240 coli

23/6-23/13

negru

OF-18062811-99

100 coli

23/6-23/13

negru

CULOARE

Capsator metalic
• Perforator cu mecanism si carcasa din metal.
• Cu finisaje din plastic.
• Garantie 5 ani.
COD

CAPACITATE

CAPSE UTILIZATE

OF-18062511-01

40 coli

24/6 si 26/6

OF-18062511-05

40 coli

24/6 si 26/6

Negru

OF-18062411-01

30 coli

24/6 si 26/6

Albastru

CULOARE
Albastru

OF-18062411-05

30 coli

24/6 si 26/6

Negru

OF-18062311-01

25 coli

24/6 si 26/6

Albastru

OF-18062311-05

25 coli

24/6 si 26/6

Negru
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Capsator
• Capsator cu mecanism din metal si carcasa din plastic.
• Garantie 5 ani.
COD

CAPACITATE

CAPSE UTILIZATE

OF-18061611-01

30 coli

24/6 si 26/6

albastru

OF-18061511-01

25 coli

24/6 si 26/6

albastru

OF-18061311-01

16 coli

Nr. 10

albastru

CULOARE

Capse
• Capse confectionate din otel.
• Ambalare: 1000 buc/cutie.
COD

TIP

OF-18072319-19

COD

TIP

23/6

OF-18072379-19

23/20

OF-18072329-19

23/8

OF-18072399-19

23/24

OF-18072339-19

23/10

OF-18072419-19

24/6

OF-18072349-19

23/13

OF-18072619-19

26/6

OF-18072359-19

23/15

OF-18071019-19

Nr. 10

OF-18072369-19

23/17

Perforator metalic
• Perforator cu mecanism si carcasa din metal.
• Cu baza anti-alunecare.
• Prevazut cu incuietoare.
• 2 perforatii.
• Diametru perforatie: 5.5 mm.
• Adancime de capsare: 12 mm.
• Distanta intre perforatii: 80 mm.
• 5 ani garantie.
COD

CAPACITATE

OF-18052711-05

65 coli

negru

OF-18052511-01

40 coli

albastru

OF-18052511-05

40 coli

negru

OF-18052311-01

30 coli

albastru

OF-18052311-05

30 coli

negru

OF-18052211-01

25 coli

albastru

OF-18052211-05

25 coli

negru

OF-18052111-01

12 coli

albastru

OF-18052111-05

12 coli

negru

CULOARE

Pix transparent cu gel
• Pix cu gel cu rezervă care se poate schimba.
• Corpul transparent permite verificarea nivelului de cerneală.
• Capac cu clip în culoarea scrierii.
• Vârf din nichel.
• Grosimea liniei de scriere: 0.5 mm.
• Lungimea liniei de scriere: 300 m.
COD

VARF

OF-17025211-01

0.7 mm

Albastru

OF-17025211-05

0.7 mm

Negru

OF-17025211-04

0.7 mm

Rosu

OF-17025211-02

0.7 mm

Verde

www.vectorconect.ro
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Textmarker varf lat
• Textmarker util pentru evidentierea textului pe hartie, in carti, pe fotocopii sau printuri.
• Cerneala nu pateaza si nu este toxica.
• Varf lat, protejat de un capac cu clip.
• Lungimea liniei de scriere: 250 m.
COD

VÂRF

OF-17055214-99

1-5 mm

set 4 culori: galben, verde, porocaliu, roz

CULOARE

OF-17055219-99

1-5 mm

set 6 culori: galben, verde, portocaliu, roz, albastru, rosu

OF-17055211-01

1-5 mm

albastru

OF-17055211-06

1-5 mm

galben

OF-17055211-07

1-5 mm

portocaliu

OF-17055211-04

1-5 mm

roșu

OF-17055211-13

1-5 mm

roz

OF-17055211-02

1-5 mm

verde

Marker pentru table de scris
• Marker pentru table cu varf rotund.
• Se usucă rapid și se șterge cu un burete uscat.
• Non-toxic, cerneală bazată pe alcool.
• Capac din plastic în culoarea scrierii.
• Capac și extremități cu striații.
COD

VARF

OF-17071411-01

1-3 mm

albastru

OF-17071411-05

1-3 mm

negru

OF-17071411-04

1-3 mm

roșu

OF-17071411-02

1-3 mm

verde

CULOARE

Marker permanent
• Marker permanent cu vârf rotund.
• Cerneala se usucă rapid, este rezistentă la apa și nu este toxica.
• Ideal pentru scrierea pe majoritatea suprafețelor.
• Capac cu clip și corp în culoarea scrierii.
COD

VARF

OF-17071211-01

1-3 mm

albastru

OF-17071211-05

1-3 mm

negru

OF-17071211-04

1-3 mm

roșu

OF-17071211-02

1-3 mm

verde

CULOARE

Set accesorii birou
• Office set cu accesorii de birou
COD

DESCRIERE

OF-18301119-99

110 accesorii: pioneze panou plută cu cap plastic (15 buc),
elastice pentru bani (5 g), agrafe colorate 50 mm (20 buc),
clip metalic 26 mm (30 buc), pioneze colorate (40 buc)

OF-18301129-99

135 accesorii: pioneze panou plută cu cap plastic (15 buc),
agrafe zebra 28 mm (20 buc), agrafe colorate 50 mm (20 buc), agrafe colorate 26 mm
(30 buc), pioneze colorate (50 buc)

OF-18301139-99

153 accesorii: pioneze panou plută cu cap plastic (20 buc),
clip metalic 26 mm (25 buc), clip colorat 26 mm (70 buc),
pioneze metalice (35 mm), clip hârtie 19 mm (3 buc)
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Clipsuri pentru hârtie
• Fabricate din metal, rezistente la deformare.
COD

DIMENSIUNI

OF-18091519-05

15 mm

12 buc/cutie

OF-18091919-05

19 mm

12 buc/cutie

OF-18092519-05

25 mm

12 buc/cutie

OF-18093219-05

32 mm

12 buc/cutie

OF-18094119-05

41 mm

12 buc/cutie

OF-18095119-05

51 mm

12 buc/cutie

AMBALARE

Agrafe cromate tip fluture
• Agrafe de birou fabricate din metal cromat.
• Formă tip fluture.
• Culoare: argintiu.
COD

DIMENSIUNI

OF-18086539-19

65 mm

AMBALARE
12 buc/cutie

Agrafe metalice
• Fabricate din nichel placat.
• Culoare: argintiu
COD

DIMENSIUNI

OF-18082815-19

28 mm

AMBALARE
100 buc/cutie

OF-18083315-19

33 mm

100 buc/cutie

OF-18085015-05

50 mm

100 buc/cutie

Dispenser cu bandă corectoare
• Stratul corector se află pe o bandă specială.
• Utilizare simplă și sigură.
• Corectare uscată și curată.
• Corpul transparent permite verificarea consumului benzii.
• Se folosește pe orice tip de hârtie
COD

DIMENSIUNI

OF-17101821-99

5 mm x 8 m

IT-4203

5 mm x 8 m

www.vectorconect.ro
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Lipici lichid
• Lipici lichid folosit pentru lipirea hârtiei, cartonului, fotografiilor, țesăturilor, etc.
• Ideal pentru birou, la școală și acasă
• Nu conține solvenți, nu are miros.
• Nu distruge sau deformează materialele lipite.
• Se poate îndepărta cu apă.
COD

DESCRIERE

OF-18045011-90

aplicator burețel

50 ml

OF-18045511-90

aplicator cauciuc

125 ml

IT-4282

aplicator cauciuc

50 ml

CAPACITATE

Dispenser magnetic pentru agrafe
• Dispenser pentru agrafe de birou din plastic transparent.
• Pentru stocarea agrafelor de birou de diverse mărimi.
• Formă cilindrică și capac magnetic negru.
COD

DIMENSIUNI (D X H)

OF-18184411-99

58 x 68 mm

IT-5330

58 x 68 mm

Buretiera cu gel
• Buretieră cu gel cosmetic din glicerină.
• Anti-bacterial.
• Sigur pentru mediul înconjurător.
• Deține atestat PZH (National Hygiene Institute).
• Diametru: 60 mm.
• Aromă: mentă.
COD
OF-18123011-99

CANTITATE
30 ml

Clopoțel recepție
• Clopoțel pentru recepție argintiu, așezat pe o bază din plastic dur negru.
• Cu un sunet ascuțit, ideal pentru recepția unui hotel, han, conac, motel sau chiar pentru
restaurante.
• Diametru: 85 mm.
COD
OF-18608511-99
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YOUNG.LINE COLLECTION 2018

5 AN

GARAN I
PENTR ȚIE
PENIȚĂU

Air Pastel.
Senzația ușoară de vară în culori
magice pastelate și alb perlat cu
efect metalizat.

Air Best Writer.
Pentru toți pasionații de
caligrafie și scris de mână.

Air Best Writer − Black (1.4 mm)

Air Best Writer − White (1.4 mm)

Air Pastel − Pastel Green

Air Pastel − Pastel Blue

Air Pastel − Pastel Lilac

Air Pastel − Pastel Rose

Air Pastel − Pastel Yellow

Display Stilou M
15 buc. asortate
OL-20156/15

AIR SOFT

AIR BEST WRITER

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-20104/21

Display Best Writer
OL-10012/10
10 seturi asortate, Alb & Negru

Display cartuse roller
21 buc. asortate
OL-20110/21
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

1.8 mm
Stilou

Roller

1.4 mm
0.8 mm

AIR BEST OF
Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-20103/21
Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-20109/21
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Best Writer

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard sau cartușe Online Combi

Folosește cartușe de cerneală standard sau cartușe Online Combi

www.online-pen.de

SLOPE

5 YEA

R

S
WARR
AN
ON THE TY
NIB

Slope
Nou venit printre stilouri, design
cu o răsucire specială și dinamică;
în culori la modă.

SWITCH Plus.
Stiloul modern în
era digitală.

Violet

Ruby

Black

Rosegold

Petrol

Slope − Midnight Blue

Slope − Aquamarina

Slope − Light Grey

Slope − Wild Berry

Slope − Sunny Peach

Display Stilou M
15 buc. asortate
OL-26069/15

SWITCH PLUS
Counter display SWITCH Plus
42 produse, asortate
OL-26019
Conține:
- 15x Stilouri, vârf M
- 15x Rollere
- Cartușe Combi:
8x albastru royal

43 cm

SWITCH impresionează ...

... cu o experiență de scriere ușoară și
confortabilă. Este ușor, perfect pentru scris
în fiecare zi la școală. Vârful pentru tabletă
glisează ușor pe ecranul telefonului sau al
tabletei.

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

11

cm

32 cm

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard sau cartușe Online Combi

www.online-pen.de
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NEW
with Klexxi

zonă ergonomică pentru prindere,
peniță cu vârf de iridium

SWITCH

Nib

Pink

Orange

Blue

Green

White

Black

SWITCH STARTER.
Învață cu ușurință scrisul de mână
pe hârtie sau pe tabletă.

and

vârf pentru
tablete

Clip video

Display din carton SWITCH
stilou M
18 buc. asortate
OL-25007/18

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou
Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

www.online-pen.de

Descarcă
aplicația gratis

CAMPUS WINNER 2018
Display Stilou M
15 buc. asortate
OL-61369/15

Display Stilou M
15 buc. asortate
OL-61372/15

Display cartușe roller
15 buc. asortate
OL-61375/15

Display Best Writer vârf 0.8 / 1.4 / 1.8 mm
15 buc. asortate
OL-61381/15
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

Best Writer

Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges
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CAMPUS BOYS

CAMPUS RUNWAY

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-61201/21

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-61309/21

Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-61211/21

Display Best Writer vârf 0.8 / 1.4 / 1.8 mm
21 buc. asortate
OL-61312/21

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

CAMPUS COLOUR LINE
Display Best Writer
21 buc. asortate
61319/21
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Best Writer

Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges

CAMPUS BEST OF
Display Lefty
21 buc. asortate

61209/21

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

L

Best Writer
Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

stângaci
Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges

Refillable with Online combi cartridges or standard ink cartridges.

www.online-pen.de

© by Art Licensing International GmbH, www.artlicensint.com.
James Rizzi is a trademark of Art 28 International GmbH, registered in the E.U. and other countries.

CAMPUS

COLLEGE BOYS

COLLEGE HANDLETTERING

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-12385/21

Display Best Writer vârf EF / M / 0.8 / 1.4 / 1.8 mm
15 buc. asortate
OL-12380/15

Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-12392/21

5 new De

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

signs!

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

extra fine
medium

medium

0,8 mm

Stilou

Roller

1,4 mm

Best Writer

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges

1,8 mm

5 AN

GARAN I
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COLLEGE EVENT

COLLEGE FASHION STYLE

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-12069/21

Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-12386/21
Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-12393/21
Display Best Writer vârf 0.8 / 1.4 / 1.8 mm
21 buc. asortate
OL-12412/21

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

COLLEGE CHARMING
Display Stilou M
21 buc. asortate
OL-12316/21

Stilou

Roller

Best Writer

Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges

COLLEGE BEST OF 2017
Display Lefty
21 buc. asortate

OL-12077/21

Display cartușe roller
21 buc. asortate
OL-12319/21
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

L

Stilou

Roller

Folosește cartușe de cerneală standard
sau cartușe Online Combi

Stângaci
Refillable with ONLINE combi ink
cartridges or standard ink cartridges
Refillable with Online combi cartridges or standard ink cartridges.

www.online-pen.de

EF

extra fine

0,8
mm

1,4
mm

1,8
mm

DISPLAY BIRTHDAY CAKE

De 25 de ani, ONLINE dezvoltă instrumente de scris cu
un aspect inovativ și modern. Exclusiv pentru aniversare,
ONLINE prezintă un display dinamic în formă de tort,
BIRTHDAY CAKE, care conține cele mai noi modele din
gama College și Campus.
Counter display "Birthday Cake"
72 buc, assorted
OL-80973
31,5 cm

Conține:
- 15x Stilouri Campus
- 21x Rollere College
- 18x Stilouri College
- 6x 6x Stilou College pentru stângaci
- 12x Best Writer College
Modele prezentate sunt disponibile pentru:

L

Stilou

Roller

Best Writer

Stângaci

Refillable with ONLINE combi ink cartridges or standard ink cartridges.

28 cm
34 cm

THE CAMPUS DISPLAY

Cele mai noi modele 2017 pentru o vânzare dinamică.

65 cm

Counter display Campus
34 x 65 cm
84 buc. asortate
vârf M
OL-80974

Conține:
- 30x Stilouri
- 15x Roller
- 15x Best Writer
- 24x cartușe combi albastru royal

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

27 cm
Stilou

Roller

Best Writer

Foloseste cartuse de cerneala standard sau cartuse Online Combi.

THE COLLEGE DISPLAY
Counter display College
27 x 61cm
99 buc. assorted
vârf M
OL-80975

Conține:
- 30x Stilouri
- 30x Rollere
- 15x pixuri
- 24x cartușe Combi albastru royal

Modele prezentate sunt disponibile pentru:

© by Art Licensing International GmbH, www.artlicensint.com.
James Rizzi is a trademark of Art 28 International GmbH,
registered in the E.U. and other countries.

Stilou

Roller

Ballpen

Foloseste cartuse de cerneala standard sau cartuse Online Combi.

www.online-pen.de

61 cm

Display-ul de top College cu noile modele 2017!

INOVATOR
CONCEPTUL SHOP-IN-SHOP
COLECTIA PENTRU TINERI 2017!
Modern și flexibil, noul sistem Shop-in-Shop
prezintă noua colecție de instrumente de scrie
Online pentru succesul în vânzări.

MINI TOWER

MODULE TOWER

Mini Tower
120 buc, assorted

Classic
OL-80632
Conținut la cerere

OL-91584/2018

46 cm

178 cm

Conținut:
- 30x Stilouri Campus
- 15x Best Writer Campus
- 15x Rollere Campus
- 30x Stilouri College
- 15x Best Writer College
- 15x Rollere College
- 24x cartușe Combi

48 cm

Ø 30 cm

www.online-pen.de

MODULE SYSTEM
WALL 2.20 M

COMBI
CARTRIDGE

Classic
OL-80634
Continut la cerere

Albastru

OL-17036/12

pentru instrumente de scris
ONLINE si pentru instrumente
de scris care folosesc cartuse
standard

100 cm

MODULE SYSTEM
WALL 1.40 M
Classic
OL-80633
Conținut la cerere

40

cm

140 cm

220 cm

100 cm

40
22 cm

37,5 cm

cm

www.online-pen.de

Produse optime pentru
cele mai bune rezultate!
Materialele de calitate, ergonomia și durabilitatea de top te vor
convinge că Optima este alegera potrivită.

Cuțit pentru
corespondență
Tablă metalică
Lipici solid

Fluid corector
Bibliorafturi

Cutter
premium

Banda adezivă
din hârtie

Biblioraft plastifiat Basic
• Confecționat din carton rigid, plastifiat (PP) în exterior, hârtie albă în interior.
• Muchie metalică la bază.
• Mecanism nichelat pentru prinderea documentelor.
• Buzunar transparent pentru etichetă interschimbabilă (etichete folosite:
OP-5005500, OP-50057500).
COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

COD

FORMAT

LĂȚIME COTOR

CULOARE

OP-50007501

A4

75 mm

alb

25 buc./cutie

OP-50005001

A4

50 mm

alb

25 buc./cutie

OP-50007502

A4

75 mm

albastru

25 buc./cutie

OP-50005002

A4

50 mm

albastru

25 buc./cutie

OP-50007503

A4

75 mm

galben

25 buc./cutie

OP-50005003

A4

50 mm

galben

25 buc./cutie

OP-50007504

A4

75 mm

gri

25 buc./cutie

OP-50005004

A4

50 mm

gri

25 buc./cutie

OP-50007505

A4

75 mm

negru

25 buc./cutie

OP-50005005

A4

50 mm

negru

25 buc./cutie

OP-50007506

A4

75 mm

portocaliu

25 buc./cutie

OP-50005006

A4

50 mm

portocaliu

25 buc./cutie

OP-50007507

A4

75 mm

roșu

25 buc./cutie

OP-50005007

A4

50 mm

roșu

25 buc./cutie

OP-50007509

A4

75 mm

turcoaz

25 buc./cutie

OP-50005009

A4

50 mm

turcoaz

25 buc./cutie

OP-50007510

A4

75 mm

verde

25 buc./cutie

OP-50005010

A4

50 mm

verde

25 buc./cutie

OP-50007511

A4

75 mm

violet

25 buc./cutie

OP-50005011

A4

50 mm

violet

25 buc./cutie

OP-50007512

A4

75 mm

vișiniu

25 buc./cutie

OP-50005012

A4

50 mm

vișiniu

25 buc./cutie

OP-50007514

A4

75 mm

bleumarin

25 buc./cutie

OP-50005014

A4

50 mm

bleumarin

25 buc./cutie

AMBALARE

AMBALARE

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

LĂȚIME COTOR

DIAMETRU INEL

OP-400032973*

25

16

4

OP-400032971

40

25

4

OP-400032970

50

30

4

OP-400032949

65

40

4

OP-400032947

75

50

4

OP-400032980

90

60

4

OP-400032976*

25

16

2

OP-400032979

40

25

2

OP-400032978

50

30

2

NUMĂR INELE

* cu inele rotunde

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

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

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

www.vectorconect.ro

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

GROSIME

CULOARE

FORMAT

OP-50203800

40 microni

cristal

A4-portrait

100 buc./set

OP-50204001

40 microni

transparent

A4-portrait

100 buc./set

OP-5020402001

40 microni

transparent

A4-portrait

200 buc./set

OP-502090321

80 microni

transparent

A3-landscape

25 buc./set

OP-502090311

80 microni

transparent

A3-portrait

25 buc./set
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AMBALARE

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

GROSIME

CULOARE

FORMAT

OP-50206000

60 microni

cristal

A4 extra wide

100 buc./set

OP-50206001

60 microni

transparent

A4 extra wide

100 buc./set

AMBALARE

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

GROSIME

CULOARE

FORMAT

OP-50209051

80 microni

transparentă

A5

AMBALARE
100 buc./set

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

CULOARE

GROSIME

FORMAT

AMBALARE

OP-51209041

transparent

90 microni

A4

25 buc./set

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

GROSIME

FORMAT

AMBALARE

OP-52212040

120 microni

A4

10 buc./set

www.vectorconect.ro
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Index carton Mylar
• Din carton alb de 190 gr/mp.
• Marginile inscripționate pe ambele părți cu cifre sau litere în ordine crescătoare.
• Cu perforații pe partea stângă pentru îndosariere.
COD
OP-420 AZ MY MC
OP-412 ZA MY MC
OP-431 ZA MY MC

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

FORMAT

OP-420 AZ MC

A4

A- Z

OP-412 ZA MC

A4

1 - 12

OP-431 ZA MC

A4

1 - 31

TIP

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

FORMAT

CULOARE

OP-520 AZ

A5

gri

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
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AMBALARE
A-Z

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

OP-405 OD

A4

5 culori/set

OP-406 OD

A4

6 culori/set

AMBALARE

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

www.vectorconect.ro
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Etichete albe autoadezive cu colțuri drepte

OPTIMA Soft

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

OP-401210297
OP-402210148

OP-403210099

OP-404105148

OP-404210742

OP-406105099

OP-406210048

OP-408105070

OP-408105074

OP-410105057

OP-412097424

OP-412105048

OP-412105494

OP-412070677

OP-414105423

OP-415070508

OP-416105037

OP-421070424

OP-422105254

OP-424646339

OP-424070035

OP-424070037

OP-427070030

OP-430070296

OP-433070254

OP-436070024

OP-440525297

OP-444525254

OP-451070169

OP-456525212

OP-465038212

DIMENSIUNI

ETICHETE/COALĂ

210 x 297 mm
210 x 148 mm

1
2

100 coli/top
100 coli/top

210 x 99 mm

3

100 coli/top

105 x 148 mm

4

100 coli/top

210 x 74,2 mm

4

100 coli/top

105 x 99 mm

6

100 coli/top

210 x 48 mm

6

100 coli/top

105 x 70 mm

8

100 coli/top

105 x 74 mm

8

100 coli/top

105 x 57 mm

10

100 coli/top

97 x 42,4 mm

12

100 coli/top

105 x 48 mm

12

100 coli/top

105 x 49,5 mm

12

100 coli/top

70 x 67,7 mm

12

100 coli/top

105 x 42,3 mm

14

100 coli/top

70 x 50,8 mm

15

100 coli/top

105 x 37 mm

16

100 coli/top

70 x 42,4 mm

21

100 coli/top

105 x 25,4 mm

22

100 coli/top

64,6 x 33,9 mm

24

100 coli/top

70 x 35 mm

24

100 coli/top

70 x 37 mm

24

100 coli/top

70 x 30 mm

27

100 coli/top

70 x 29,6 mm

30

100 coli/top

70 x 25,4 mm

33

100 coli/top

70 x 24 mm

36

100 coli/top

52,5 x 29,7 mm

40

100 coli/top

52,5 x 25,4 mm

44

100 coli/top

70 x 16,9 mm

51

100 coli/top

52,5 x 21,2 mm

56

100 coli/top

38 x 21,2 mm

65

100 coli/top

Soft-ul vine în ajutorul celor
care folosesc etichetele autoadezive Optima.Aplicația se
poate descarca gratis de pe
www.vectorconect.ro și
rulează sub sistemul de
operare Windows.
Se instalează și dezinstalează
ușor, fără a afecta sistemul de
operare.

AMBALARE

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

OP-402199144
OP-408991677
OP-412635072
OP-464483169
OP-418635466
OP-421635381
OP-402117018

OP-414991381

DIMENSIUNI

ETICHETE/COALĂ

199,6 x 144,5 mm
99,1 x 67,7 mm

2
8

100 coli/top
100 coli/top

AMBALARE

63,5 x 72 mm

12

100 coli/top

48,3 x 16,9 mm

64

100 coli/top

63,5 x 46,6 mm

18

100 coli/top

63,5 x 38,1 mm

21

100 coli/top

Dext = 117 mm Dint = 18 mm

2

100 coli/top

99,1 x 38,1 mm

14

100 coli/top

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

OP-401210297-x
OP-404105148-x
OP-416105037-x
OP-424070037-x

DIMENSIUNI

ETICHETE/COALĂ

297 x 210 mm
148 x 105 mm

1
4

100 coli/top
100 coli/top

AMBALARE

105 x 37 mm

16

100 coli/top

70 x 37 mm

24

100 coli/top

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

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

DIMENSIUNI

AMBALARE

OP-50055000

186 x 30 mm

10 buc./set

OP-50057500

186 x 54 mm

10 buc./set
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OP-401 7-x

OP-404105148-x

OP-416105037-x

OP-424070037-x

Laminator Vision G20
• Grosimea foliei de laminare: 75-150 microni.
• Lățimea maximă de laminare: 320 mm (până la A3).
• Viteză de laminare (75 microni): 480 mm/minut.
• Acționare manuală buton revers.
• Timp de încălzire: 3-4 minute.
• Putere: 500 W.
COD

DIMENSIUNI

OP-76003G20

470 x 116 x 98 mm

GREUTATE
2.2 kg

Laminator Vision G40
• Grosimea foliei de laminare: 75-125 microni.
• Lățimea maximă de laminare: 320 mm (până la A3).
• Viteză de laminare (75 microni): 660 mm/minut.
• Laminează la rece.
• Închidere automată după 30 minute.
• Timp de încălzire: 3-4 minute.
• Putere: 800 W.
COD

DIMENSIUNI

OP-76003G40

470 x 146 x 123 mm

GREUTATE
2.8 kg

Laminator Vision G60
• Grosimea foliei de laminare: 75-250 microni.
• Lățimea maximă de laminare: 335 mm (până la A3).
• Viteză de laminare (75 microni): până la 1000 mm/minut.
• Închidere automată după 30 minute.
• Timp de încălzire: 60 secunde.
• Putere: 1200 W.
COD

DIMENSIUNI

OP-76003G60

470 x 146 x 123 mm

GREUTATE
2.8 kg

Folie pentru laminare
• Pentru protectia documentelor.

COD
OP-755486125
OP-756595125
OP-756595175
OP-75007125
OP-75006125
OP-75006100
OP-75006080
OP-75005125
OP-75005100
OP-75005080
OP-75004060
OP-75004080
OP-75004100
OP-75004125
OP-75004175
OP-75003080
OP-75003100
OP-75003125

DIMENSIUNI
54 x 86 mm
65 x 95 mm
65 x 95mm
A7 80 x 110mm
A6 111 x 154 mm
A6 111 x 154 mm
A6 111 x 154 mm
A5 153 x 216 mm
A5 153 x 216 mm
A5 153 x 216 mm
A4 216 x 303 mm
A4 216 x 303 mm
A4 216 x 303 mm
A4 216 x 303 mm
A4 216 x 303 mm
A3 426 x 303 mm
A3 426 x 303 mm
A3 426 x 303 mm

www.vectorconect.ro

GROSIME
125 microni
125 microni
175 microni
125 microni
125 microni
100 microni
80 microni
125 microni
100 microni
80 microni
60 microni
80 microni
100 microni
125 microni
175 microni
80 microni
100 microni
125 microni

AMBALARE
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
100 buc/top
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Mașină de îndosariere iBind A12
• Capacitatea maxima de perforare: 12 coli (80 gr/mp).
• Capacitatea de legare: 51 mm (450 coli, 80 gr/mp).
• Grosimea maxima a hartiei: DIN A4 (297 mm).
• 21 gauri de perforare.
• Controlul marginii perforarii: 2-5 mm.
COD

DIMENSIUNI

OP-72000A12

350 x 275 x 150 mm

GREUTATE
2.8 kg

Mașină de îndosariere iBind A15
• Capacitatea maximă de perforare: 15 coli (80 gr/mp).
• Capacitatea de legare: 51 mm (450 coli, 80 gr/mp).
• Grosimea maximă a hârtiei: DIN A4.

COD

DIMENSIUNI

OP-72000A15

365 x 280 x 165 mm

GREUTATE
3.4 kg

Masina de indosariere iBind A8
• Capacitatea maximă de perforare: 8 coli (70 gr/mp).
• Capacitatea de legare: 18 mm (145 coli, 70 gr/mp).
• Pentru format A4/A5.
COD

DIMENSIUNI

OP-72000A08

90 x 350 x 195 mm

198

GREUTATE
1.75 kg

Coperti din plastic transparent
• Confecționate din plastic transparent și sunt recomandate pentru
folosirea ca prima copertă la legarea cu spirală a documentelor.
COD

DIMENSIUNI

GROSIME

CULOARE

OP-710041500

A4

Transparent cristal

100 buc/top

OP-710042000

A4

150 microni
200 microni

Transparent cristal

100 buc/top

AMBALARE

Inele din plastic pentru legat documente
• Confecționate din plastic flexibil, lungime 30 cm.
COD

DIAMETRU

CAPACITATE INDOSARIERE

CULOARE

OP-700610001

6 mm

1-25 coli

alb

AMBALARE
100 buc/cutie

OP-700610005

6 mm

1-25 coli

negru

100 buc/cutie

COD

DIAMETRU

CAPACITATE INDOSARIERE

CULOARE

OP-700810001

8 mm

25-45 coli

alb

100 buc/cutie

OP-702205001

22 mm

180-210 coli

alb

100 buc/cutie

AMBALARE

OP-700810005

8 mm

25-45 coli

negru

100 buc/cutie

OP-702205005

22 mm

180-210 coli

negru

100 buc/cutie

OP-701010001

10 mm

45-65 coli

alb

100 buc/cutie

25 mm

210-240 coli

alb

100 buc/cutie

OP-701010005

OP-702505001

10 mm

45-65 coli

negru

100 buc/cutie

25 mm

210-240 coi

negru

100 buc/cutie

OP-701210001

OP-702505005

12 mm

65-105 coli

alb

100 buc/cutie

28 mm

240-270 coli

alb

100 buc/cutie

OP-701210005

OP-702805001

12 mm

65-105 coli

negru

100 buc/cutie

28 mm

240-270 coli

negru

100 buc/cutie

OP-701410001

OP-702805005

14 mm

105-125 coli

alb

100 buc/cutie

32 mm

270-300 coli

alb

100 buc/cutie

OP-701410005

OP-703205001

14 mm

105-125 coli

negru

100 buc/cutie

32 mm

270-300 coli

negru

100 buc/cutie

OP-701610001

OP-703205005

16 mm

125-145 coli

alb

100 buc/cutie

38 mm

300-350 coli

negru

100 buc/cutie

OP-701610005

OP-703805005

16 mm

125-145 coli

negru

100 buc/cutie

45 mm

350-440 coli

alb

100 buc/cutie

OP-701810001

OP-704505001

18 mm

145-165 coli

alb

100 buc/cutie

45 mm

350-440 coli

negru

100 buc/cutie

OP-702010001

OP-704505005

20 mm

165-180 coli

alb

100 buc/cutie

OP-705105001

51 mm

440-500 coli

alb

100 buc/cutie

OP-702010005

20 mm

165-180 coli

negru

100 buc/cutie

OP-705105005

51 mm

440-500 coli

negru

100 buc/cutie

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
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Banda adezivă
• Ideala pentru lipit, ambalat, sigilat sau intarit.
• Nu se ingalbeneste in timp.
• Material: PP acrylic transparent.
COD

GROSIME

OP-60501833

50 microni

18 mm x 33 m

OP-60432460

43 microni

24 mm x 66 m

OP-60384846

38 microni

48 mm x 50 m

OP-60437560

43 microni

75 mm x 66 m

DIMENSIUNI

Bandă adezivă
• Ideală pentru ambalare, sigilare sau întărire.
• Material: PP acrylic.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

OP-60382459

24 mm x 66 y

38 microni

maro

12 buc./set

OP-60382460

24 mm x 66 y

38 microni

transparent

12 buc./set

OP-60384859

48 mm x 66 y

38 microni

maro

6 buc./set

OP-60384860

48 mm x 66 y

38 microni

transparent

6 buc./set

OP-60454859

48 mm x 66 y

45 microni

maro

6 buc./set

OP-60454860

48 mm x 66 y

45 microni

transparent

6 buc./set

OP-60384845

48 mm x 50 y

38 microni

maro

6 buc./set

Bandă adezivă din hârtie
• Este folosită pentru acoperirea și protejarea diferitelor suprafețe pentru vopsit.
• Material: hârtie ușor creponată rezistentă la umiditate.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

GROSIME

AMBALARE

OP-61351950

19 mm x 50 m

135 microni

18 buc./set

OP-61352550

25 mm x 50 m

135 microni

12 buc./set

OP-61355050

50 mm x 50 m

135 microni

6 buc./set

OP-61353850

38 mm x 50 m

135 microni

8 buc./set

Bandă adezivă universală
• Bandă adeziva universală se utilizează pentru mascare, protecție, sigilare, legare și reparații
temporare.
• Este confecționată polietilenă și inserție de țesătură textilă, cu adeziv hoț melt.
• Este rezistentă la întindere, este impermeabilă și se rupe ușor.
• Se recomanda utilizarea pentru aplicații temporare (în cazul în care este expusă la acțiunea
soarelui mai mult de 5-6 luni), pe suprafate curate, uscate și degresate în prealabil.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

OP-62104825

48 mm x 25 m

210 microni

argintiu

6 buc./set
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Bandă dublu adezivă
• Adeziv permanent pe ambele fețe.
• Este folosită la montarea posterelor, mochetelor, etc.
• Oferă o aderență maximă chiar pe suprafețe aspre.
• Material: hârtie semitransparentă.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

GROSIME

AMBALARE

OP-60900933

9 mm x 33 m

90 microni

32 buc./set

OP-60901950

19 mm x 50 m

90 microni

16 buc./set

OP-60902550

25 mm x 50 m

90 microni

12 buc./set

OP-60905050

50 mm x 50 m

90 microni

6 buc./set

Dispenser T-10490 pentru bandă adezivă
• Confecționat din plastic rezistent, cu mâner rezistent.
• Este foarte ușor de folosit și reduce efortul și timpul pentru ambalare.
• Prevăzut cu rolă de cauciuc pentru presarea benzii adezive și cu dispozitiv de
tăiere a benzii adezive.
• Se folosese cu bandă adeziva 50 mm x 66 m.
COD
OP-63010490

Cutter profesional cu 2 funcții Optima
• Cutter confecționat din zinc, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Cu 2 funcții: lamă auto retractabilă fără blocare și sistem de blocare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Conține 4 rezerve lame trapezoidale SK2.
• Lamele SK2 sunt din oțel tratat cu carbon.
COD

DESCRIERE

OP-380009171

Cutter cu rubber grip

Cutter profesional cu lamă trapezoidală Optima
• Cutter confecționat din zinc, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei.
• Cu funcție de auto încărcare a lamei.
• Conține 5 rezerve lame trapezoidale SK5.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
COD

DESCRIERE

OP-380009061

Cutter cu rubber grip

OP-385000105

Rezerve cutter trapezoidale SK5, 10 buc/set
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Cutter profesional cu lamă trapezoidală Optima
• Cutter confecționat din aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei.
• Conține 2 rezerve lame trapezoidale SK5.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
COD

DESCRIERE

OP-381008291

Cutter cu rubber grip

OP-385000105

Rezerve cutter trapezoidale SK5, 10 buc/set

Cutter profesional cu auto încărcare Optima
• Cutter confecționat din aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Cu funcție de auto încărcare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMA

OP-381008281

6 x lame de 18 mm

OP-384018105

18 mm

DESCRIERE
Cutter cu rubber grip
Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

Cutter premium cu lamă trapezoidală Optima
• Cutter confecționat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Lamă retractabila nu are sistem de blocare, evitându-se astfel eventuale accidente.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DESCRIERE

OP-382012312

Cutter cu rubber grip

OP-385000105

Rezerve cutter trapezoidale SK5, 10 buc/set

Cutter premium Optima
• Cutter confecționat din zinc, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lamă SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMA

OP-380006772

18 mm

Cutter cu rubber grip

OP-384018105

18 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set
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DESCRIERE

Cutter basic Optima
• Cutter confecționat din aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-381008113

9 mm

OP-381081263

18 mm

cutter

OP-381008053

18 mm

Cutter cu grip din ABS

DESCRIERE
Cutter cu rubber grip

OP-384009105

9 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

OP-384018105

18 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

Cutter premium cu 2 funcții Optima
• Cutter confecționat din plastic ABS și aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu șină metalică.
• Cu 2 funcții: lamă auto retractabila fără blocare și sistem de blocare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMA

OP-381080562

18 mm

Cutter

OP-384018105

18 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

DESCRIERE

Cutter premium Optima
• Cutter confecționat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Cu funcție de auto încărcare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK5.
COD

DIMENSIUNE LAMA

DESCRIERE

OP-382001122

3 x lame de 9 mm

Cutter cu rubber grip

OP-382001112

3 x lame de 18 mm

OP-384009105

9 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

OP-384018105

18 mm

Rezerve cutter SK5, 10 buc./set

Cutter cu rubber grip

Cutter basic cu lama trapezoidală Optima
• Cutter confecționat din aluminiu, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Lamă retractabilă cu sistem de blocare.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama trapezoidala SK5.
COD

DESCRIERE

OP-381081163

cutter

OP-385000105

Rezerve cutter trapezoidale SK5, 10 buc/set
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Cutter basic Optima
• Cutter confecționat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK7.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-383000843

18 mm

DESCRIERE
Cutter cu grip din ABS

OP-382000943

18 mm

Cutter cu rubber grip

OP-384018107

18 mm

Rezerve cutter SK7, 10 buc./set

Cutter basic Optima
• Cutter confecționat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei și șină metalică.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK7.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-383009113

9 mm

DESCRIERE
Cutter cu grip din ABS

OP-382009493

9 mm

Cutter cu rubber grip

OP-384009107

9 mm

Rezerve cutter SK7, 10 buc./set

Cutter economy Optima
• Cutter fabricat din plastic ABS, cu lamă din oțel inoxidabil.
• Prevăzut cu sistem de blocare a lamei.
• Ideal pentru artizanat și în industrie.
• Folosește rezerve lama SK7.
COD

DIMENSIUNE LAMĂ

OP-383000054

9 mm

OP-383000094

18 mm

OP-384009107

9 mm

Rezerve cutter SK7, 10 buc./set

OP-384018107

18 mm

Rezerve cutter SK7, 10 buc./set

DESCRIERE
cutter
cutter

Rezerve cutter Optima
• Rezerve pentru cutter din oțel inoxidabil de calitate superioară.
COD

DIMENSIUNE LAMA

AMBALARE

OP-384009105

9 mm SK5

10 buc./set

OP-384009107

9 mm SK7

10 buc./set

OP-384018105

18 mm SK5

10 buc./set

OP-384018107

18 mm SK7

10 buc./set

OP-385000105

Trapezoidale SK5

10 buc./set

Cuțit pentru corespondență Optima
• Cuțit pentru deschiderea corespondenței cu lamă SK5 din oțel inoxidabil și mâner din
plastic ABS.
COD
OP-386002254
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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 magnetic se
scrie cu markere speciale și se șterge cu burete uscat.
• Cele 5 rotile oferă mobilitate flipchartului, putând fi mutat cu ușurință.
COD

DIMENSIUNI

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

OP-12070100

100 x 70 cm

100 cm

Flipchart magnetic 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 90 gr/mp cu microperforații și 5 găuri.
• Față caroiată și verso velină.
COD

DIMENSIUNI

AMBALARE

OP-10065100

65 x 100 cm

50 coli/top
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Tablă magnetică pentru cretă
• Tablă cu suprafața magnetică, rezistentă, cu ramă de aluminiu.
• Se livrează cu accesorii pentru montare pe perete.
• Pentru scriere se folosește cretă albă sau color și se șterge cu burete uscat.
COD

DIMENSIUNI

OP-22100200

100 x 200 cm

OP-22120150

120 x 150 cm

OP-22120180

120 x 180 cm

OP-22120200

120 x 200 cm

OP-22120240

120 x 240 cm

OP-22120300

120 x 300 cm

5

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.
COD

DIMENSIUNI

OP-20045060

45 x 60 cm

OP-20060090

60 x 90 cm
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

5

OP-20090120

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

OP-31060090

lemn

60 x 90 cm

OP-31090120

lemn

90 x 120 cm

206

40 x 60 cm

Tablă albă magnetică rotativă cu 2 fețe
• Tablă albă magnetică rotativă cu 2 fețe pentru scriere, ramă din aluminiu.
• Datorită dispozitivului rotativ, tablă se poate roti la 360°, se poate fixa în orice unghi.
• Pe stand mobil cu 4 rotile cu sistem de blocare.
• Prevăzută cu tăviță pentru markere.
COD

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

OP-25090120

90 x 120 cm

OP-25100150

100 x 150 cm

OP-25100180

100 x 180 cm

OP-25100200

100 x 200 cm

OP-25120180

120 x 180 cm

Stand metalic mobil
• Folosit pentru susținerea tablelor, panourilor de afișaj, hărților și planner-elor, când
acestea nu pot fi montate pe perete.
• Poziționare pe 3 înălțimi diferite.
• Prevăzut cu 4 roți cu sistem de blocare.
COD

ÎNĂLȚIME MAXIMĂ

OP-19120240

120 x 140 cm

Burete magnetic pentru table albe de scris
• Burete special care aderă ușor pe tablele magnetice.
• Culori asortate.
COD
OP-25000010

Spray curățare table de scris
• Spray 250 ml.
• Pentru curățarea rapidă și completă a tablelor magnetice.
• Aplicați spray pe suprafața tablei, lăsați să acționeze câteva secunde și apoi ștergeți cu o
lavetă uscată.
COD
DF-1685
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Lipici solid Optima
• Lipici solid, se aplică ușor și uniform, permițând suficient timp pentru a repoziționa
obiectul.
• Potrivit pentru lucrări creative la birou și la școală.
• Lipește fotografii, hârtie și textile.
• Datorită tubului cu sistem special de capac etanș, adezivul se păstrează intact și
poate fi utilizat mai mulți ani.
• Nu conține solvent sau diluant.
COD

CANTITATE

OP-39000110

10 gr.

OP-39000121

21 gr.

OP-39000140

40 gr.

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 vârf metalic.
• Se usucă rapid.
• Acoperă orice tip de cerneală sau print.
COD

CANTITATE

OP-39000007

7 ml

Folie stretch transparentă
• Folie stretch pentru uz manual, utilizata la protectia/paletizarea produselor de mici și
mari dimensiuni.
• Este recomandată pentru protecția împotriva umidității, a prafului și a murdăriei.
• Lățime: 50 cm.
COD

GROSIME

OP-60235014

23 microni

1.15 kg

OP-60235020

23 microni

2.0 kg
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GREUTATE

1.14 Folii protecție documente
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Pix cu gel Inketti
• Pix cu gel cu cerneală cu uscare foarte rapidă, la milisecundă.
• Corp din plastic color translucent.
• Prevăzut cu rubber grip pentru scriere confortabilă.
• Vârf de scriere 0,5 mm.
• Reîncărcabil cu rezervă GBR3.
• Disponibil în 12 variante de culori luminoase.
COD

CULOARE SCRIERE AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE AMBALARE

P-BA3601-03EF albastru

12 buc./set

P-BA3601-02EF roșu

12 buc./set

P-BA3601-20EF bleu

12 buc./set

P-BA3601-19EF roz

12 buc./set

P-BA3601-05EF galben

12 buc./set

P-BA3601-33EF turcoaz

12 buc./set

P-BA3601-24EF maro

12 buc./set

P-BA3601-27EF verde lime

12 buc./set

P-BA3601-06EF negru

12 buc./set

P-BA3601-04EF verde

12 buc./set

P-BA3601-21EF portocaliu

12 buc./set

P-BA3601-32EF violet

12 buc./set

Display
COD

CULOARE CORP

P-BA3601EF-WP12

asortate

12 buc/set

P-BA3601-36D45

asortate

36 buc/display
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AMBALARE

Pix multifuncțional de lux Maki-E
• Pix multifuncțional de calitate superioară, ambalat în cutie cadou.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (roșu și albastru) și creion mecanic de
0.5mm.

• Designul deosebit este creat cu tehnica Maki-E de designerii japonezi care folosesc
cele mai fine materiale.
COD

MODEL

P-TF1801-01-004

Aki and Haru

alb

P-TF1801-15-004

Aki and Haru

auriu

P-TF1801-09-004

Aki and Haru

bordeaux

P-TF1801-06-004

Aki and Haru

negru

CULOARE

Pix multifuncțional de lux Maki-E
• Pix multifuncțional de calitate superioară, ambalat în cutie cadou.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (roșu și albastru) și creion mecanic de
0.5mm.

• Designul deosebit este creat cu tehnica Maki-E de designerii japonezi care folosesc
cele mai fine materiale.
COD

MODEL

P-TF1801-01-003

Hoo-oo

alb

P-TF1801-15-003

Hoo-oo

auriu

P-TF1801-09-003

Hoo-oo

bordeaux

P-TF1801-06-003

Hoo-oo

negru

CULOARE

Pix multifuncțional de lux Maki-E
• Pix multifuncțional de calitate superioară, ambalat în cutie cadou.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (roșu și albastru) și creion mecanic de
0.5mm.

• Designul deosebit este creat cu tehnica Maki-E de designerii japonezi care folosesc
cele mai fine materiale.
COD

MODEL

P-TF1801-01-002

Mount Fuji

alb

P-TF1801-15-002

Mount Fuji

auriu

P-TF1801-09-002

Mount Fuji

bordeaux

P-TF1801-06-002

Mount Fuji

negru

CULOARE

Pix multifuncțional de lux Maki-E
• Pix multifuncțional de calitate superioară, ambalat în cutie cadou.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (roșu și albastru) și creion mecanic de
0.5mm.

• Designul deosebit este creat cu tehnica Maki-E de designerii japonezi care folosesc
cele mai fine materiale.
COD

MODEL

P-TF1801-01-005

Sensu

alb

P-TF1801-15-005

Sensu

auriu

P-TF1801-09-005

Sensu

bordeaux

P-TF1801-06-005

Sensu

negru
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Pix multifuncțional SlimTouch
• Cel mai subțire multifuncțional din lume.
• Model de lux metalic cu touch pentru smartphone și tablete
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve ( cod:BR 67) și creion mecanic cu rezervă de
0,5 mm.

• Se livrează în cutie cadou ET-29.
• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac.
COD

CULOARE CORP

P-TF0704SS-ET29T

argintiu cu accesorii argintii

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

CULOARE SCRIERE

Pix multifuncțional Slim
• Pix multifuncțional fascinant, subțire și prețios.
• Corpul metalic cromat oferă eleganță și stil acestui pix.
• Mecanism de schimbare a funcțiilor prin rotire.
• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu rezervă de
0.5 mm.
COD

CULOARE CORP

P-TF0704SS-ET29

argintiu cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF070311-ET29

bleumarin cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF070309-ET29

bordeaux cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF070306-ET29

negru cu accesorii argintii

roșu și albastru

CULOARE SCRIERE

Pix multifuncțional Ele-SG/Ele-SS
• Pix multifuncțional de calitate superioară cu corp din oțel inoxidabil și mecanism de
rotire 360°.

• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu rezervă de
0.5 mm.

• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac.
• Se livrează în cutie cadou ET29.
COD

CULOARE CORP

P-TF1602SG-ET29

argintiu cu accesorii aurii

roșu și albastru

P-TF1601SS-ET29

argintiu cu accesorii argintii

roșu și albastru

CULOARE SCRIERE

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.
• Ambalat în cutie cadou
COD

CULOARE CORP

P-TF170102-GC6

roșu
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CULOARE SCRIERE
12 buc/cutie

Pix multifuncțional Ele-001M
• Pix multifuncțional de calitate superioară cu corp din plastic color și mecanism
de rotire 360°.

• 3 funcțiuni: pix reîncărcabil cu 2 rezerve (cod: BR67) și creion mecanic cu
rezervă de 0.5 mm.

• Diametru scriere pix 0.7 mm, radieră din cauciuc sub capac.
• Se livrează în cutie cadou CG-06.
COD

CULOARE CORP

P-TF150201-GC6

alb cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF150211-GC6

bleumarin cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF150209-GC6

bordeaux cu accesorii argintii

roșu și albastru

P-TF150206-GC6

negru cu accesorii argintii

roșu și albastru

CULOARE SCRIERE

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).
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

P-BC1201-11

bleumarin

albastră

AMBALARE
12 buc/cutie

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

P-BB0502-06

argintiu-negru

albastră

12 buc/cutie

P-BB0502-09

argintiu-bordeaux

albastră

12 buc/cutie

P-BB0502-11

argintiu-bleumarin

albastră

12 buc/cutie

P-PEPE06-ET30

argintiu-negru

albastră

set pix+creion

www.vectorconect.ro

AMBALARE
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Pix cu mecanism Mini pocket
• Pix cu mecanism.
• Pixul perfect pentru poșeta. Design elegant și subțire, cu accesorii metalice.
• Vârf de scriere 0.7 mm.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

P-BC1701-06

negru

albastră

AMBALARE
12 buc/cutie

Pix cu mecanism Sleek Touch
• Conceput în culori pastel pentru a colora viața.
• Atractiv și cu un design nou este potrivit pentru tineri la școală și la birou.
• Corp din plastic transparent, rubber grip și extremități color.
• Vârf de scriere 1.0 mm.
• Reîncărcabil cu rezervă BR98C10-03.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

P-BA1304-25M

albastru pastel

albastru

12 buc/cutie

P-BA1304-30M

violet pastel

albastru

12 buc/cutie

AMBALARE

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

P-BA3001-02

roșu

12 buc/cutie

P-BA3001-03

albastru

12 buc/cutie

P-BA3001-06

negru

12 buc/cutie

COD

CULOARE CORP

P-BA3001-36D45

asortate

Display

AMBALARE

AMBALARE
36 buc/display

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

P-BA1002-03F

albastru

albastră

12 buc/cutie

AMBALARE

P-BA1002-06F

negru

neagră

12 buc/cutie

P-BA1002-02F

roșu

roșie

12 buc/cutie

Display
COD

CULOARE CORP

P-BA1002F-36D45

asortate
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AMBALARE
36 buc/display

Pix cu mecanism RBR
• Corp acoperit în întregime cu rubber grip translucid.
• Con și buton metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-PJBR98).
• Vârf de scriere 0.7 mm
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

P-BA2301-03M

albastru

albastră

AMBALARE
12 buc/cutie

Pix plastic Soft Glider +
• Corp transparent (permite vizualizarea nivelului de cerneală).
• Rubber grip striat, ergonomic. Con metalic.
• Extremități și rubber grip în culoarea scrierii.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR140).
• Soft Glider Plus are scrierea lină ca unui gel și durează cât un pix.
• Cerneala pe bază de ulei oferă scriere lină și rapidă.
COD

CULOARE CORP

VÂRF

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-BA1905-03F

albastru

0,7 mm

12 buc/cutie

AMBALARE

Pix plastic CH 6
• Corp transparent (permite vizualizarea nivelului de cerneală).
• Vârful capacului în culoarea scrierii.
• Con metalic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-BR140).
• Vârf de scriere 0.7 mm.
COD

CULOARE SCRIERE

P-BA1701-03F

albastru

12 buc/cutie

P-BA1701-06F

negru

12 buc/cutie

P-BA1701-02F

roșu

12 buc/cutie

Display
COD

CULOARE CORP

P-BA1701F-36D45

asortate

AMBALARE

AMBALARE
36 buc/display

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

P-BB0106-01

alb

12 buc/cutie

P-BB0106-06

negru

12 buc/cutie

www.vectorconect.ro

AMBALARE
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Pix cu gel FX-7
• Pix din plastic transparent cu mecanism de acționare cu buton, cu accesorii în culoarea
scrierii

• Sistem automat de retragere a rezervei prin acționarea clemei.
• Rubber grip striat, ergonomic.
• Reîncărcabil cu rezervă (cod: P-GBR3).
• Vârf mediu de 0.7 mm.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

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

Pix cu gel CCH-3
• Corp din plastic transparent.
• Rubber grip și extremități color.
• Reîncărcabil cu rezervă. (Cod: P-GBR3)
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

AMBALARE

P-BA3101-03EF

0.5 mm

transparent/albastru

albastră

12 buc/set

P-BA3101-06EF

0.5 mm

transparent/negru

neagră

12 buc/set

P-BA3101-02EF

0.5 mm

transparent/roșu

roșie

P-BA3101-03F

0.7 mm

transparent/albastru

albastră

12 buc/cutie

P-BA3101-06F

0.7 mm

transparent/negru

neagră

12 buc/cutie

P-BA3101-02F

0.7 mm

transparent/roșu

roșie

12 buc/cutie

COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

P-BA3101EF-36D45

0.5 mm

asortate

asortate

36 buc/display

P-BA3101F-36D45

0.7 mm

asortate

asortate

36 buc/display

Display

12 buc/set

AMBALARE

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

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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AMBALARE

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

P-BA1601-02F

transparent

roșu

12 buc/cutie

P-BA1601-03F

transparent

albastru

12 buc/cutie

P-BA1601-06F

transparent

negru

12 buc/cutie

AMBALARE

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

roșu metalizat

12 buc/cutie

P-BA1603-17F

verde metalizat

12 buc/cutie

Display
COD

CULOARE CORP

P-BA1603-36D45

asortate

AMBALARE
36 buc/display

www.vectorconect.ro

FX-3

FX-1

E-grip

CCH-3 gel

FX-7

FX-2

Chubby 11

NP Trifit 500

Chubby 10

NP Trifit Metalic

GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm

Ele-SS/SG

GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm

P-GTBR10702-PB2

Ele P

GTBR1, 2 buc/set, 0.7mm

P-GTBR10706-PB2

Ele-001/001M

GBR3, 2 buc/set

P-GTBR10703-PB2

Slim/Slim Touch

GBR3, 2 buc/set

P-GBR30702-PB2

Niddle Tech

GBR3, 2 buc/set

P-GBR30706-PB2

Multi 1000-D2

D1BR67, 0.7mm, 2 buc/set

P-GBR30703-PB2

CCH-2

D1BR67, 0.7mm, 2 buc/set

P-D1BR670702-SF2

CCH-3

D1BR67, 0.7mm, 2 buc/set

P-D1BR670706-SF2

RB-085B

BR98C, 2 buc/set, 0.7mm

P-D1BR670703-SF2

RBR

BR98C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR98C0702-PB2

Pepe

BR98C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR98C0706-PB2

Sleek Touch

BR88C, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR98C0703-PB2

Mini Pocket

BR140, 2 buc/set, 1.6mm

P-BR88C0703-PB2

Stick ball

BR140, 2 buc/set, 0.7mm

P-BR1401603-PB2

Soft Glider+

MJBR1, 2 buc/set, 1.0mm

P-BR1400703-PB2

CH6

P-MJBR11003-PB2

Inketti

DESCRIERE
Fifth Ave

COD REZERVĂ

Fifth Ave. Metalic

*vârf de scriere de 1.0 mm
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Penac are cea mai variată gamă de creioane
mecanice din lume.
Inovațiile unice fac din creioanele mecanice
Penac alegerea perfectă pentru un birou modern
și eficient.

Toate creioanele mecanice
sunt fabricate în Japonia.

Te invităm să descoperi în cele ce urmează de ce
Penac este alegerea potrivită pentru birou dar și
pentru acasă. Penac are câte un creion potrivit
pentru fiecare activitate a ta: fie că ești un
artist sau tehnician și folosești creioanele

pentru schițe și desene, fie că le folosești doar pentru scris,
Penac a investit ani de cercetare pentru a dezvolta
mecanisme și funcționalități unice gândite special pentru
tine.

Pentru o experiență completă Penac îți oferă
și mine din polimeri de înaltă densitate:

Dimensiunea minelor: 0.3 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm.
Duritatea minelor: B, 2B, H, 2H, HB duritatea standard.

tehnologie de ultima generație pentru un birou mai eficient
1

Retractable Point Section
Secțiune a vârfului retractabil

2

Reprezintă înaintarea automată a minei prin
exercitarea unei presiuni ușoare asupra vârfului,
fără a întrerupe scrierea. Mina de cea mai bună
calitate este protejată împotriva ruperii deoarece
aceasta se retrage în sens invers deplasării vârfului
în momentul acționării mecanismului.

Aceste creioane mecanice încorporează o
secțiune a vârfului retractabil care se acționează
printr-o simplă apăsare a butonului, motiv
pentru care creioanele nu perforează materialul
odată așezate în buzunar.

3

Fixed Lead Tube / Tub fix pentru mină

4

Este specific pentru creioane mecanice
prevăzute cu tuburi fixe de 4 mm lungime,
pentru ghidajul minei. Sunt ideale pentru schițe
și desene.

5

Zero Slider

prin acest mecanism
20% din mină poate fi salvată

Când mina devine prea scurtă pentru a fi
susținută de mecanismul de împingere al
creionului, vârful părții de susținere acționează
ca un suport pentru restul de mină.

218

Cushioned Lead / Mină amortizată

Twister Erase / Radieră pivotantă
Prin simpla rotire a corpului ceionului radiera de
forte bună calitate non-PVC va urca sau coborî
în funcție de nevoie.

6

Shake Function
Nu trebuie să îți repoziționezi mâna pentru a
face click pentru ca mina să avanseze. Funcția
unică “shake function” permite avansarea minei
doar prin simpla agitare a creionului.

Creion mecanic 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

Creion mecanic Benly 405 / 407
• Design modern cu rubber grip ergonomic.
• Con și clemă metalică, vârf metalic retractabil.
• Radieră retractabilă.
COD

CULOARE CORP

P-SC2301-06

negru

0,5 mm

P-SC2302-03

bleumarin

0,7 mm

REZERVĂ

Creion mecanic Pépé
• Corp și accesorii metalice.
• Rubber grip și extremități color.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

P-SB0102-06

argintiu-negru

0.5 mm

P-SB0102-09

argintiu-bordeaux

0.5 mm

P-SB0102-11

argintiu-bleumarin

0.5 mm

REZERVĂ

Creion mecanic TLG-1
• Model de top cu finisare deosebită.
• Con și accesorii metalice.
• Radieră retractabilă inclusă.
• Inel care indică grosimea rezervei.
• Vârf cilindric fix 4 mm, ideal pentru desen tehnic.
COD

MODEL

CULOARE

P-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

www.vectorconect.ro

REZERVĂ
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Creion mecanic NP
• Corp din plastic.
• Rubber grip striat, ergonomic.
• Con și accesorii metalice.
• Vârf cilindric fix de 4 mm.
• Radieră inclusă.
COD

MODEL

CULOARE

P-SB0305-14

NP-3

argintiu

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

REZERVĂ

Creion mecanic C 205
• Corp din plastic.
• Con și clemă metalică.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

P-SB1401-11

bleumarin

0.5 mm

COD

CULOARE CORP

REZERVĂ

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

REZERVA

Creion mecanic CCH-3
• Corp din plastic transparent.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.

Display
COD

CULOARE CORP

P-SA1702-36D45

asortate

AMBALARE
36 buc/display

Creion mecanic PENAC m002
• Creion mecanic din plastic cu vârf retractabil.
• Con și vârf din plastic transparent.
• Radieră inclusă.
• Ambalate în blister cu un set de mine incluse.
COD

CULOARE CORP

P-SA130302-PB1MB

roșu

0,5 mm

P-SA130308-PB1MB

violet

0,5 mm
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REZERVĂ

Creion mecanic Mini Pochet
• Creionul perfect pentru poșeta.
• Design elegant și subțire, cu accesorii metalice.
COD

CULOARE CORP

P-SC2801-06

negru

REZERVĂ
0.5 mm

Creion mecanic Non-stop
• Creion mecanic cu vârf retractabil.
• Corp din plastic cu rubber grip ergonomic.
• Con și vârf din plastic.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

VÂRF

P-SA1907-20

bleu pastel

0.5 mm

0.5 mm

P-SA1903-06

negru

0.5 mm

0.7 mm

P-SA1907-24

orange pastel

0.5 mm

0.5 mm

P-SA1907-28

roz pastel

0.5 mm

0.7 mm

P-SA1907-21

verde pastel

0.5 mm

0.5 mm

P-SA1907-23

violet pastel

0.5 mm

0.5 mm

P-SA1904-03

albastru

0.7 mm

0.7 mm

Display
COD

CULOARE CORP

P-SA1907-36D45

asortate

REZERVĂ

AMBALARE
36 buc/display

Creion mecanic RB 085 M
• Corp acoperit în întregime cu rubber grip.
• Con metalic și clemă din plastic.
• Vârf metalic retractabil.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

P-SA0801-02

roșu

0,5 mm

P-SA0801-03

albastru

0,5 mm

P-SA0801-06

negru

0,5 mm

P-SA0802-03

albastru

0,7 mm

REZERVĂ

Display
COD

CULOARE CORP

P-SA0801-36D45

asortate

www.vectorconect.ro

AMBALARE
36 buc/display
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Mecanism

Creion mecanic PENAC The Pencil
• Creion mecanic cu varf retractabil. • Corp din plastic color, triunghiular, acoperit
cu rubber grip, care impiedica alunecarea in timpul scrierii.
• Încărcarea cu mine de rezervă se face cu ușurință prin partea superioară.
COD

CULOARE CORP

VÂRF

AMBALARE

P-SA2005-03

bleu pastel

0.9 mm

12 buc/set

P-SA2005-02

negru

0.9 mm

12 buc/set

P-SA2005-06

orange pastel

0.9 mm

12 buc/set

P-SA2003-25

roz pastel

1.3 mm

12 buc/set

P-SA2003-13

verde pastel

1.3 mm

12 buc/set

P-SA2003-07

violet pastel

1.3 mm

12 buc/set

P-SA2003-28

albastru

1.3 mm

12 buc/set

P-SA2003-21

albastru

1.3 mm

12 buc/set

COD

CULOARE CORP

VÂRF

AMBALARE

P-SA2005-36D45

asortate

0.9 mm

36 buc/set

P-SA2003-36D45

asortate

1.3 mm

36 buc/set

Display

Mine creion mecanic
• Tehno polimer - combinație între rășini sintetice și grafit.
• Foarte elastice și rezistente la rupere.
COD

DURITATE

DIAMETRU

LUNGIME

AMBALARE

P-L312G-HB

HB

0,3 mm

60 mm

12 buc./set

P-L512G-HB

HB

0,5 mm

60 mm

12 buc./set

P-L512G-2B

2B

0,5 mm

60 mm

12 buc./set

P-L512G-B

B

0,5 mm

60 mm

12 buc./set

P-L512G-2H

2H

0,5 mm

60mm

12 buc./set

P-L512G-H

H

0,5 mm

60mm

12 buc./set

P-L712G-HB

HB

0,7 mm

60 mm

12 buc./set

P-L712G-2B

2B

0,7 mm

60 mm

12 buc./set

P-L712G-B

B

0,7 mm

60 mm

12 buc./set

P-L712G-2H

2H

0,7 mm

60mm

12 buc./set

P-L712G-H

H

0,7 mm

60mm

12 buc./set

P-L912G-HB

HB

0,9 mm

60 mm

12 buc./set

P-L1306G-HB

HB

1,3 mm

60 mm

6 buc./set

Dispenser cu bandă corectoare
• Dispozitiv de corecție cu rolă încorporată de unică folosință.
• Banda de corecție este uscată și se poate rescrie imediat.
• Hârtia nu se încrețește după aplicare.
• Lățime bandă: 5 mm; lungime bandă: 8 m
COD
P-CT0101-25D63

222

AMBALARE
24 buc/cutie

Radieră PENAC Tri Eraser
• Radieră mecanică triunghiulară, 100% cauciuc, culori asortate
COD

CULOARE CORP

COD

CULOARE CORP

P-ET0401-01

alb

roz pastel

P-ET0401-25

P-ET0401-28

albastru pastel

P-ET0401-29

verde pastel

P-ET0401-05

galben

P-ET0401-30

violet pastel

P-ET0401-07

gri

Rezervă pentru radieră mecanică Tri Eraser
• Rezervă din miez de cauciuc, • Ștergere ușoară, rapidă și curată.
• 100 % de cea mai bună calitate (nu conține PVC; ecologică).
COD

LUNGIME

LĂȚIME

P-ER122T-PB2

122 mm

8.25 mm

Display
COD

CULOARE CORP

P-ET0401-35D74

asortate

AMBALARE
2 buc/set

AMBALARE
35 buc/display

Radieră mecanică Rub Out Bold
• Dispozitiv clasic cu mecanism pentru radiere cilindrice.
• Rezervă din miez de cauciuc 100% de cea mai bună calitate
(nu conține PVC; ecologică). • Ștergere ușoară, rapidă și curată.
COD

CULOARE CORP

COD

CULOARE CORP

P-ET0201-03

albastru

P-ET0201-02

roșu

P-ET0201-06

negru

P-ET0201-04

verde

Radieră mecanică Rub Out
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNE

P-ER0101

radieră L

56 x 24 x 13 mm

1 buc/set

P-ER0201

radieră M

45 x 24 x 13 mm

1 buc/set

P-ER0301

radieră S

43 x 20 x 11 mm

1 buc/set

P-ER122-PB2

rezervă

AMBALARE

2 buc/set

Display
COD

CULOARE CORP

P-ET0201-48D72

asortate

AMBALARE
48 buc/display

Textmarker cu cerneală Liqliner
• Corp din plastic transparent, vârf teșit aproximativ 1-4 mm.
• Cerneală pe bază de apă, cu uscare rapidă, rezistentă la lumină.
• Scriere performantă și perfect controlată, fără scurgeri sau întreruperi, datorită
regulatorului de cerneală inclus.
• Pentru sublinieri texte importante pe orice fel de hârtie.
COD

CULOARE SCRIERE

P-HL0101-19

roz

AMBALARE
12 buc./cutie

P-HL0101-20

albastru

12 buc./cutie

P-HL0101-21

verde

12 buc./cutie

P-HL0101-22

galben

12 buc./cutie

P-HL0101-24

orange

12 buc./cutie

P-HL0101-WP5

asortate

www.vectorconect.ro
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Caiet mecanic 4 inele
• Fabricat din polipropilenă transparentă de calitate, 600 microni
• Mecanism cu 4 inele
• Copertă flexibilă
COD

DIMENSIUNI

LATIME COTOR

DIAMETRU INEL

KF02918

22 x 330 x 250 mm

22 mm

16 mm

Albastru transparent

KF02923

22 x 330 x 250 mm

22 mm

16 mm

Negru transaprent

KF02920

22 x 330 x 250 mm

22 mm

16 mm

Rosu transparent

KF02919

22 x 330 x 250 mm

22 mm

16 mm

Verde transparent
Albastru transparent

CULOARE

KF02905

22 x 330 x 250 mm

31 mm

25 mm

KF02907

22 x 330 x 250 mm

31 mm

25 mm

Rosu transparent

KF02906

22 x 330 x 250 mm

31 mm

25 mm

Verde transparent

Dosar de prezentare
• Dosar de prezentare cu coperți din PP, cu grosime de 650 microni
• Conține 20 folii de 38 microni, cu deschidere superioară
COD

FORMAT

DIMENSIUNI

KF15390

A3

315 x 435 mm

CULOARE
negru

Dosar de prezentare personalizabil
• Dosar de prezentare cu coperți din PP, cu grosime de 460 microni
• Conține 10 folii de 38 microni, cu deschidere superioară
• Poate fi personalizat pe coperta frontală și pe cotor
• Dimensiuni: 235 x 310 mm
COD

FORMAT

NUMAR FOLII

KF01263

A4

10

negru

KF01265

A4

20

negru

KF01267

A4

40

negru

KF01269

A4

60

negru

KF01271

A4

100

negru

CULOARE

Dosar din plastic cu clemă metalică
• Fabricat din polipropilenă rigidă
• Copertă transparentă de 200 microni
• Capacitate: aproximativ 30 coli A4 de 80 gr/mp
• Echipat cu clip din metal negru pentru siguranța documentelor
COD

DIMENSIUNI

KF00460

220 x 310 mm

alb

KF00462

220 x 310 mm

albastru

KF00459

220 x 310 mm

negru

KF00461

220 x 310 mm

roșu

KF00464

220 x 310 mm

verde

CULOARE

Dosar din plastic cu clemă pivotantă
• Fabricat din polipropilenă rigidă de 520 microni
• Capacitate: aproximativ 30 coli A4 de 80 gr/mp
• Echipat cu clip din metal negru pentru siguranță documentelor
COD

DIMENSIUNI

KF02134

220 x 310 mm

CULOARE
albastru transparent

KF02135

220 x 310 mm

roșu transparent

KF02136

220 x 310 mm

verde transparent

www.vectorconect.ro
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Folie protecție pentru documente
• Fabricată din polipropilenă moale, netedă, cu proprietăți antistatice.
• Deschidere în partea superioară.
• Prevăzută cu 11 perforații standard pentru arhivare.
COD

GROSIME

CULOARE

FORMAT

AMBALARE

KF14843

75 microni

transparent cristal

A4

100 folii/set

KF14841

100 microni

transparent cristal

A4

100 folii/set

KF16592

120 microni

transparent cristal

A4

100 folii/cutie

KF15633

50 microni

transparent cristal

A5

100 folii/cutie

Folie protecție documente cu clapă laterală
• Fabricată din polipropilenă mată, netedă, orange peel
• Deschidere prin partea dreaptă
• Prevăzută cu clapă laterală pentru siguranța documentelor
• Prevăzută cu 11 perforații standard pentru arhivare
• Dimensiuni: 242 x 313 mm
COD

FORMAT

GROSIME

CULOARE

AMBALARE

KF15636

A4

100 microni

transparent

10 buc/set

KF15726

B4

100 microni

transparent

10 buc/set

Mapa A4 cu burduf
• Fabricat din polipropilenă, cu o grosime de 175 microni (coperta frontala) si 600
microni (coperta spate).
• Mapa cu burduf cu 13 compartimente, 12 separatoare.
• Inchidere cu 2 elastice, situate la colturi.
• Buzunar tranparent cu eticheta descriptiva interschimbabila, in interiorul mapei.
• Buzunar aditional cu eticheta descriptiva, pe cotor.
COD

DIMENSIUNE

KF01275

A4

albastru

KF01276

A4

negru

CULOARE

Mapă plastic cu elastic pe colțuri
• Fabricată din polipropilenă rigidă, transparentă, de 400 microni
• Cu 3 clape în interior
• Închidere cu 2 benzi elastice rotunde pe colț, în culoarea mapei, care protejează
conținutul în timpul transportului
• Dimensiuni: 247 x 319 mm
COD

FORMAT

KF02315

A4

alb transparent

KF02312

A4

albastru transparent

KF02314

A4

negru transparent

KF02311

A4

roșu transparent

KF02313

A4

verde transparent
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Mapă protecție documente
• Mapă transparentă, fabricată din polipropilenă eco-friendly
• Cu clapă ce se închide cu o capsă rezistentă
• Culoare: transparent
COD

GROSIME

DIMENSIUNI

KF02464

172 microni

460 x 325 mm

FORMAT
A3

Clipboard dublu plastifiat PVC
• Clipboard cu coperta, fabricat din carton de 2 mm, acoperit cu PVC de calitate superioara.
• Clema metalica pentru siguranta documentelor.
• Capacitate: pana la 50 coli de 70 gsm.
• Dotat cu buzunar intern aditional, pentru documente si alte accesorii.
• Suport pentru instrument de scris.
COD

FORMAT

KF01301

A4

Albastru

KF01300

A4

negru

KF01302

A4

rosu

KF01303

A4

verde

CULOARE

Clipboard dublu
• Clipboard cu copertă, fabricat din carton de 2 mm, acoperit cu PVC de calitate
superioară
• Clemă metalică pentru siguranță documentelor
• Capacitate: până la 50 coli de 70 gsm
• Dotat cu buzunar intern adițional, pentru documente și alte accesorii
• Suport pentru instrument de scris
• Dimensiune: 230 x 350 mm
COD

FORMAT

KF16206

A5

albastru

KF16205

A5

negru

KF16207

A5

roșu

KF16208

A5

verde

CULOARE

Clipboard simplu plastifiat PVC
• Clipboard simplu, fabricat din carton de 2 mm, acoperit cu PVC de calitate superioară.
• Clemă metalică pentru siguranța documentelor.
• Cu cârlig pentru agățare.
• Capacitate: până la 50 coli de 70 gsm.
• Dotat cu buzunar intern adițional, pentru documente și alte accesorii.
• Suport pentru instrument de scris.
COD

FORMAT

KF01297

A4

albastru

KF01296

A4

negru

KF01298

A4

rosu

KF01299

A4

verde

KF16202

A5

albastru

KF16201

A5

negru

KF16203

A5

rosu

KF16204

A5

verde
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Suport cataloage
• Fabricat din carton, cu o grosime de cca. 2 mm, acoperit cu folie PVC
• Capacitate până la 750 coli, 80 gr/mp
• Pliabil, foarte ușor de asamblat
COD

DIMENSIUNI

KF16209

76 x 317 x 250 mm

bleu

KF16213

76 x 317 x 250 mm

bleumarin

KF16210

76 x 317 x 250 mm

negru

KF16211

76 x 317 x 250 mm

roșu

KF16212

76 x 317 x 250 mm

verde

CULOARE

Creion mecanic Q-Connect
• Creion mecanic cu mecanism retractabil.
• Fabricat din plastic.
• Radieră inclusă.
COD

CULOARE CORP

KF18046

negru

COD

REZERVA

AMBALARE

KF01547

0.5 mm

12 buc/set

KF01548

0.7 mm

12 buc/set

REZERVA MINA
0.5 mm

Rezerve mine creion mecanic

Pix cu 4 culori Q-Connect
• Pix cu mencanism cu 4 culori.
• Mecanism precis de schimbare a culorilor: albastru, verde, rosu si negru.
• Corp din plastic transparent albastru cu rubber grip.
• Grosime scriere: 0.7 mm
COD
KF01938

Pix cu suport si snur
• Potrivit pentru magazine, banci, receptii etc.
• Posibilitatea de a regla unghiul de inclinare al pixului.
• Prevazut cu suport adeviz, cu magnet incorporat pentru a permite montarea
pe suprafete magnetice.
• Lungimea snurului extins: 150cm
• Grosime de scriere: 0.35 mm
COD

CULOARE CORP

KF00841

negru
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CULOARE SCRIERE
albastru

Pix fără mecanism Q-Connect
• Pix fără mecanism cu corp din plastic transparent și grip anitalunecare.
• Vârf metalic, capac în culoarea scrierii.
• Grosime scriere: 0.7 mm
• Rezervă interschimbabilă.
COD

CULOARE SCRIERE

KF34043

albastru

Mapa pentru birou
• Mapa pentru birou fabricata din PVC rezistent la deteriorare si deformare.
• Margini rotunjite.
COD

DIMENSIUNE

DESCRIERE

KF26806

50 x 63 cm

Cu folie transparenta

negru

KF26803

50 x 63 cm

buretata

negru

CULOARE

Organizer de birou cu 7 compartimente
• Organizer metalic, de birou.
• 7 compartimente.
• Fabricat din plasa metalica lacuita.
• Tavite+suporti de reviste.
• Culoare: negru.
COD

DIMENSIUNE

KF18473

345 x 290 x 295 mm

Organizer de birou Mesh
• Fabricat din plasa de metal lacuit.
• Prevazut cu diferite compartimente pentru: instrumente de scris, accesorii de
birou, carti de vizita etc.
• Cu suporti din cauciuc antialunecare.
COD

DIMENSIUNE

DESCRIERE

KF18472

235 x 112 x 100 mm

8 compartimente

negru

KF16572

205 x 103 x 98 mm

3 compartimente

negru
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Organizer de birou cu 6 compartimente
• Organizer metalic, de birou.
• 6 compartimente.
• Fabricat din plasa metalica lacuita.
• 4 compartimente pentru corespondenta.
• 1 compartiment pentru articole de papetarie.
• 1 compartiment pentru accesorii mici de birou (radiere, agrafe etc).
• 1 compartiment pentru notes tip memo.
• Picioare de cauciuc antialunecare.
• Culoare: negru.
COD

DIMENSIUNE

KF16573

205 x 145 x 100 mm

Organizer de birou cu 4 compartimente
• Organizer metalic, de birou.
• 4 compartimente.
• Culoare: negru.
COD

DIMENSIUNE

KF15112

153 x 103 x 100 mm

Suport pentru agrafe Mesh
• Fabricat din plasa de metal lacuit.
• Forma patrata.
COD

DIMENSIUNE

KF18475

80 x 80 x 30 mm

CULOARE
negru

Suport pentru agrafe
• Suport metalic lacuit, rotund.
• Potrivit pentru pastrarea agrafelor de birou.
• Inaltime: 32 mm.
• Diametru: 90 mm.
• Culoare: negru.
COD
KF15102

DIMENSIUNE
D= 90, H= 32 mm

Suport cărți de vizită
• Suport pentru carti de vizita realizat din plasa metalica lacuita
• Culoare: negru
COD
KF04728
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DIMENSIUNE
95 x 75 x 45 mm

Suport cub notițe
• Suport cub hartie realizat din plasa metalica lacuita
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF00878

90 x 80 x 95 mm

Suport pătrat instrumente de scris
• Suport metalic lacuit, forma patrata.
• Potrivit pentru pastrarea instrumentelor de scris.
• Culoare: negru.
COD

DIMENSIUNE

KF15106

80 x 80 x 100 mm

Suport rotund instrumente de scris
• Suport pentru instrumente de scris realizat din plasa metalica lacuita
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF00864

90 x 100 mm

Suport de perete pentru reviste si pliante
• Set tavite de perete pentru prezentarea diverselor materiale, brosuri, cataloage,
pliante etc.
• Fabricat din plasa de metal lacuit.
• Pe parte din spate sunt 2 orificii pentru montare pe perete.
• Kit de montare inclus.
• 3 tavite pe set.
COD

DIMENSIUNE SET

DIMENSIUNE TAVITA

CULOARE

KF16574

325 x 230 x 330 mm

325 x 88 x 170 mm

negru

Suport reviste și cataloage
• Suport pentru documente, reziste, dosare, realizat din plasa metalica lacuita
• Latime cotor: 90 mm
• Capacitate: pana la 850 coli de 80 gsm# Format: A4
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF00862

90 x 295 x 258 mm
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Suport pentru sortare scrisori
• Separator cu 3 compartimente pentru corespondenta, realizat din plasa metalica lacuita
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF00876

170 x 135 x 83 mm

Set 5 tăvi suprapozabile
• Set 5 tavite metalice suprapozabile. Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF18474

275 x 350 x 375 mm

Set 3 tăvi suprapozabile
• Set de 3 tavi din realizate din plasa metalica lacuita
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF00823

278 x 275 x 350 mm

Suport umbrele
• Suport pentru umbrele realizat din plasa metalica lacuita
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF00829

D= 265, H= 500 mm

Cos pentru hartii Mesh
• Cos pentru hartii realizat din plasa metalica lacuita.
COD

CAPACITATE

DIMENSIUNE

KF00871

19 litri

295 x 240 x 340 mm

negru

KF18471

18 litri

270 x 270 x 310 mm

negru

KF00873

12 litri

265/210 mm

negru
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Display metalic pentru perete
• Set tavite de perete pentru prezentarea diverselor materiale, brosuri, cataloage, pliante etc #
Realizat din plasa metalica lacuita
• Pe parte din spate sunt 2 orificii pentru montare pe perete
• Kit de montare inclus
• Culoare: negru
COD

DIMENSIUNE

KF04726

315 x 440 x 120 mm

Elastice pentru bani
• Elastice din cauciuc pentru utilizare la birou sau acasă
• Realizat din material cu conținut de 60% cauciuc
• Extensibilitate în condiții de laborator 550%
• Greutate: ambalaj 100 g
• Număr de elastice de cauciuc incluse în pachet: 265 3%
COD

DIMENSIUNI

KF16075

D 50 x 1,5 mm

CULOARE
roșu

Pastile adezive nepermanente
• Pastile adezive nepermanente, folosite pentru fixarea fotografiilor, posterelor etc., fără
găurirea pereților
• Utilizare pe suprafețe curate și degresate
• Ușor de eliminat, nu lasă urme
• Reutilizabile
COD

GREUTATE

CULOARE

AMBALARE

KF04590

78 g

alb

78 buc/set

Pensule pentru pictura
• Set de pensule diferite mărimi, cu mâner din lemn și garnitură metalică.
• Dimensiune perii: 4, 8, 10, 12.
• Ambalate în cutie de carton
COD

CULOARE

AMBALARE

KF02519A

Maro

6 buc/cutie
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Covoraș protecție mochetă
• Confecționat din vinil de calitate.
• Potrivit pentru un birou standard.
• Se folosește peste mochetă și protejează împotrivă abraziunii, deteriorării și inundației.
• Caracterizat prin luminozitate și transparența.
• Colțurile rotunjite și marginile conturate fac mai ușoară mobilitatea scaunului.
• Striațiile de 5 mm fixează covorașul pe mochetă fără a o deteriora.
• Își păstrează proprietățile la un interval de temperatură între 1-30° C.
• Nu conține substanțe toxice: cadmiu, plumb, bisfenol A, s.a.
• Grosime: 2.5 mm
• Culoare: transparent
COD

DIMENSIUNI

FORMĂ

KF02255

120 x 90 cm

Litera “T”

KF15898

120 x 90 cm

dreptunghiulară

KF02256

134 x 115 cm

Litera “T”

KF15899

150 x 120 cm

dreptunghiulară

Covoraș protecție parchet/gresie
• Confecționat din vinil de calitate.
• Potrivit pentru un birou standard.
• Se folosește peste parchet, gresie sau parchet laminat și protejează împotrivă abraziunii, deteriorării și inundației.

• Caracterizat prin luminozitate și transparența.
• Colțurile rotunjite și marginile conturate fac mai ușoară mobilitatea scaunului.
• Își păstrează proprietățile la un interval de temperatură între 1-30° C.
• Nu conține substanțe toxice: cadmiu, plumb, bisfenol A, s.a.
• Grosime: 2 mm
• Culoare: transparent
COD

DIMENSIUNI

FORMA

KF00191

120 x 90 cm

Litera “T”

KF15900

120 x 90 cm

dreptunghiulara

KF00192

134 x 115 cm

Litera “T”

KF15901

150 x 120 cm

dreptunghiulara

Suport ergonomic metalic pentru picioare
• Suport pentru picioare confectionat din plastic tare, durabil.
• Creste confortul lucrului la birou.
• Grad de inclinare ajustabil.
• Echipat cu 4 suporti de cauciuc pentru a preveni alunecarea.
COD

DESCRIERE

DIMENSIUNI

KF16043

1 nivel de înălțime

350 x 150 x 350 mm

negru

KF17984

1 nivel de înălțime

450 x 115 x 340 mm

negru

KF04525

2 nivele de inaltime

400 x 70 x 350 mm

negru

KF20076

3 nivele de inaltime

400 x 70 x 350 mm

negru/antracit

KF16043

4 nivele de inaltime

350 x 150 x 350 mm

negru/antracit
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Pix cu mecanism Slider Xite
• Pix cu mecanism, cu corp confecționat din plastic bio 90%.
• Tehnologia Viscoglide asigură o scriere extrem de ușoara și alunecoasă.
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 12757-2 (în afară de culoarea roșu).
• Rezervă metalică Slider 710 XB cu vârf din oțel inoxidabil
COD

VARF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-133201

1.4 mm

alb/bleu

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-133202

1.4 mm

alb/bleu

roșu

10 buc/cutie

S-133203

1.4 mm

alb/bleu

albastru

10 buc/cutie

S-133204

1.4 mm

alb/bleu

verde

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-302812

30 pixuri/display: 15 x S-133203, 10 x S-133201,
3 x S-133202, 2 x S-133204

AMBALARE
30 buc/display
+ 1 buc de test gratis

Pix cu mecanism Slider Rave XB
• Tehnologia Viscoglide® este acum disponibilă și la un pix cu mecanism.
• Corpul este integral cu rubber grip, iar forma ergonomică facilitează o mișcare naturală
a mâinii pentru scriere ușoară.

• Noua rezervă Slider 755 cu vârf mai mare permite scriere ușoară, alunecoasă și
excelează prin performanță.

• Cerneala este rezistentă la apă conform ISO 12757-2.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

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

Display
COD

DESCRIERE

S-301742

15 x albastru; 10 x negru; 3 x roșu; 2 x verde

AMBALARE
30 buc/display

Pix cu rubber grip Slider Memo XB
• Pix inovativ cu design modern și corp ergonomic pentru confort în timpul scrierii.
• Datorită tehnologiei Viscoglide® – cerneala alunecă foarte încet pe hârtie.
• Cerneala neagră este rezistentă la apă și se usucă repede pe hârtie
• Vârf rezistent la uzură, din oțel inoxidabil, cu clip din metal.
• Rezervă metalică Slider 755 M.
COD

CULOARE SCRIERE

VÂRF

S-150203

albastru

1.4 mm

10 buc/cutie

S-150201

negru

1.4 mm

10 buc/cutie

S-150206

portocaliu

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, roșu, albastru

1.4 mm

3 buc/set

S-150296

negru, roșu, albastru, violet, roz, portocaliu

1.4 mm

6 buc/set

Display
COD

DESCRIERE

S-301392

10 x albastru; 9 x negru; 3 x roșu; 2 x verde; 2 x portocaliu; 2 x violet; 2 x roz

AMBALARE

AMBALARE
30 buc/display

Pix Slider Edge F
• Pix cu inovativa tehnologie Viscoglide® pentru scris extrem de ușor și alunecos.
• Corp cu părți cauciucate pentru scriere relaxată și confortabilă.
• Capacul are culoarea cernelii și poate fi inversat.
• Pixul nu se rostogolește pe birou, iar forma subțire se potrivește în sertarele de birou
sau în penarele elevilor.

• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2.
COD
S-152003

CULOARE SCRIERE
albastru

VÂRF
0.7 mm

AMBALARE
10 buc/cutie

S-152001

negru

0.7 mm

10 buc/cutie

S-152002

roșu

0.7 mm

10 buc/cutie
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Pix Slider Edge M
• Pix cu inovativa tehnologie Viscoglide® pentru scris extrem de ușor și alunecos.
• Corp cu părți cauciucate pentru scriere relaxată și confortabilă.
• Capacul are culoarea cernelii și poate fi inversat.
• Pixul nu se rostogolește pe birou, iar forma subțire se potrivește în sertarele de birou
sau în penarele elevilor.

• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2.
COD
S-152103

CULOARE SCRIERE
albastru

VÂRF
1.0 mm

AMBALARE
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 XB
• Corp cu părți cauciucate pentru scriere relaxată și confortabilă.
• Vârf 1,4 mm
• Capacul are culoarea cernelii și poate fi inversat.
• Pix cu inovativa tehnologie Viscoglide® pentru scris extrem de ușor și alunecos.
• Pixul nu se rostogolește pe birou, iar forma subțire se potrivește în sertarele de birou
sau în penarele elevilor.

• Cerneala neagră este rezistentă la apă, conform ISO 12757-2.
COD

CULOARE SCRIERE

COD

CULOARE SCRIERE

S-152201

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-152205

S-152210

bleu

10 buc/cutie

galben

10 buc/cutie

S-152206

S-152211

verde deschis

10 buc/cutie

portocaliu

10 buc/cutie

S-152207

S-152202

roșu

10 buc/cutie

maro

10 buc/cutie

S-152208

S-152203

albastru

10 buc/cutie

violet

10 buc/cutie

S-152209

S-152204

verde

10 buc/cutie

roz

10 buc/cutie

AMBALARE

COD

CULOARE SCRIERE

S-152294

negru, roșu, albastru, verde

AMBALARE
4 buc/set

S-152279

negru, roșu, albastru, verde, portocaliu, violet, roz, bleu

8 buc/set

Pix Slider Touch XB
• Slider Touch – un pix care întradevăr atinge!
• Nimic nu ne atinge mai mult decât călătoria! Ne depășim limitele, câștigăm inspirație și
descoperim lucruri noi.

• Schneider a dezvoltat un pix care reunește lumi diferite – ca și călătoria. Experimentezi
scrisul pe hârtie și navigarea digitală într-un singur instrument de scris – cu noul Schneider
Slider Touch.
• Pixul care oferă o experiență de scriere netedă datorită tehnologiei revoluționare ViscoGlide®-cerneală alunecă mai ușor pe hârtie.
• Echilibrul perfect al noului tip de cerneală fluidă și vârful „Direct2Point” garantează fluiditatea
cernelii.
• Zone cu rubber grip ale corpului pentru scriere confortabilă.
• Cerneală cu uscare rapidă., nu se șterge și nu se usucă dacă este lăsat fără capac.
• Cerneală neagră este rezistentă la apă.
• Vârf 1,4 mm
COD

CULOARE SCRIERE

COD

CULOARE SCRIERE

S-154201

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-154202

S-154204

verde

10 buc/cutie

roșu

10 buc/cutie

S-154209

roz

10 buc/cutie

S-154203

albastru

10 buc/cutie

S-154208

violet

10 buc/cutie

AMBALARE

Pix Slider Basic XB
• Pix ce oferă o experință de scriere lină și fără
întreruperi – oferită de tehnologia revoluționară Viscoglide.

• Rubber grip pentru scriere confortabilă.
• Cerneala nu se usucă dacă este lăsat fără capac.
• Vârf 1,4 mm
COD

CULOARE SCRIERE

COD

CULOARE SCRIERE

S-151203

albastru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-151210

S-151209

roz

10 buc/cutie

bleu

10 buc/cutie

S-151201

S-151204

verde

10 buc/cutie

negru

10 buc/cutie

S-151206

S-151211

verde deschis

10 buc/cutie

portocaliu

10 buc/cutie

S-151202

S-151208

violet

10 buc/cutie

roșu

10 buc/cutie

AMBALARE

COD

CULOARE

S-151294

albastru, negru, roșu, verde

4 buc/set

S-151298

negru, roșu, albastru, orange, violet, roz, bleu, vernil

8 buc/set

www.vectorconect.ro
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Pix cu mecanism Slider Reload XB
• Pix cu mecanism, rubber grip ergonomic și clip metalic.
• Datorită tehnologiei Viscoglide oferă o scriere ușoară și plăcută.
• Vârf din oțel inoxidabil.
• Rezervă metalică Slider 755
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-132603

1.4 mm

gri/albastru

albastru

AMBALARE
10 buc/cutie

S-132601

1.4 mm

gri/negru

negru

10 buc/cutie

S-132602

1.4 mm

gri/roșu

roșu

10 buc/cutie

Pix Epsilon Touch XB
• Pix care combină designul clasic cu elemente moderne.
• Deosebite sunt clipul din metal parțial încastrat pixului, corpul cu dungi orizontale
cauciucate, care previn alunecarea în timpul scrisului.

• Vârful din oțel inoxidabil rezistent la uzură garantează alimentarea cu cerneală fără
exces.

• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 12757-2 G2.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-138701

1.4 mm

alb/argintiu

albastru

AMBALARE
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

Display
COD

DESCRIERE

S-302462

câte 5 alb/argintiu, negru/auriu,
câte 4 alb/albastru, negru/roz

AMBALARE
18 buc/display
+ 1 buc de test gratis

Pix Haptify
• Pix cu rubber grip ergonomic pe 3 laturi pentru scriere confortabilă.
• Design-ul modern în culori atractive, fac din acest pix unul peste medie, iar inovativa
tehnologie ViscoglideA® asigură un scris extrem de ușor și alunecos.

• Pixul are vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și este prevăzut cu buton și clip metalic.
• Rezervă metalică Slider 755.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-135301

0.7 mm

negru

neagră

10 buc/cutie

S-135303

0.7 mm

albastru

albastră

10 buc/cutie

S-135320

0.7 mm

violet/roz

albastră

10 buc/cutie

S-135313

0.7 mm

turcoaz/bleu

albastră

10 buc/cutie

S-135349

0.7 mm

alb/negru

albastră

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-302502

Câte 10 gri petrol/bleu, roz/violet, alb/negru

AMBALARE

AMBALARE
30 buc/display
+ 1 buc de test gratis

Pix cu rubber grip Loox
• Pix cu mecanism cu rubber grip pentru scriere confortabilă.
• Clipul din metal și corpul din plastic solid garantează rezistența.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 775M.
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă, conform ISO
12757-2 H.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-135580

0.7 mm

asortate

albastru

AMBALARE
20 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-300432

asortate

238

AMBALARE
30 buc/display + 1 buc de test gratis

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

S-132000

asortate

albastru

Display
COD

DESCRIERE

S-300422

asortate

AMBALARE
20 buc/cutie

AMBALARE
100 buc/display + 1 buc de test gratis

Pix cu mecanism Office
• Pix cu clip, buton și inel de decor din metal. Vârf 0,7 mm.
• Corp cu formă ergonomică ce garantează scrierea confortabilă timp îndelungat.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Slider 765.
• Culoarea corpului în culoarea cernelii, cerneală rezistentă la apă.
COD

CULOARE
CORP

CULOARE
SCRIERE

S-132903

albastru

albastru

50 buc/cutie

AMBALARE

COD

CULOARE
CORP

CULOARE
SCRIERE

S-932958

alb

albastru

AMBALARE
50 buc/cutie

S-132901

negru

negru

50 buc/cutie

S-932955

galben

albastru

50 buc/cutie

S-132902

rosu

roșu

20 buc/cutie

S-932969

negru

albastru

50 buc/cutie

S-132904

verde

verde

S-132900

culori asortate albastru

20 buc/cutie

S-932952

roșu

albastru

50 buc/cutie

50 buc/cutie

S-932904

verde

albastru

50 buc/cutie

Pix plastic Klick - Fix
• Are atașat un arc spiralat prins de un suport prevăzut cu adeziv.(klick-fix: sistem
patentat universal care prinde obiecte cu D = 5-12 mm și se rotește cu 360°)
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 775.
• Ideal pentru ghișee. Culoare corp: alb-albastru.
COD

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-4120

albastru

albastru

10 buc./cutie

AMBALARE

S-4121

negru

negru

10 buc./cutie

Pix cu mecanism K1
• Pix cu clip din oțel inoxidabil și buton metalic nichelat.
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 225 sau 75.
• Culoarea corpului în culoarea cernelii.
• Vârf de scriere 0.7 mm.
COD
S-3151

CULOARE CORP
negru

CULOARE SCRIERE
negru

AMBALARE
20 buc/cutie

S-3152

roșu

roșu

20 buc/cutie

S-3153

albastru

albastru

20 buc/cutie

S-3154

verde

verde

20 buc/cutie

www.vectorconect.ro
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Pix cu mecanism K15
• Pix subțire cu clip din oțel inoxidabil și buton metalic de apăsare.
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură și cerneală rezistentă la apă.
• Reîncărcabil cu rezervă metalică Express 225 sau 75.
• Culoarea corpului în culoarea cernelii. • Vârf de scriere 0.7 mm.
COD

CULOARE
CORP

CULOARE
SCRIERE

AMBALARE

COD

CULOARE
CORP

CULOARE
SCRIERE

AMBALARE

S-93088

alb

albastră

S-3083

albastru

albastră

50 buc/cutie

S-930855

galben

albastră

50 buc/cutie

50 buc/cutie

S-93081

negru

albastră

S-3081

negru

50 buc/cutie

neagră

50 buc/cutie

S-93086

portocaliu

albastră

S-3082

50 buc/cutie

roșu

roșie

20 buc/cutie

S-930852

roșu

albastră

50 buc/cutie

S-3084

verde

verde

20 buc/cutie

S-930804

verde

albastră

50 buc/cutie

S-3080

culori asortate

albastră

50 buc/cutie

Display
COD

AMBALARE

S-301072

216 pixuri culori asortate

Pix plastic TOPS 505 F
• Pix de unică folosință cu corp orange.
• Capacul și extremitățile în culoarea scrierii.
• Vârf fin din oțel inoxidabil care garantează o folosire curată și completă a rezervei.
COD

CULOARE

VÂRF

S-150501

negru

0,4 mm

50 buc./cutie

AMBALARE

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

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

Display

AMBALARE

COD

DESCRIERE

S-300872

140 pixuri Tops 505M si 40 pixuri Tops 505F

Pix cu gel Gelion 1
• Pix cu gel pentru o scriere fluentă în culori vibrante.
• Corp din plastic transparent, cu grip din cauciuc în culoarea scrierii, ce asigură o
scrierea relaxată
• Reîncărcabil cu rezervă Gelion 39.
• Rezistent la apă și rezistentă la lumină conform standardului de cerneală ISO 27668-2.
• Datorită sistemului inteligent Plug + Play, pixul Gelion 1 poate folosi diverse rezeverve.
COD

CULOARE

VÂRF SCRIERE

S-101003

albastru

0,4 mm

10 buc/cutie

S-101001

negru

0,4 mm

10 buc/cutie

S-101002

roșu

0,4 mm

10 buc/cutie

S-101004

verde

0,4 mm

10 buc/cutie
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Gelion 39

Gelion 1

Gelion 39

S-103904

Topball 811

Gelion 39

S-103902

Loox

Gelion 39

S-103901

Klick-fix

Office 765

S-103903

K20

Office 765

S-176511

office

850

S-176513

K1

850

S-8503

K15

Express 775M

S-8501

slider memo

buro 708M (tip Parker)

S-7763

slider rave

buro 708M (tip Parker)

S-7083

contrast XB

852

S-7081

slider reload

852

S-185204

base ball

852

S-185202

base senso

852

S-185203

Breeze

Slider 755XB

S-185201

pulse

Slider 755XB

S-175503

memo

S-175501

contrast

DESCRIERE
Rave

COD REZERVĂ

reload

Rezerve

Roller cu cartuș Base Ball
• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, ideal pentru începători și care poate înlocui
stiloul.

• Conține cartuș de rezervă cu cerneală albastră ce se poate șterge.
• Cerneala se usucă rapid.
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

AMBALARE

S-188303

mediu

albastru/negru

10 buc/cutie

S-188332

mediu

roșu/albastru

10 buc/cutie

S-188321

mediu

gri/verde

10 buc/cutie

S-188329

mediu

roz/roz

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-303162

20 x albastre, 10 x roz

AMBALARE
30 buc/display + 1 buc de test gratis

Stilou Base Kid
• Stiloul care crește cu tine. Base kid este adaptat pentru micii începători.
• Pentru mâini mici se recomandă stiloul scurt, iar pentru mâinile în creștere stiloul
obișnuit.

• Pentru stângaci există tipul L – are o formă ergonomică specială non-alunecare.
• Fiecare începător are stiloul corect și poate evita petele de cerneală și presiunea pe
degete.

• Base kid a fost dezvoltat în colaborare cu profesori și a primit deja 4 premii.
• Calitatea și vârful robust din iridium pentru începători îi adaugă stabilitate.
• Capacul și forma stiloului împiedică rostogolirea.
COD

CULOARE CORP

S-162883

albastru cu décor

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)
Tip A - începător

S-162821

gri/verde cu décor

Tip A - începător
Tip A - începător

S-162829

roz/roz deschis cu décor

S-162921

gri/verde cu décor

Tip L - stângaci

S-162929

roz/roz deschis cu décor

Tip L - stângaci

Display
COD

DESCRIERE

S-303181

6xA S-162821, 5xA S-162829, 1xL S-162921

www.vectorconect.ro
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12 buc/display + 1 buc de test gratis
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Stilou Ray
• Stilou cu design futurist. • Imbină modernitatea, stilul de viată și sportivitatea cu gripul
de prindere ergonomic din cauciuc de inaltă calitate

• Vârf de iridiu și penița din oțel inoxidabil
• Cartușe de cerneală standard, albastru regal, care se poate șterge
• Versiune de vârf L cu grip de prindere pentru persoanele care scriu cu stânga.
COD

CULOARE CORP

S-168449

alb/gri inchis

Tip L - stângaci

S-168403

bleumarin/gri deschis

Tip L - stângaci

S-168249

alb/gri inchis

S-168203

bleumarin/gri deschis

Display
COD

DESCRIERE

S-303032

5x S-168203, 6x S-168249, 1xL S-168403

VARF SCRIERE (PENIȚĂ)

Tip M - mediu
Tip M-mediu

AMBALARE
12 buc/display

Roller Ray
• Rolle cu design futurist
• Imbină modernitatea, stilul de viată și sportivitatea cu gripul de
prindere ergonomic din cauciuc

• Vârf din oțel inoxidabil, rezistent la uzură
• Cartușe de cerneală standard, albastru regal, care se poate șterge
• Potrivite atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
COD

CULOARE CORP

S-187849

Alb/gri inchis

15 buc/cutie

S-187803

Bleumarin/gri deschis

15 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-303052

6x S-187803, 6x S-187849

AMBALARE

AMBALARE
12 buc/display

Stilou Glam
• Stilou imprimat cu modele moderne, unice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf de calitate superioară din oțel cu iridium.
• Patroane standard, cu cerneală albastru royal, care se poate șterge.
• Clip din metal rigid.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
COD

DESIGN CORP

AMBALARE

S-167733

Black

4 buc/cutie

S-167734

Blue

4 buc/cutie

S-167731

Floral

4 buc/cutie

S-167735

Ivory

4 buc/cutie

S-167730

sport

4 buc/cutie

S-167732

Steel heart

S-76775

roz

Display

4 buc/cutie
Blister+2 rezerve patroane

COD

DESCRIERE

S-303262

6x S-167731, 6x S-167732, 5x S-167730

17 buc/display

AMBALARE

S-303282

6x S-167733, 6x S-167734, 5x S-167735 – model Glam VIP

17 buc/display

Roller Glam
• Roller imprimat cu modele moderne, unice.
• Rubber grip ergonomic.
• Vârf din oțel rezistent.
• Cartușe standard, cu cerneală albastru royal, care se poate șterge.
• Clip din metal rigid.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stangaci.
COD

DESIGN CORP

S-78790

Alb/rosu

242
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Blister+2 rezerve cartuse

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

CULOARE CORP

S-160209

rose

Tip M- mediu

S-160212

gri deschis

Tip M- mediu

S-160215

mint

Tip M- mediu

S-160243

albastru

S-160409

rose

Tip L - stângaci

S-160412

gri deschis

Tip L - stângaci

S-160415

mint

Tip L - stângaci

Display
COD
S-302962

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)

Tip M- mediu

DESCRIERE

AMBALARE
12 buc/display
+ 1 buc de test gratis

5xM S-160212, 3xM S-160209, 3xM S-160215, 1xL S-160412

Stilou Base Uni
• Rubber grip ergonomic.
• Materialul elastic evită transpirația și impiedică alunecarea degetelor.
• Peniță din iridium.
• Patron cu cerneală albastră inclus.
COD

CULOARE CORP

S-160201

negru

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)
Tip M- mediu

S-160203

albastru

Tip M- mediu

Display
COD

DESCRIERE

S-302021

12 stilouri - (4 x negre, 4 x albastre, 4 x albe)

AMBALARE
12 buc/display
+ 1 buc de test gratis

Roller cu cartuș Breeze
• Roller cu cartuș 852 cu regulator de cerneală.
• Scriere ușoară, se usucă rapid și se poate șterge.
• Cartuș de rezervă inclus în corpul roller-ului.
• Rezervă Universal 852.
COD

CULOARE CORP

S-188909

roz

CULOARE SCRIERE
albastru

S-188910

bleu

albastru

S-188911

vernil

albastru

S-188921

negru

albastru

S-188926

orange

albastru

S-188949

alb/albastru

albastru

Display
COD

DESCRIERE

S-302772

10 x S-188921, 10 x S-188926, 10 x S-188949

30 buc/display + 1 buc de test gratis

AMBALARE

S-301402

10 x S-188909, 10 x S-188910, 10 x S-188911

30 buc/display + 1 buc de test gratis

Stilou Smart
• Stilou cu rubber grip ergonomic.
• Patroane standard, cu cerneală albastru royal, care se poate sterge.
• Vârf de calitate superioară din oțel cu iridium.
• Clip din metal rigid.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
COD

VÂRF

CULOARE

S-168001

Mediu

Negru

10 buc/cutie

S-168049

Mediu

Alb

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-399150

15 albe, 15 negre

www.vectorconect.ro
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AMBALARE
30 buc/display + 1 buc de test gratis
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Stilou Inx Sportive
• Stilou cu design modern tehnic, cu linii elegante și simboluri sportive ce conferă
performanță.

• Cu rubber grip pentru confort și clip metalic.
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.
• Potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.
COD

DESIGN CORP

S-167623

Negru cu design

AMBALARE

S-76730

Bleumarin cu design

10 buc/cutie
Blister+2 rezerve patroane

Display
COD

DESCRIERE

S-303192

17 x S-167623

AMBALARE
17 buc/display

Roller Inx Sportive
• Roller cu design modern tehnic, cu linii elegante și simboluri sportive ce conferă
performanță.

• Cu rubber grip pentru confort și clip metallic.
COD

DESIGN CORP

AMBALARE

S-187310

Bleu cu design

10 buc/cutie

S-78739

Bleumarin cu design

Display

COD

DESCRIERE

S-303202

17 x S-187310

Blister+2 rezerve cartuse

AMBALARE
17 buc/display

Stilou Zippi
• Arată bine și e întotdeauna la îndemână.
• Disponibil în 5 culori transparente cu design atractiv.
• Funcționează cu rezerve standard de cerneală și are penița solidă din oțel inoxidabil
COD

CULOARE CORP

S-168941

negru

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)
Tip M- mediu

S-168969

roz

Tip M- mediu
Tip M- mediu

S-168944

verde

S-168964

verde

Tip M- mediu

S-168968

violet

Tip M- mediu

S-76890

1 rezerva cerneala/blister

Tip M- mediu

Display
COD

DESCRIERE

S-302592

14 x S-168941, 13 x S-168944, 13 x S-168949

40 buc/display

AMBALARE

S-303222

14 x S-168964, 13 x S-168968, 13 x S-168969

40 buc/display

Roller Zippi
• Arată bine și e întotdeauna la îndemână.
• Disponibil în 5 culori transparente cu design atractiv.
• Vîrf din oțel inoxidabil rezistent la uzură.
COD

VÂRF

CULOARE

S-187509

0.8 mm

roz

10 buc/cutie

S-187504

0.8 mm

verde

10 buc/cutie

S-187544

0.8 mm

verde

10 buc/cutie

S-187508

0.8 mm

violet

S-78750

0.8 mm

asortat

Display

AMBALARE

10 buc/cutie
1 rezerva cerneala/blister

COD

DESCRIERE

S-303242

14 x S-187504, 13 x S-187508, 13 x S-187509

40 buc/display

S-302612

14 x S-187541, 13 x S-187544, 13 x S-187549

40 buc/display
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Stilou Easy
• Stilou metalic cu décor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere
confortabilă și penița solidă din oțel inoxidabil.

• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.
COD

CULOARE CORP

S-162033

gri/bleu

S-162034

gri/verde mentă

S-76221

asorate

Display

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)
Tip M- mediu
Tip M- mediu
2 rezerve cerneala/blister

COD

DESCRIERE

S-302842

15 x S-162033, 15 x S-162034

AMBALARE
30 buc/display

Roller Easy
• Roller metalic cu decor, cu rubber grip ergonomic pentru
scriere confortabilă și vârf din oțel inoxidabil.

• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, ideal pentru începători
și care poate înlocui stiloul.

• Conține cartuș de rezervă cu cerneală albastră ce se poate șterge.
• Cerneala se usucă rapid.
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.
COD

VÂRF

CULOARE

S-187433

0.8 mm

gri/bleu

S-187434

0.8 mm

gri/verde mentă

S-78700

0.8 mm

asortate

Display
COD

DESCRIERE

S-302862

15 x S-187433, 15 x S-187434

AMBALARE
10 buc/cutie
10 buc/cutie
2 rezerve cerneala/blister

AMBALARE
30 buc/display

Stilou Voice
• Stilou metalic cu décor, cu rubber grip ergonomic pentru scriere confortabilă și
peniță solidă din oțel inoxidabil.

• Funcționează cu rezerve standard de cerneală.
COD

CULOARE CORP

S-160008

violet/alb

S-160017

albastru/alb

S-76760

asortate

Display

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)
Tip M- mediu
Tip M- mediu

2 rezerve cerneala/blister

COD

DESCRIERE

S-302882

15 x S-160008, 15 x S-160017

AMBALARE
30 buc/display

Roller Voice
• Roller metalic cu design modern, cu rubber grip ergonomic
pentru scriere confortabilă.

• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură.
• Cartuș cu cerneală albastră ce se poate șterge.
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.
COD

VÂRF

CULOARE

S-187108

0.8 mm

albastru/alb

10 buc/cutie

S-187117

0.8 mm

violet/alb

10 buc/cutie

S-187114

0.8 mm

verde

S-78780

0.8 mm

asortate

Display
COD

DESCRIERE

S-302902

15 x S-187108, 15 x S-187117

www.vectorconect.ro
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10 buc/cutie
2 rezerve cerneala/blister

AMBALARE
30 buc/display
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Stilou Voyage
• Rubber grip, profilat pentru poziția corectă de scriere.
• Patron cu cerneală albastră inclus.
• Rubber grip, profilat pentru poziția corectă de scriere.
COD

CULOARE CORP

S-161112

gri/alb

S-161124

verde/alb

S-76110

asortate

Display

VÂRF SCRIERE (PENIȚA)
Tip M- mediu
Tip M- mediu
2 rezerve cerneala/blister

COD

DESCRIERE

S-302922

15 x S-161112, 15 x S-161124

AMBALARE
30 buc/display

Roller cu cartuș Voyage
• Roller cu cartuș în culori asortate.
• Cartuș standard, cu cerneală ce se poate șterge.
• Vârf metalic cu scriere de 1.0 mm.
• Roller cu cartuș prevăzut cu rubber grip, cu vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură.
• Conține cartuș de rezervă cu cerneală albastră ce se poate șterge.
• Potrivit atât pentru utilizatori stângaci cât și dreptaci.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

S-187601

1.0 mm

negru/argintiu

10 buc/cutie

S-187612

1.0 mm

gri/alb

10 buc/cutie

S-187624

1.0 mm

verde/alb

10 buc/cutie

S-78760

1.0 mm

verde/alb

2 rezerve cerneala/blister

Display
COD

DESCRIERE

S-302932

15 x S-187612, 15 x S-187624

AMBALARE

AMBALARE
30 buc/display

Stilou Opus
• Stilou cu un design modern și elegant, potrivit pentru elevi și studenți.
• Funcționează cu patroane de cerneală standard, ce poate fi ștearsă.
• Prevăzut cu grip de prindere pentru un confort sporit în timpul scrisului.
• Peniță din otel inoxidabil.
• Poate fi folosit atât de către dreptaci, cât și de către stângaci.
COD

CULOARE CORP

S-606120

argintiu

10 buc/cutie

AMBALARE

S-76120

argintiu

Blister + 2 rezerve patroane

Roller cu cartus Opus
• Roller cu cartuș cu design imprimat, unic în tendințele actuale.
• Rubber grip ergonomic pentru scriere confortabilă.
• Vârf din oțel inoxidabil rezistent la uzură.
• Cartuș standard cu cerneală albastră, care se poate șterge.
• Poate fi folosit atât de către dreptaci, cât și de către stângaci.
COD

CULOARE CORP

S-78770

argintiu
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Blister + 2 rezerve cartuse

Pic ștergere și corectare Corry
• Radieră pentru cerneală și stilou corector (2 capete).
• Cu vârf gros și vârf fin.
• Vârful fin albastru scrie clar peste porțiunea corectată.
• Pentru ștergerea literelor, cuvintelor sau a unei fraze.
COD

AMBALARE

S-6940

30 buc./cutie

S-76940

2 buc/blister

Display
COD

AMBALARE

S-2805

60 buc/display

Patroane (cartușe) cerneală
• Dimensiune standard; sigilare cu bilă.
• Se recomandă pentru toate tipurile de stilouri.
• Cerneala se poate șterge.
COD

CULOARE

AMBALARE

S-6601

negru

6 buc./cutie

S-6602

roșu

6 buc./cutie

S-6603

albastru

6 buc./cutie

S-6604

verde

S-6703

albastru

30 buc/borcan

S-6803

albastru

100 buc/borcan

6 buc./cutie

Roller cu cerneală One Business
• Super – roller – Roller-ul noii generații
• Există momente în care se iau decizii care nu lasă loc de erori și necesită un lucru mai
presus de toate – perfecțiunea. Pentru astfel de momente Schneider a creat următoarea
generație de roller: experimentează noul roller One Business.
• Vârful Ultra-Smooth oferă cea mai bună experiență de scriere.
• Cerneală rezistentă la apă conform ISO 14145-2.
• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început până la sfârșit.
• Rezervor de cerneală cu indicator de nivel.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac 2-3 zile.
• Clip metalic de calitate superioară și grip cauciucat care oferă prindere sigură pentru un
scris relaxat.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-183001

0.6 mm

neagră

10 buc/cutie

S-183002

0.6 mm

roșie

10 buc/cutie

S-183003

0.6 mm

albastră

10 buc/cutie

S-183004

0.6 mm

verde

10 buc/cutie

S-183008

0.6 mm

violet

10 buc/cutie

S-183094

0.6 mm

4 culori/set

4 buc/set

COD

DESCRIERE

S-302192

12 x verde; 12 x negru; 3 x roșu; 3 x verde

30 buc/display

Display

www.vectorconect.ro
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AMBALARE
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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

S-183101

0.3 mm

neagră

10 buc/cutie

S-183102

0.3 mm

roșie

10 buc/cutie

S-183103

0.3 mm

albastră

10 buc/cutie

S-183104

0.3 mm

verde

10 buc/cutie

S-183194

0.3 mm

negru, roșu, albastru, violet

S-183201

0.5 mm

neagră

10 buc/cutie

S-183202

0.5 mm

roșie

10 buc/cutie

S-183203

0.5 mm

albastră

10 buc/cutie

S-183204

0.5 mm

verde

10 buc/cutie

S-183294

0.5 mm

negru, roșu, albastru, violet

Display

AMBALARE

4 buc/set

4 buc/set

COD

VÂRF

DESCRIERE

S-302212

0.3

12 x albastru; 12 x negru; 3 x roșu; 3 x verde

30 buc/display

AMBALARE

S-302232

0.5

12 x albastru; 12 x negru; 3 x roșu; 3 x verde

30 buc/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

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

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

Display

AMBALARE

4 buc/set

4 buc/set

COD

VÂRF

DESCRIERE

S-302252

0.3

12 x albastru; 12 x negru; 3 x roșu; 3 x verde

30 buc/display

AMBALARE

S-302272

0.5

12 x albastru; 12 x negru; 3 x roșu; 3 x verde

30 buc/display

Roller cu cerneală Xtra 803, needle point
• Roller cu vârf conic din oțel inoxidabil și tehnologie inovatoare pentru fluiditatea
cernelii. Regulatorul de cerneală xtra controlează fluxul de cerneală constant, fără
pete sau întreruperi.
• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cerneală.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-180301

0,3 mm

negru

10 buc/cutie

S-180302

0,3 mm

roșu

10 buc/cutie

S-180303

0,3 mm

albastru

10 buc/cutie

S-180304

0,3 mm

verde

10 buc/cutie
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Roller cu cerneală Xtra 805, needle point
• Roller cu vârf conic din oțel inoxidabil și tehnologie inovatoare pentru fluiditatea
cernelii. Regulatorul de cerneală xtra controlează fluxul de cerneală constant, fără
pete sau întreruperi.
• Rezervor mare de cerneală care permite monitorizarea cantității de cerneală.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-8051

0,5 mm

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-8052

0,5 mm

roșu

10 buc/cutie

S-8053

0,5 mm

albastru

10 buc/cutie

S-8054

0,5 mm

verde

10 buc/cutie

COD

DESCRIERE

S-301052

38-negre, albastre, 16-roșii, 8-verzi

100 buc/display

Display
AMBALARE

Roller cu cerneală Xtra 823, 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

S-8231

0,3 mm

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

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 cerneală.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-182503

0,5 mm

albastru

10 buc/cutie

S-182501

0,5 mm

negru

10 buc/cutie

S-182502

0,5 mm

roșu

10 buc/cutie

S-182504

0,5 mm

verde

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-301062

38-negre, albastre, 16-roșii, 8-verzi

AMBALARE

AMBALARE
100 buc/display

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.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-180101

0,3 mm

negru

10 buc/cutie

S-180103

0,3 mm

albastru

10 buc/cutie

www.vectorconect.ro
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Roller ball 847
• Roller cu bilă din oțel inoxidabil într-un vârf de plastic flexibil.
• Corp din plastic albastru metalizat cu extremități în culoarea scrierii.
• Poate fi lăsat fără capac câteva zile, fără ca cerneala să se usuce.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-8473

0,5 mm

albastru

10 buc/cutie

S-8471

0,5 mm

negru

10 buc/cutie

S-8472

0,5 mm

roșu

10 buc/cutie

S-8474

0,5 mm

verde

10 buc/cutie

Roller ball 857
• Roller cu vârf conic metallic pentru un scris confortabil.
• Corp din plastic cu componente PP anti-evaporare pentru perioadă de depozitare pe
termen lung.

• Corp din plastic albastru metalizat cu extremități în culoarea scrierii.
• Poate fi lăsat fără capac câteva zile, fără ca cerneala să se usuce.
COD

VÂRF

CULOARE

AMBALARE

S-8573

0,6 mm

albastru

10 buc/cutie

S-8571

0,6 mm

negru

10 buc/cutie

S-8572

0,6 mm

roșu

10 buc/cutie

S-8574

0,6 mm

verde

10 buc/cutie

Roller ball Topball 811
• Roller reîncărcabil cu rezervă topball 850 cu vârf solid metalic de 0.5 mm.
• Poate fi lăsat fără capac câteva zile, fără ca cerneala să se usuce.
• Capac și corp din plastic.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-8111

0,5 mm

negru/argintiu

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-8112

0,5 mm

roșu/argintiu

roșu

10 buc/cutie

S-8113

0,5 mm

albastru/argintiu

albastru

10 buc/cutie

S-8114

0,5 mm

verde/argintiu

verde

10 buc/cutie

Topliner 967
• Scrie și desenează cu linii fine și precise.
• Vârf din fetru în manșon din oțel inoxidabil.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

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

* negru, roșu, albastru, verde, violet, roz, galben, portocaliu, maro, bleu
** negru, roșu, albastru, verde, violet, roz
* negru, roșu, albastru, verde, violet, roz, galben, portocaliu, maro, bleu; **negru, roșu, albastru, verde, violet, roz;
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Liner Line-Up Touch
• Liner cu corp confecționat 88% din plastic bio.
• Funcție touch screen pentru telefoane și tablete.
• Vârf de scriere metalic, rezistent cu grosimea de 0.4 mm
• Formă triunghiulară de cauciuc pentru un scris relaxat.
• Capac și extremități în culoarea scrierii.
COD

CULOARE

VÂRF

S-192501

negru/safir

0,4 mm

10 buc/cutie

AMBALARE

S-192502

roșu romantic

0.4 mm

10 buc/cutie

S-192503

albastru lapis

0.4 mm

10 buc/cutie

S-192504

verde blackforest

0.4 mm

10 buc/cutie

Liner Line-up
• Liner cu corp confecționat 88% din plastic bio.
• Vârf de scriere metalic, rezistent cu grosimea de 0.4 mm
• Potrivit pentru desen și scriere, se folosește ușor cu rigle și șabloane.
• Cerneala nu se usucă chiar dacă este scos capacul pentru 2-3 zile (exceptând culorile neon).
• Design-ul subțire se potrivește oricărui penar.
• Formă triunghiulară de cauciuc pentru un scris relaxat.
• Capac și extremități în culoarea scrierii.
COD

CULOARE

AMBALARE

COD

CULOARE

AMBALARE

S-191001

safir/negru

10 buc/cutie

S-191016

safir/roz appricot

10 buc/cutie

S-191002

safir/roșu romantic

10 buc/cutie

S-191017

safir/albastru alaska

10 buc/cutie

S-191003

safir/albastru lapis

10 buc/cutie

S-191018

safir/maro topaz

10 buc/cutie

S-191004

safir/verde blackforrest

10 buc/cutie

S-191019

safir/roșu carmine

10 buc/cutie

S-191005

safir/galben auriu

10 buc/cutie

S-191020

safir/violet electric

10 buc/cutie

S-191006

safir/portocaliu tango

10 buc/cutie

S-191021

safir/gri space

10 buc/cutie

S-191007

safir/maro mahon

10 buc/cutie

S-191022

safir/corai

10 buc/cutie

S-191008

safir/violet daytona

10 buc/cutie

S-191023

safir/albastru mistic

10 buc/cutie

S-191009

safir/roz fashion

10 buc/cutie

S-191024

safir/verde măsliniu

10 buc/cutie

S-191010

safir/albastru mineral

10 buc/cutie

S-191028

safir/roșu royal

10 buc/cutie

S-191011

safir/verde apple

10 buc/cutie

S-191060

safir/roșu neon

10 buc/cutie

S-191012

safir/gri argintiu

10 buc/cutie

S-191063

safir/verde neon

10 buc/cutie

S-191013

safir/galben vulcan

10 buc/cutie

S-191064

safir/galben neon

10 buc/cutie

S-191014

safir/ verde nautic

10 buc/cutie

S-191065

safir/portocaliu neon

10 buc/cutie

S-191015

safir/verde highland

10 buc/cutie

S-191069

safir/roz neon

10 buc/cutie

Liner Xpress
• Corp din rubber grip și clip din metal.
• Extremitățile în culoarea scrierii.
• Scriere comfortabilă datorită corpului integral din rubber grip și curgerii ușoare a cernelii.
• Poate fi lăsat fără capac 2-3 zile fără să se usuce cerneală.
COD

CULOARE

VÂRF

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

Display
COD

DESCRIERE

S-301382

9 x albastru; 9 x negru; 3 x roșu; 3 x vernil; 3 x violet; 3 x roz

AMBALARE

AMBALARE
30 buc/display

Liner Topwriter 147
• Vârf din fibră pentru o linie de scriere distinctivă.
• Rezervor de cerneală de calitate superioară cu design modern.
• Corp din plastic verde metalizat cu extremități în culoarea scrierii.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

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

www.vectorconect.ro
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Textmarker Job 150
• Textmarker cu o cantitate mare de cerneală pentru
evidențierea a peste 15000 de cuvinte.
• Cerneala este fluorescentă și rezistentă la lumină.
• Pentru sublinieri texte importante pe orice fel de hârtie.
• Corpul din polipropilenă protejează calitatea cernelii timp de 2 ani, dar este și ecologic
și complet reciclabil.
• Capac cu clip, cerneală pe bază de apă, vârf teșit de 1-5 mm.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-1503

teșit 1-5 mm

albastru

10 buc/cutie

S-1505

teșit 1-5 mm

galben

10 buc/cutie

S-1506

teșit 1-5 mm

orange

10 buc/cutie

S-1502

teșit 1-5 mm

roșu

10 buc/cutie

S-1509

teșit 1-5 mm

roz

10 buc/cutie

S-1504

teșit 1-5 mm

verde

10 buc/cutie

S-1500

teșit 1-5 mm

asortate (G, R, V și O)

4 buc/set

S-115096

teșit 1-5 mm

asortate (G, O, Roz, Roșu, V, A)

6 buc/set

Display

AMBALARE

COD

DESCRIERE

S-301352

14 x galben; 7 x verde; 4 x portocaliu; 4 x roz; 3 x albastru; 3 x roșu

AMBALARE

S-302481

50x galben, 30x verde, roz, 20x orange, 10x albastru, rosu

35 buc/display
150 buc/display

Textmarker One
• Texmarker cu vârf teșit 1-4 mm.
• Sistemul super-flow garantează flux consistent de cerneală de la început până la sfârșit.
• Rezervor de cerneală cu indicator de nivel.
• Cerneala prezintă o strălucire și este rezistentă la lumină pe hârtie normală, de copiator
sau de fax.

• Clip metalic de calitate și suprafața cu rubber grip care oferă prindere sigură pentru un
scris relaxat.

COD

CULOARE SCRIERE

S-118005

galben

10 buc/cutie

AMBALARE

S-118006

orange

10 buc/cutie

S-118009

roz

10 buc/cutie

S-118004

verde

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-302292

30 textmarkere - (15 x galben, 5 x verde, orange, roz)

AMBALARE
30 buc/display

Permanent marker Maxx 130
• Permanent marker cu „cap off ink” ce permite ca cerneala să nu se usuce, chiar
dacă este lăsat fără capac mai multe zile.
• Cerneala se usucă în timpul scrierii, nu are miros, este rezistentă la lumină, apă și
ștergere.
COD

CULOARE CORP

AMBALARE

COD

albastru

10 buc/cutie

S-113002

S-113005

galbem

10 buc/cutie

S-113007

maro

10 buc/cutie

S-113001

negru

10 buc/cutie

S-113006

portocaliu

10 buc/cutie

S-113003

Display

CULOARE CORP

AMBALARE

roșu

10 buc/cutie

S-113004

verde

10 buc/cutie

S-113008

violet

10 buc/cutie

S-113094

4 culori (negru, roșu,
albastru, violet)

COD

DESCRIERE

S-300802

40-negre, 20-albastre, 10-roșii, verzi

4 buc/set

AMBALARE
80 markere permanente

Permanent marker Maxx 133
• Permanent marker cu „cap off ink” ce permite ca cerneala să nu se usuce, chiar dacă
este lăsat fără capac mai multe zile.
• Cerneala se usucă rapid,fără miros, este rezistentă la lumină și apă.
• Vârf mediu teșit de 1-4 mm.
• Vârful unic este pozitiționat în așa fel încât nu se împinge în corpul markerului
• Capac și extremități în culoarea scrierii.
COD

CULOARE

S-113301

negru

AMBALARE
10 buc/cutie

S-113302

roșu

10 buc/cutie

S-113303

albastru

10 buc/cutie

S-113304

verde

10 buc/cutie

252

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

S-124001

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-124002

roșu

10 buc/cutie

S-124003

albastru

10 buc/cutie

S-124004

verde

10 buc/cutie

Permanent marker Maxx 250
• Marker permanent cu corp din plastic.
• Se usucă rapid, miros slab, rezistent la lumină, apă și ștergere.
• Pentru scriere pe carton, hârtie, plastic, geam, metal etc.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-125003

2-7 mm

albastru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-125001

2-7 mm

negru

10 buc/cutie

S-125002

2-7 mm

roșu

10 buc/cutie

S-125004

2-7 mm

verde

10 buc/cutie

Permanent marker Maxx 280
• Marker permanent cu corp din plastic.
• Se usucă rapid, miros slab, rezistent la lumină, apă și ștergere.
• Pentru scriere pe carton, hârtie, plastic, geam, metal etc.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-128003

4-12 mm

albastru

10 buc/cutie

AMBALARE

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

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

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: cerneala poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-112201

0,7 mm

negru

negru

AMBALARE
10 buc/cutie

S-112202

0,7 mm

negru

roșu

10 buc/cutie

S-112203

0,7 mm

negru

albastru

10 buc/cutie
10 buc/cutie

S-112204

0,7 mm

negru

verde

S-112294

0,7 mm

negru

asortate

www.vectorconect.ro

4 buc/cutie
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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

S-1201

1 mm

negru

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

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 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

S-112501

0,4 mm

gri deschis

negru

non-permanentă

10 buc/cutie

AMBALARE

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

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: cerneala poate fi ștearsă cu o bucată de textilă umedă.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-112301

0,7 mm

gri/negru

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-112302

0,7 mm

gri/roșu

roșu

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, roșu, 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.
COD

VÂRF

CULOARE CORP

CULOARE SCRIERE

S-1211

1 mm

gri/negru

negru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-1212

1 mm

gri/roșu

roșu

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, roșu, verde

4 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

S-129094

asortate (negru+roșu+verde+albastru)

S-129003

albastru

10 buc/cutie

S-129001

negru

10 buc/cutie

S-129002

roșu

10 buc/cutie

S-129004

verde

10 buc/cutie

Display
COD

DESCRIERE

S-302082

32-negre, 16-albastre, 8-roșii, verzi

254

AMBALARE
4 buc/cutie

AMBALARE
64 markere pentru tablă

CD marker Maxx 244
• Marker pentru personalizare de durată a CD-urilor și DVD-urilor.
• Vârf moale pentru a nu zgâria suprafața de scriere.
• Nu se usucă dacă este lăsat fără capac câteva zile.
• Cerneala se usucă rapid și este rezistentă la lumină și apă.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-124403

0.7 mm

albastru

10 buc/cutie

AMBALARE

S-124401

0.7 mm

negru

10 buc/cutie

S-124402

0.7 mm

roșu

10 buc/cutie

Marker cu vopsea Maxx 270
• Maker cu vopsea care scrie pe aproape toate suprafețele (metal, sticlă, ceramic,
porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.).

• Calitate superioară, fără miros puternic, pe bază de alcool (fără xylol/toluol), rezistent la
apă și lumină.

• Folosit în special afară. Rezistent la coroziune și căldură, Capac în culoarea scrierii.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

S-127049

1-3 mm

alb

AMBALARE
10 buc/cutie

S-127003

1-3 mm

albastru

10 buc/cutie

S-127054

1-3 mm

argintiu

10 buc/cutie

S-127053

1-3 mm

auriu

10 buc/cutie

S-127005

1-3 mm

galben

10 buc/cutie

S-127001

1-3 mm

negru

10 buc/cutie

S-127006

1-3 mm

orange

10 buc/cutie

S-127002

1-3 mm

roșu

10 buc/cutie

S-127004

1-3 mm

verde

10 buc/cutie

S-127007

1-3 mm

maro

10 buc/cutie

S-127009

1-3 mm

violet

10 buc/cutie

Marker cu vopsea Maxx 271
• Maker cu vopsea care scrie pe aproape toate suprafețele (metal, sticlă, ceramic, porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.).

• Calitate superioară, fără miros puternic, pe bază de alcool (fără xylol/toluol), rezistent la
apă și lumină.

• Folosit în special afară. Rezistent la coroziune și căldură.
• Capac în culoarea scrierii.
• Vârf mediu de scriere de 1-2 mm
COD

CULOARE SCRIERE

COD

CULOARE SCRIERE

S-127149

alb

AMBALARE
10 buc/cutie

S-127102

roșu

10 buc/cutie

AMBALARE

S-127153

auriu

10 buc/cutie

S-127103

albastru

10 buc/cutie

S-127154

argintiu

10 buc/cutie

S-127104

verde

10 buc/cutie

S-127101

negru

10 buc/cutie

S-127105

galben

10 buc/cutie

Marker cu vopsea Maxx 278
• Maker cu vopsea care scrie pe aproape toate suprafețele (metal, sticlă, ceramic,
porțelan, plastic, cauciuc, piele, hârtie, carton, etc.).

• Calitate superioară, fără miros puternic, pe bază de alcool (fără xylol/toluol), rezistent
la apă și lumină.

• Folosit în special afară. Rezistent la coroziune și căldură.
• Capac în culoarea scrierii.
COD

VÂRF

CULOARE SCRIERE

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

www.vectorconect.ro
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Cub notes autoadeziv
• Personalizează notițele cu indentitatea ta.
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Poți avea propriul summit mondial pe biroul tău!
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

MODEL

AMBALARE

HO-21625

70x70 mm

alb

USA

400 file/set

HO-21626

70x70 mm

alb

Germania

400 file/set

HO-21627

70x70 mm

alb

Rusia

400 file/set

HO-21628

70x70 mm

alb

Franta

400 file/set

HO-21629

70x70 mm

alb

Italia

400 file/set

HO-21630

70x70 mm

alb

Grecia

400 file/set

HO-EH7726

70x70 mm

alb

Romania

400 file/set

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 notes autoadeziv
• Notes autoadeziv repoziționabil, mereu popular.
• Colorat! Folositor! Atractiv!
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21010

76 x 76 mm

galben neon

400 file/set

HO-21012

76 x 76 mm

5 culori neon

400 file/set

HO-21013

76 x 76 mm

4 culori pastel

400 file/set

HO-21072

76 x 76 mm

galben pastel

400 file/set

Cub notes autoadeziv
• Intotdeauna popular, notes autoadeziv repoziționabil.
• Colorat! Util! Atractiv!
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

www.vectorconect.ro
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Magic notes autoadeziv
• 5 modele într-un singur pachet.
• Repere mondiale celebre.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

MODEL

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

AMBALARE

Cub notes autoadeziv MAGIC
• Folosite pentru scrierea de mesaje sau notițe importante.
• Aderă la orice tip de suprafață, rezistă la multe lipiri și dezlipiri succesive.
• Este prevăzut cu microperforații pe fiecare filă și separații între culori în
așa fel încât se poate folosi în orice moment fila de culoare diferită.
• Perforație în partea dreaptă pentru instrumente de scris.
• Util și practic pentru mici notițe și însemnări la purtător.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

HO-21255

101 x 76 mm

7 culori neon

280 ( 7 x 40 ) file/set

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

AMBALARE

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

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
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Notes autoadeziv și autocopiativ Copinote
• Notesuri autocopiative fără conținut de carbon.
• Se îndepărtează ușor, fără a lăsa urme sau a distruge suprafețele.
• Prima pagină se desprinde, iar copia se pastrează.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-27030

101 x 75 mm

galben

20 seturi/carnet

HO-27031

101 x 75 mm

bleu

20 seturi/carnet

HO-27032

101 x 75 mm

alb

20 seturi/carnet

AMBALARE

Memoboard autoadeziv
• Memoboard cu suprafață autoadezivă repoziționabil.
• Fără magneți! Fără pioneze pentru panou!
• Documentele sunt ușor de lipit și dezlipit repetat, fără să se deterioreze.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

HO-23023

58 x 46 mm

plută

HO-23024

58 x 46 mm

marmorat

DESCRIERE

Planner autoadeziv
• Planner autoadeziv util pentru managementul timpului.
• Folosit pentru notarea activităților și organizarea acestora.
• 2 modele într-un singur planner : săptămânal/lunar.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

HO-21367

150 x 203 mm

AMBALARE
40 file/set

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

DIMENSIUNI (L X L)

CULOARE

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

www.vectorconect.ro
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Cub autoadeziv cu suport
• Folosite pentru scrierea de mesaje sau notițe importante.
• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabile.
• Suport din plastic pentru cub și un instrument de scris.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

HO-21271

76 x 76 mm

4 culori pastel

400 (4 x 100) file/set

HO-21272

76 x 76 mm

5 culori neon

400 (5 x 80) file/set

AMBALARE

Notes autoadeziv cu suport
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Suport din plastic pentru notes cu spațiu pentru index și instrument de scris.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21432

76x76+76x14 mm

Asortate neon

380 file/set

Notes autoadeziv cu suport
• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabile.
• Suport din plastic pentru notesuri, film index și un instrument de scris.
• Ambalare: 200 file galben pastel format 76x76 mm+200 file bleu pastel format
76x25 mm+200 (5x40) asortate neon file/set format 45x12 mm
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

HO-21425

76 x 76/76 x 25/45 x 12 mm

CULOARE
asortate

Organizer notes
• Foarte util pentru cei care călătoresc.
• Se poate atașa la un organizer/agendă cu inele.
• Ambalate într-un dispenser care conține notes autoadeziv de hârtie și index de plastic.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21071

343x250x158 mm

1 x galben pastel si 5 x asortate neon

6 x25 file/set

HO-21064

343x329x172 mm

2 x galben neon si 4 x asortate neon

6 x 25 file/set
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Notes autoadeziv în rolă cu dispenser
• Dispenserul permite să faceți propria dimensiune a notesului.
• Acoperit complet cu adeziv pentru lipire și dezlipire ușoară.
• Adezivul Extra Sticky este mai durabil.
• Se poate lipi pe orice tip de suprafață, chiar și cele curbate.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21690

50 mm x 10 m

galben pastel

1 buc./set

HO-21691

50 mm x 10 m

albastru pastel

1 buc./set

HO-21692

50 mm x 10 m

galben neon

1 buc./set

HO-21693

50 mm x 10 m

magenta neon

1 buc./set

HO-21694

25 mm x 10 m

2 culori pastel (bleu, galben)

2 buc./set

HO-21695

25 mm x 10 m

2 culori neon (galben, magenta)

2 buc./set

AMBALARE

Rezervă notes autoadeziv
• Rezervă în rolă pentru dispenser.
• Acoperit complet cu adeziv pentru lipire și dezlipire ușoară.
• Adezivul Extra Sticky este mai durabil.
• Se poate lipi pe orice tip de suprafață, chiar și cele curbate.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21696

50 mm x 10 m

galben pastel

1 buc./set

HO-21697

50 mm x 10 m

albastru pastel

1 buc./set

HO-21698

50 mm x 10 m

galben neon

1 buc./set

HO-21699

50 mm x 10 m

magenta neon

1 buc./set

HO-21700

25 mm x 10 m

2 culori pastel (bleu, galben)

2 buc./set

HO-21701

25 mm x 10 m

2 culori neon (galben, magenta)

2 buc./set

AMBALARE

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 cu forme pretăiate
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Cubul notes are o perforație suport pentru instrument de scris.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

FORMĂ

AMBALARE

HO-21591

70x70 mm

verde pastel

copac

50 file/set

HO-21592

70x70 mm

galben pastel

stea

50 file/set
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Notes autoadeziv cu forme pretăiate
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Culorile luminoase și formele amuzante ajută la impactul mesajelor.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

FORMĂ

HO-21356

64 x 67 mm

5 culori neon

inimă

AMBALARE
250 ( 5 x 50 ) file/set

HO-21357

67 x 67 mm

5 culori neon

floare

250 ( 5 x 50 ) file/set

HO-21358

67 x 67 mm

5 culori neon

cerc

250 ( 5 x 50 ) file/set

Notes autoadeziv Out-Standing
• Călătorește în lume cu vârful degetelor !
• Faceți comentariul vostru să iasă în evidență.
• Decorativ și practic, notesul Out-Standing, este mai mult decât un mesaj.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

MODEL

HO-21621

70x96 mm

Bleu

USA

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

AMBALARE

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Ideal pentru organizarea de documente, dosare.
• Se folosește pentru etichetarea produselor alimentare.
• Tab cu microperforații pentru desprindere ușoară.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21680

25 x 88 mm

3 culori pastel (roz, galben, verde)

AMBALARE
3 x 30 file/set

HO-21681

25 x 88 mm

3 culori neon (roz, galben, verde)

3 x 30 file/set

HO-21682

25 x 88 mm

alb

3 x 30 file/set

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Ideal pentru organizarea de documente, dosare.
• Se folosește pentru etichetarea produselor alimentare.
• Tab cu microperforații pentru desprindere ușoară.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21683

51 x 88 mm

2 culori pastel (roz, galben)

2 x 30 file/set

HO-21684

51 x 88 mm

2 culori pastel (bleu, verde)

2 x 30 file/set

HO-21685

51 x 88 mm

2 culori neon (roz, galben)

2 x 30 file/set

HO-21686

51 x 88 mm

2 culori neon (portocaliu, verde)

2 x 30 file/set
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Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Disponibil în culori pastel și neon, din hârtie reciclabila.
• Repozitionabile fără a lasă urme de adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21670

76 x 76 mm

galben neon

90 file/set

HO-21671

76 x 76 mm

magenta neon

90 file/set

HO-21672

76 x 76 mm

verde neon

90 file/set

HO-21673

76 x 76 mm

albastru neon

90 file/set

AMBALARE

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Disponibil în culori pastel și neon, din hârtie reciclabila.
• Repozitionabile fără a lasă urme de adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21660

76 x 76 mm

galben pastel

90 file/set

HO-21661

76 x 76 mm

roz pastel

90 file/set

HO-21662

76 x 76 mm

verde pastel

90 file/set

HO-21663

76 x 76 mm

albastru pastel

90 file/set

AMBALARE

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Disponibil în culori pastel și neon, din hârtie reciclabila.
• Repozitionabile fără a lasă urme de adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21674

76 x 127 mm

galben neon

90 file/set

HO-21675

76 x 127 mm

magenta neon

90 file/set

HO-21676

76 x 127 mm

verde neon

90 file/set

HO-21677

76 x 127 mm

albastru neon

90 file/set

AMBALARE

Notes autoadeziv Extra-Sticky
• Se lipește pe majoritatea suprafețelor: sticlă, carton, plastic, hârtie.
• Disponibil în culori pastel și neon, din hârtie reciclabila.
• Repozitionabile fără a lasă urme de adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21664

76 x 127 mm

galben pastel

90 file/set

HO-21665

76 x 127 mm

roz pastel

90 file/set

HO-21666

76 x 127 mm

verde pastel

90 file/set

HO-21667

76 x 127 mm

albastru pastel

90 file/set

www.vectorconect.ro
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Tracking notes autoadeziv
• Oferă suficient spațiu pentru a scrie, iar culorile luminoase
permit marcarea paginii ca index.
• Organizați informația în culori fluorescente.
• Folosite pentru găsirea rapidă a informației.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-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

AMBALARE

Notes autoadeziv contur
• Se lipește în orice poziție și rămâne plat. Adeziv cu diverse forme,
notesul se poate poziționa în orice direcție și se poate dezlipi ușor.
• Rămâne lipit plat, pe o suprafață mai mare și pe diverse suprafețe.
• Pătratul adeziv permite ca notesul să rămână fixat în orice poziție.
• Rezistă la multe lipiri și dezlipiri succesive.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

FORMĂ

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 360°
• Adeziv cu diverse forme, notesul se poate poziționa în orice direcție și se poate
dezlipi ușor.
• Rămâne lipit plat, pe o suprafață mai mare și pe diverse suprafețe.
• Pătratul adeziv permite ca notesul să rămână fixat în orice poziție.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21551

76x76 mm

galben gold

100 file/set

HO-21552

76x76 mm

vernil

100 file/set

HO-21553

76x76 mm

bleu

100 file/set

HO-21554

76x76 mm

roz

100 file/set

Notes autoadeziv 360°
• Adeziv cu diverse forme, notesul se poate poziționa în orice direcție și se poate
dezlipi ușor.
• Rămâne lipit plat, pe o suprafață mai mare și pe diverse suprafețe.
• Pătratul adeziv permite ca notesul să rămână fixat în orice poziție.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21555

76x127 mm

galben gold

100 file/set

HO-21556

76x127 mm

vernil

100 file/set

HO-21557

76x127 mm

bleu

100 file/set

HO-21558

76x127 mm

roz

100 file/set
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Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
• O varietate de dimensiuni și culori pentru a alege.
• Colorat și atractiv!
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

HO-21131

38 x 51 mm

3 culori neon

12 x 100 file/set

HO-21126

38 x 51 mm

3 culori pastel

3 x 100 file/set

HO-21127

38 x 51 mm

galben pastel

3 x 100 file/set

HO-21090

38 x 51 mm

4 culori pastel

4 x 50 file/set

HO-21091

38 x 51 mm

4 culori fosforescente

HO-21531

38 x 51 mm

4 culori pastel

12 x 100 file/set

HO-21530

38 x 51 mm

galben pastel

12 x 100 file/set

AMBALARE

4 x 50 file/set

Notes autoadeziv – zodiac chinezesc
• Adaugă o notă personală indexului folosind film
indexul cu cele 12 semne zodiacale chinezești.
• Perfect ca decor pentru sigilarea plicurilor, semn de carte.
• Disponibil în set asortate.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21644

66x121 mm

Roz deschis

HO-21645

70x70 mm

Roz deschis

25 file/set

HO-21646

50x70+20x70 mm

Roz deschis

2x25 file/set

AMBALARE
25 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21006

76 x 51 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21132

76 x 51 mm

galben neon

100 file/set

HO-21160

76 x 51 mm

portocaliu neon

100 file/set

HO-21161

76 x 51 mm

magenta neon

100 file/set

HO-21162

76 x 51 mm

mov neon

100 file/set

HO-21163

76 x 51 mm

verde neon

100 file/set

HO-21207

76 x 51 mm

albastru neon

100 file/set

HO-21208

76 x 51 mm

violet neon

100 file/set

Notes autoadeziv kraft
• Simplu și pentru utilizare zilnică.
• Hârtie neprelucrată pentru protejarea mediului.
• Dimensiuni diferite.
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
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Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes audoadeziv repozitionabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21145

76 x 51 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21146

76 x 51 mm

albastru pastel

100 file/set

HO-21147

76 x 51 mm

verde pastel

100 file/set

HO-21390

76 x 51 mm

portocaliu pastel

100 file/set

HO-21402

76 x 51 mm

lila pastel

100 file/set

Notes autoadeziv Eco
• Notes autoadeziv din hârtie reciclabilă.
• Conține mai puțin adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21741

76 x 51 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21742

76 x 51 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21743

76 x 51 mm

bleu pastel

100 file/set

HO-21744

76 x 51 mm

verde pastel

100 file/set

Notes autoadeziv Eco
• Notes autoadeziv din hârtie reciclabilă.
• Conține mai putin adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21745

76 x 76 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21746

76 x 76 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21747

76 x 76 mm

bleu pastel

100 file/set

HO-21748

76 x 76 mm

verde pastel

100 file/set

Notes autoadeziv Eco
• Notes autoadeziv din hârtie reciclabilă.
• Conține mai puțin adeziv.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21749

76 x 127 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21750

76 x 127 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21751

76 x 127 mm

bleu pastel

100 file/set

HO-21752

76 x 127 mm

verde pastel

100 file/set
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Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21007

76 x 76 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21148

76 x 76 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21149

76 x 76 mm

albastru pastel

100 file/set

HO-21150

76 x 76 mm

verde pastel

100 file/set

HO-21391

76 x 76 mm

portocaliu pastel

100 file/set

HO-21403

76 x 76 mm

lila pastel

HO-21092

76 x 76 mm

3 culori pastel

100 file/set
3 x 50 file/set

Notes autoadeziv 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 Pop-up
• Notes autoadeziv repoziționabil.
• Bucurați-vă de beneficiile notesului pop-up.
• Trageți notesul unul câte unul.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21395

76 x 76 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21396

76 x 127 mm

galben pastel

100 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes audoadeziv repozitionabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

AMBALARE

HO-21151

76 x 101 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21152

76 x 101 mm

albastru pastel

100 file/set

HO-21153

76 x 101 mm

verde pastel

100 file/set

HO-21392

76 x 101 mm

portocaliu pastel

100 file/set

HO-21404

76 x 101 mm

lila pastel

100 file/set
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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-21096

76 x 127 mm

2 culori pastel

100 file/set

HO-21009

76 x 127 mm

galben pastel

100 file/set

HO-21154

76 x 127 mm

roz pastel

100 file/set

HO-21155

76 x 127 mm

bleu pastel

100 file/set

HO-21156

76 x 127 mm

verde pastel

100 file/set

HO-21393

76 x 127 mm

portocaliu pastel

100 file/set

HO-21405

76 x 127 mm

lila pastel

100 file/set

HO-21008

76 x 101 mm

galben pastel

100 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21097

76 x 127 mm

2 culori fosforescente

100 file/set

HO-21135

76 x 127 mm

galben neon

100 file/set

HO-21168

76 x 127 mm

portocaliu neon

100 file/set

HO-21169

76 x 127 mm

magenta neon

100 file/set

HO-21170

76 x 127 mm

lila neon

100 file/set

HO-21171

76 x 127 mm

verde neon

100 file/set

HO-21213

76 x 127 mm

albastru neon

100 file/set

HO-21214

76 x 127 mm

mov neon

100 file/set

Notes autoadeziv
• Cel mai popular notes autoadeziv repoziționabil.
• Ușor de lipit și dezlipit, fără a deteriora suprafața.
COD

DIMENSIUNI: (L X L)

CULOARE

AMBALARE

HO-21165

76 x 76 mm

magenta neon

100 file/set

HO-21166

76 x 76 mm

roz neon

100 file/set

HO-21167

76 x 76 mm

verde neon

100 file/set

HO-21133

76 x 76 mm

galben neon

100 file/set

HO-21209

76 x 76 mm

albastru neon

100 file/set

HO-21210

76 x 76 mm

mov neon

100 file/set

HO-21164

76 x 76 mm

portocaliu neon

HO-21093

76 x 76 mm

3 culori fosforescente

100 file/set
3 x 50 file/set

Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul.
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă sau să lase urme pe document.
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, ușurând desprinderea
câte unui singur film index o dată.
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULORI

FORMĂ

AMBALARE

HO-26003

45 x 12 mm

5 culori neon

săgeată

150 (5 x 30) file/set

HO-26017

45 x 12 mm

4 culori neon

simplu

160 (4 x 40) file/set

HO-26018

45 x12 mm

4 culori neon

săgeată

120 (4 x 30) file/set

HO-26020

45 x12 mm

4 culori neon

simplu

140 (4 x 35) file/set

HO-26029

45 x12 mm

5 culori neon

simplu

200 (5 x 40) file/set
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Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Aderă la orice tip de suprafață, repoziționabil.
• Din plastic semi-transparent printat cu sageată și „sign here”.
• Conține dispenser.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULORI

HO-26004

45 x 12 mm

5 culori neon

HO-26015

45 x 25 mm

galben

50 file/set

HO-26016

45 x 25 mm

magenta

50 file/set

AMBALARE
150 (5 x 30) buc/set

Film index autoadeziv
• Index ce se poate atașa pe telefoane, laptopuri, monitoare, cărți și altele.
• Adezivul este pe partea din spate.
• Ideal pentru marcare, subliniere și indexare.
COD

DIMENSIUNI

CULORI

HO-21470

45x12 + 45x25.4mm

4 culori neon (galben, verde, magenta, portocaliu)

AMBALARE
40 (4 x 10) file/set

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

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

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

AMBALARE

Film index autoadeziv Pop-up (cu dispenser)
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul.
• Ușor de lipit și dezlipit fără să distrugă sau să lase urme pe document.
• Dispenserul susține film indexul pentru a fi gata de utilizare, ușurând desprinderea
câte unui singur film index o dată.
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULOARE

HO-26010

45 x 25 mm

galben

50 file/set

HO-26011

45 x 25 mm

verde

50 file/set

HO-26012

45 x 25 mm

portocaliu

50 file/set

HO-26013

45 x 25 mm

magenta

50 file/set

HO-26014

45 x 25 mm

mov

50 file/set

HO-26030

45 x 25 mm

albastru

50 file/set

HO-26014B

45 x 25 mm

albastru metalizat

50 file/set

www.vectorconect.ro
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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 desprinderea câte
unui singur film index o data.
• Poate fi folosit pentru evidențiere, marcare, index.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-26021

43 x 25 mm

transparent/roșu

50 file/set

HO-26022

43 x 25 mm

transparent/galben

50 file/set

HO-26023

43 x 25 mm

transparent/verde

50 file/set

HO-26024

43 x 25 mm

transparent/albastru

50 file/set

HO-26025*

43 x 25 mm

transparent/roșu

36 file/set

HO-26026*

43 x 25 mm

transparent/galben

36 file/set

HO-26027*

43 x 25 mm

transparent/verde

36 file/set

HO-26028*

43 x 25 mm

transparent/albastru

36 file/set

HO-26031

43 x 25 mm

ransparent/portocaliu

50 file/set

AMBALARE

* cu colțuri rotunjite

Film index autoadeziv Pop-up tab
• Folosit pentru marcare, tab și evidențiere documente importante.
• Ușor de utilizat pe dosare de proiect, separatoare etc.
• Bandă dublu adezivă repoziționabilă pe verso ambalajului care permite
îndepărtarea ușoară a fiecărui film index cu o singură mână.
• Pe tab-ul din hârtie se poate scrie ușor, este durabil și repoziționabil.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

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

AMBALARE

Index autoadeziv din hârtie
• Index repoziționabil.
• Folosit ca marcare, clasificare în dosare și indexare.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21595

45 x 15 mm

6 culori (roz, galben, roz deschis, piersica, lila, mov)

6 x 30 file/set

HO-21596

45 x 15 mm

6 culori (galben, verde, galben deschis, bleu, verde
deschis, albastru)

6 x 30 file/set

HO-21598

45 x 15 mm

6 culori (rosu, portocaliu, galben, verde, albastru,
mov)

6 x 30 file/set

HO-21599

45 x 15 mm

6 culori (roz, galben, mov, galben deschis, bleu,
albastru deschis)

6 x 30 file/set

HO-21597

45 x 15 mm

6 culori (roz, galben, mov, galben deschis, bleu,
albastru deschis)

6 x 30 file/set

AMBALARE

* din hârtie color reciclată

Index autoadeziv din hârtie
• Index repoziționabil.
• Se folosește ca marcare, clasificare în dosare și indexare.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21689

50 x 12 mm

9 culori neon
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AMBALARE
9 x 50 file/set

Index autoadeziv din hârtie
• Index repoziționabil.
• Folositor ca marcare, clasificare în dosare și indexare.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULOARE

HO-21205

50 x 20 mm

4 culori neon

200 (4 x 50) file/set

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

AMBALARE

Stick index plastic Die-cut săgeată
• Material rezistent pentru întoarcerea ușoară a paginii.
• Se poate scrie atât pe tab-ul din hârtie cât și pe săgeată.
• Separă! Marchează! Evidențiază! O varietate de culori ușurează organizarea.
• Interschimbabile și repozitionabile, fără a lăsa urme pe cărți și documente.
• Forma de săgeată este ideală pentru evidențiere și indexare.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-26062

38 x 38 mm

tab galben/roșu

2 x 10 file/set

HO-26063

38 x 38 mm

tab roz/bleu

2 x 10 file/set

AMBALARE

Film index autoadeziv – zodiac chinezesc
• Adaugă o notă personală indexului folosind film indexul cu cele 12 semne
zodiacale chinezești.
• Perfect ca decor pentru sigilarea plicurilor, semn de carte.
• Disponibil în set asortate.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-21634

42x16 mm

roșu

AMBALARE
12x20 flie/set

Film index autoadeziv
• 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

www.vectorconect.ro
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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

HO-21359*

37 x 50 mm

3 culori

3 x 10 file/set

HO-21360*

37 x 50 mm

3 culori contur

3 x 10 file/set

HO-21607

38 x 25 mm

4 culori

4x20 file/set

HO-21608

38 x 51 mm

4 culori

4x20 file/set

HO-21609

38 x 76 mm

4 culori

4x20 file/set

AMBALARE

* Atașată o riglă de 12 cm, folositoare și la îndemână

Film index autoadeziv
• Film index semitransparent care nu acoperă documentul.
• Folositor că evidențiator care se desprinde.
• Culori neon atrăgătoare care nu pot fi trecute cu vederea.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

CULORI

FORMĂ

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

HO-26072

45 x 12 mm

5 culori neon

săgeată

100 (5 x 20) file/set

Bandă dublu adezivă Extra-sticky
• Utilizată pentru montare postere și alte obiecte ușoare.
• Ideală pentru design, arte și alte lucrări manuale.
• Margine cu formă zimțată pentru rupere ușoară și uniformă.
• Se utilizează astfel: - Desfaceți lungimea necesară a benzii; - Lipiți banda de poster
sau alte obiecte; - Îndepărtați banda de protecție și apăsați pe suprafața dorită. Îndepărtați și repoziționați până obțineți poziția dorită.
COD

DIMENSIUNI (L X L)

HO-24006

25 mmx12 m

6 buc/set

HO-24007

12 mm x12 m

6 buc/set

AMBALARE

Bandă adezivă pentru decorat
• Ideală pentru decorarea jurnalului propriu, albume și proiecte de artă.
• Se poate folosi la marcare și evidențiere în procesul de învățare.
• Se pot face notițe, repoziționa, și se îndepărtează fără reziduuri.
• Disponibilă în 4 modele pentru a crea propriul stil.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULOARE

HO-28140

16 mm x 10 m

albastru décor păsări

20 seturi/carnet

HO-28141

16 mm x 10 m

mov décor flori

20 seturi/carnet

HO-28142

16 mm x 10 m

albastru décor flori

20 seturi/carnet

HO-28143

16 mm x 10 m

portocaliu décor păsări

20 seturi/carnet
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Ascuțitoare electrică iPoint evolution Axis
• Perfectă pentru acasă sau la birou.
• Funcționare silențioasă și design elegant.
• Funcționează la curent cu pornire/oprire automată.
• Tehnologie de înaltă eficientă Sharp Sense.
• Include container transparent pentru reziduuri.
COD

CULOARE

AC-E15510

negru/gri

Ascuțitoare electrică iPoint evolution
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată.
• Tehnologie Microban.
• Nu include baterii.
COD

CULOARE

AC-E55031

alb

AC-E55033

albastru

AC-E55034

galben

AC-E55030

negru

AC-E55035

roșu

AC-E55032

roz

Ascuțitoare electrică Titanium iPoint Razor
• Ascuțitoare electrică cu pornire/oprire automată.
• Cu lama ascuțitorii din titan.
• Nu include baterii.
COD
AC-E55015
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Ascuțitoare mecanică Titanium iPoint
• Ascuțitoare mecanică cu container transparent.
• Se pot ascuți creioane subțiri și groase (pentru 8 dimensiuni de creioane).
• Se fixează foarte bine pe suprafețe plane, nedeplasându-se în timpul folosirii.
• Cuțitele din titanium oferă o ascuțire ușoară și perfectă.
COD

CULOARE

AC-14205

albastru metalic/argintiu

Ascuțitoare mini cu container iPoint
• Ascuțioare mini extrem de apreciată.
• Poate ascuți creioane de 2 mărimi diferite, standard și mare.
• Include container transparent pentru reziduuri.
COD

CULOARE

AC-E14205

asortate

Radieră din cauciuc color
• Radieră din 2 părți cu formă ovală, din cauciuc color.
COD

FORMĂ

CULOARE

AC-E26001DISP

ovală

4 culori asortate

24 buc/display

AC-E26003DISP

rotundă

4 culori asortate

24 buc/display

AMBALARE

Riglă din plastic color Microban
• Riglă din plastic color cu softgrip.
COD

LUNGIME

CULOARE

AC-E26000DISP

30 cm

4 culori asortate

AMBALARE
display 20 bucați

Riglă triunghiulară din plastic
• Riglă din plastic triunghiulară cu 6 scale.
COD

LUNGIME

AC-E10163

30cm

www.vectorconect.ro

SCALE
(1:20; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:125)
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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.
COD

LUNGIME

AC-E30650

130 mm

blister

AC-E30670

180 mm

blister

AC-E30681

210 mm

blister

AMBALARE

Foarfecă Easy Grip
• Foarfeca din oțel cu mâner cu softgrip albastru cu negru.
• Garanție: 10 ani.
COD

LUNGIME

AC-E30250

130 mm

blister

AC-E30271

180 mm

blister

AC-E30283

200 mm

blister

AC-E30293

235 mm

blister

AMBALARE

Foarfecă Multi Allround
• Foarfecă din oțel cu mâner din plastic negru.
• Cu deschizător de sticle și zimți pe lame.
• Garanție: 5 ani.
COD

LUNGIME

AC-E30100

210 mm

AMBALARE
blister

Foarfeca cu vârf rotund Microban Kids
• Foarfeca cu vârf rotund și mâner din plastic.
• Lame de care nu se lipsesc materialele cu adeziv.
• Ambalare: în blister.
• 5 ani garanție
COD

CULOARE

LUNGIME

AC-E26007

asortate

130 mm

AMBALARE
24 buc./display

Foarfecă cu vârf rotund Microban Kids
• Foarfecă cu vârf rotund și mâner din plastic.
• Ambalare: în blister.
• 5 ani garanție
COD

CULOARE

LUNGIME

AC-E26004DISP

asortate

130 mm

276

AMBALARE
24 buc./display

Odată, într-un mic oraș numit Holon, era un student
tânăr la design industrial pe nume Ishay. Într-o zi, în
timpul celui de-al treilea an de facultate, profesorul lui
Ishay a prezentat o provocare pentru studentii sai.
"Misiunea vostra este de a crea un produs care poate fi
fabricat în masă, dar sa fie conceput simplu și inteligent",
a spus el.
Ishay a fost inspirat. Se uită la obiectele bidimensionale
care îl înconjurau și se gândi: "Știu! Voi transforma un
obiect 2D într-un obiect 3D ". După ce a petrecut multe
zile și nopți experimentând cu materii prime diferite, a
avut o idee.
Și-a scos imediat mașina de cusut. Ishay a făcut două
modificări simple în procesul de coasere a unui fermoar
și astfel s-a născut prima sa geanta fabricata în întregime dintr-un fermoar lung.
Ani mai târziu, această creație a ajuns să fie numită
penar ZIPIT Zipper și a inspirat începutul unei întregi
companii.
Ce face ca produsele ZIPIT sa fie deosebite:
• Inovatia – gentile zipit sunt diferite intr-o mare de
penare si genti lipsite de originalitate si plictisitoare.
• Diversitatea – o mare varietate de forme si
dimensiuni inseamna ca poti avea exact ce iti doresti
• Fabricate manual – fiecare geanta realizata
manual trece print-un proces de asigurare a calitatii in
6 etape inainte de a ajunge la vanzare
• Garantie pe viata – rezista cat o viata intreaga
• Design patentat – produsele ZIPIT au brevete multiple
pentru tehnologia de cusut, desene si noi dezvoltari.
• Disponibilitate globala – cu sediul in Tel Aviv,
Israel, cu birouri in SUA, produsele ZIPIT pot fi
expediate pe tot globul.

Penare cu fermoar Wildlings
• Distrează-te si arata prietenilor tai modul inteligent în care aceast penar este făcut, folosind un
fermoar lung. ZIPIT este deschis pentru a dezvălui dinți strălucitori cu fermoar alb care vă vor
face să zâmbiți înapoi de fiecare dată. Dincolo de aspectul „Wildling” și de farmecul natural,
Wildling este un penar practic, robust pentru stocarea a pana la 30 pixuri si creioane, cosmetice,
bani, telefon mobil si altele.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

ZP-ZTM-WD-16

22x10 cm

CULORI
4 asortate

AMBALARE
8 buc/set

Penare cu fermoar Wildings Jumbo
• Distrează-te si arata prietenilor tai modul inteligent în care aceast penar este făcut, folosind un fermoar lung. ZIPIT este deschis pentru a dezvălui dinți strălucitori cu fermoar
alb care vă vor face să zâmbiți înapoi de fiecare dată. Dincolo de aspectul „Wildling” și
de farmecul natural, Wildling este un penar practic, robust pentru stocarea a pana la 50
pixuri si creioane, cosmetice, bani, telefon mobil si altele.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

ZP-ZTMJ-WD-16

23x15 cm

CULORI
4 asortate

AMBALARE
8 buc/set

Mini portofel cu fermoar Wildings Mini
• Distrează-te si arata prietenilor tai modul inteligent în care aceast penar este făcut, folosind un
fermoar lung. ZIPIT este deschis pentru a dezvălui dinți strălucitori cu fermoar alb care vă vor
face să zâmbiți înapoi de fiecare dată. perfect pentru chei, monede, obiecte mici.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

ZP-ZPTM-WD-24

9.5x2x8 cm

CULORI

AMBALARE

3x4 asortate

12 buc/set

Penar rigid Wildings Storage Box
• Fabricat din material rigid, acoperit cu o țesătură PVA colorată,
în acest penar rechizitele școlare, de birou se păstrează în siguranță.
• Este rezistent și ușor, cu design jucăuș și culori atractive.
• Încăpător și rezistent, se pot stoca până la 60 de creioane și pixuri.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULORI

ZP-ZBB-WD-PDQ-10

21x13.5x7.5 cm

5 asortate

278

AMBALARE
10 buc/display

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-16

23 x 15 cm

3 culori asortate

Penare cu fermoar Grillz Monster
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală, la muncă sau ca protofel.
• Poate fi un cadou perfect pentru copii.
• Ambalare: 8 buc/ set
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

ZP-ZTM-GR-8

23 x 15 cm

3 culori asortate (negru, roz, mov)

ZP-ZTM-GRN16

23 x 15 cm

3 culori asortate (roz, negru, roșu)

Rucsac Grillz
• Rucsacul Grillz vine cu atitudine, astfel încât vă puteți petrece ziua în stil.
• Compartimentul interior spațios și buzunarul mic exterior, oferă suficient loc pentru toate
echipamentele voastre.
• Partea din spate și curelele pentru umeri sunt căptușite, astfel încât să fie confortabil pentru
spate.
• Reglați curelele pentru a fi aproape de spate, atunci când trasportati obiecte mari sau grele.
• Rucsacul este confecționat din polyester durabil.			
COD

DIMENSIUNI (LXH)

ZP-ZBPL-GR-1

285 x 420 mm

negru

ZP-ZBPL-GR-5

285 x 420 mm

gri camuflaj

CULOARE

ZP-ZBPL-GR-6

285 x 420 mm

verde camuflaj

ZP-ZBPL-GR-N6

285 x 420 mm

verde camuflaj

ZP-ZBPL-GR-N2

285 x 420 mm

gri inchis

ZP-ZBPL-GR-N1

285 x 420 mm

negru/galben
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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 (LXlXH)

ZP-ZNINJ-BK

300 x 150 x 420 mm

CULOARE
negru

Penar rigid Beast Box
• Fabricat din material rigid, acoperit cu o țesătură colorată, în acest penar rechizitele școlare,
de birou se păstrează în siguranță.
• Este rezistent și ușor, cu design jucăuș și culori atractive.
• Încăpător și rezistent, se pot stoca până la 60 de creioane și pixuri.
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZBB-PC-YW

208 x 128 x 80 mm

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

COD

DIMENSIUNI

ZP-ZBB-PDQ-10

430 x 333 x 152 mm

Display

CULOARE
galben

CONȚINUT
10 buc/display

Penare cu fermoar Pixel Jumbo
• Prevăzut cu un fermoar lung.
• Poate cuprinde până la 50 de creioane și pixuri, fiind un spațiu perfect pentru
foarfece și ascuțitoare, markere etc.
• Deschiderea pe diagonala face ușor de văzut și accesat conținutul.
• Tehnică specială de cusut care maschează fermoarul.
• Ambalare 8 bucati pe clip-strip
COD

DIMENSIUNE

ZP-ZTJ-PX-16

23 x 2 x 15 cm

280

CULOARE
3 culori asortate

Penare cu fermoar Metallic Jumbo
• Prevazut cu un fermoar lung.
• Poate cuprinde pana la 50 de creioane si pixuri, fiind un spatiu perfect pentru
foarfece si ascutitoare, markere etc.
• Deschiderea pe diagonala face usor de vazut si accesat continutul.
• Ambalare 8 bucati pe clip-strip
COD

DIMENSIUNE

ZP-ZTJ-MT-16

23 x 2 x 15 cm

CULOARE
3 culori asortate

Penar cu fermoar expandabil
• Forma inițială este compactă, dar când se deschide fermoarul, devine un penar mai mare.
• Se deschide pentru a dezvălui un cuvânt special imprimat pe o suprafață strălucitoare.
• Prevăzut cu 2 compartimente cu fermoar, vă permite să rămâneți organizat ca un
profesionist și veți avea acces rapid la toate lucrurile din penar: 90 pixuri/creioane.
• Separator interior și buzunar interior din plasă.
COD

DIMENSIUNE

ZP-EX-AW

23.5 x 8.5 x 9 cm

ZP-EX-SU

23.5 x 8.5 x 9 cm

super

ZP-EX-EE

23.5 x 8.5 x 9 cm

sweet

MODEL
awasome

Penar cu fermoar Moster Special Edition
• Acest penar vă v-a face să zâmbiți și să vă schimbați modul de a percepe rechizitele.
• Prevăzut cu un fermoar lung
• Poate cuprinde până la 30 de creioane și pixuri, fiind un spațiu perfect pentru
foarfece și ascuțitoare, markere, căști, machiaje etc.
COD

DIMENSIUNE

ZP-ZTM-SE-5

22 x 2 x 9 cm

ZP-ZTM-SE-6

22 x 2 x 9 cm

auriu

ZP-ZTM-SE-4

22 x 2 x 9 cm

multicolor

ZP-ZTM-SE-8

22 x 2 x 9 cm

negru/alb

ZP-ZTM-SE-7

22 x 2 x 9 cm

negru/fermoar multicolor
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CULOARE
argintiu
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Penar cu fermoar Davis
• Într-o lume cu penare obișnuite, gama de penare Davis vine cu o serie de modele
moderne, pline de culoare. Design-ul 3D oferă o alternativa plăcută în locul penarelor
banale, obișnuite.
• Prevăzut cu 2 compartimente cu fermoar, vă permite să rămâneți organizat ca un
profesionist, și veți avea acces rapid la toate lucrurile din penar: 20-30 pixuri/creioane,
cosmetice, rechizite, articole personale, electronice și altele.
COD

DIMENSIUNI (LXl)

ZP-ZTU-DV-BLU

22 x 6 x 8 cm

bleu

ZP-ZTU-DV-CR

22 x 6 x 8 cm

colorful

ZP-ZTU-DV-BLK

22 x 6 x 8 cm

negru/verde

ZP-ZTU-DV-PK

22 x 6 x 8 cm

roz

MODEL

Penar rigid Colorz Box
• Fabricat din material rigid și acoperit cu o țesătură viu colorată.
• Materialele folosite sunt rezistente, inclusiv fermoarul este de calitate superioară,
care rezistă în timp.
• Încăpător și rezistent, se pot stoca până la 20 de creioane și pixuri, sau alte obiecte
personale, electronice, rechizite de birou, rechizite școlare, cosmetice.etc.
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZPP-PC-BT

195 x 45 x 90 mm

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

ZP-ZPP-PDQ-10

430 x 333 x 152 mm

Display

MODEL

CONȚINUT
10 buc/display

Penar Colorz
• Penar practic cu design în culorile curcubeului.
• Confecționat dintr-un fermoar lung, care poate fi desfăcut total.
• Este un penar cool pentru băieți și fete.
• Poate fi cadoul perfect pentru prietenii tăi.
• Poate cuprinde până la 30 de creioane și pixuri, și este un spațiu perfect chiar și pentru produse
cosmetice.
COD

DIMENSIUNI (LXlXH)

ZP-ZT-CZ-16

200 x 77 x 77 mm

4 asortate

8 buc/set

ZP-ZTJ-CZ-16

230 x 20 x 150 mm

4 asortate

8 buc/set
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CULORI

AMBALARE

Rucsac ZIP..IT Adventure Blue Vintage
• Fiecare rucsac din colecția noastră Adventure Backpack oferă o grafica unică pentru a inspira
următoarea dvs. aventură.
• Spatele căptusit și barete reglabile – luați cu voi tot ce aveți nevoie pentru că este confortabil și
se ajustează corpului dvs.
• Este confecționat din poliester rezistent și PVC. Mergeți în urmatoarea dvs. excursie cu stil.
• Rucsacul este compartimentat și prevăzut cu buzunar mare cu fermoar și buzunare laterale.

COD

DIMENSIUNI (LXl)

ZP-ZBP-ADV-BV

34x20x42.5 cm

Blue vintage

ZP-ZBP-ADV-GR

34x20x42.5 cm

explorer

ZP-ZBP-ADV-GFF

34x20x42.5 cm

Graffiti

ZP-ZBP-ADV-PT

34x20x42.5 cm

Painter

ZP-ZBP-ADV-FD

34x20x42.5 cm

Young fashion designer

MODEL

Rucsac ZIP..IT Mesh
• Acest rucsac Mesh are combinații de culori proaspete și la modă.
• Prevăzut cu un compartiment principal principal, buzunar frontal, două buzunare laterale și
două buzunare suplimentare de plasă care lasă conținutul vizibil din exterior.
COD

DIMENSIUNI (LXl)

MODEL

ZP-ZBP-MS-BLK

negru/albastru

ZP-ZBP-MS-BLU

bleu/verde

ZP-ZBP-MS-PK

alb/roz

Rucsac rigid Shell
• Totul se păstrează în siguranță în interiorul acestui rucsac cool, fabricat din material rigid și
închidere cu fermoar.
• Partea din spate și bretele sunt căptușite pentru un plus de confort.
• Reglați curelele pentru a fi aproape de spate, atunci când trasportati obiecte mari sau grele.
• Interiorul a fost proiectat ingenios cu diferite compartimente, astfel există loc pentru orice!
• Varietatea design-ului, modele îndrăznețe și pline de culoare, satisface orice preferința.
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZSHL-BT

320 x 160 x 415 mm

model triunghiuri bleu

CULOARE

ZP-ZSHL-CT

320 x 160 x 415 mm

model triunghiuri multicolore

ZP-ZSHL-PKT

320 x 160 x 415 mm

model triunghiuri roz

ZP-ZSHL-BB

320 x 160 x 415 mm

negru/gri

ZP-ZSHL-BG

320 x 160 x 415 mm

negru/turcoaz

ZP-ZSHL-BGP

320 x 160 x 415 mm

negru/turcoaz model

ZP-ZSHL-BWS

320 x 160 x 415 mm

negru/alb
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Rucsac școlar pentru fete
• Confecționat din pânză cu fermoare.
• Buzunare pentru gadget-uri. 			
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZBPL-25

25 x 31,5 cm

mov/roz deschis

ZP-ZBPL-10

25 x 31,5 cm

negru/culori curcubeu

CULOARE

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

ZP-8053

27 x 23 cm

turcoaz

ZP-8046

27 x 23 cm

mov exotic

CULOARE

Geantă de umăr Monster Mini
• Faceți cunoștință cu un mini-monstru care zâmbește.
• Acestui mini-monstru prietenos îi place să stea atârnat pe umărul tău toată ziua.
• Se deschide suficient pentru a va pune cheile, portofelul, telefonul sau alte accesorii, în interior.
• Confecționat dintr-un fermoar lung, cu buzunar exterior.
• Curea reglabilă cu fermoar.
COD

DIMENSIUNI

CULOARE

ZP-0431

20x3x19 cm

orange

ZP-0332

20x3x19 cm

roșu

284

Geantă reversibilă Messenger
• Geantă reversibilă cu 2 fețe.
• Prevăzută cu baretă pentru umăr și husă pentru laptop de 13,3 “.
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZREVM-BSG

420 x 140 x 290 mm

Triunghiuri negre exterior/ triunghiuri gri interior

ZP-ZREVM-CCP

420 x 140 x 290 mm

Cercuri colorate exterior/interior mov

CULOARE

Geantă Messenger Combo
• Utilă pentru studenți, conține compartiment principal și 3 buzunare interioare adiționale.
• Potrivită pentru cărți, caiete mecanice, chiar și laptop.
COD

DIMENSIUNI

ZP-9296*

35,5 x 29 cm

CULOARE
negru/culori cucubeu

* fără penar

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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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

Penare cu fermoar Talking Monstar
• Confecționat dintr-un fermoar lung, care poate fi desfacut total.
• Este un penar cool pentru baieti si fete, ce contine o aplicatie gratuita distractiva Monstar.
• Penarul este incapator si te ajuta sa fii organizat.
• Poate cuprinde pana la 30 de creioane si pixuri, si este un spatiu perfect pentru foarfece si
ascutitoare, creioane, markere, produse cosmetice si multe altele.
• Aplicatia inclusa poate fi descarcata gratuit pe dispositive iOS sau Android, iar penarul va prinde
viata si va avea propria personalitate.
• Joaca jocuri, fotografiaza, filmeaza si impartaseste-le cu prietenii pe social media.
COD

DIMENSIUNI (LXL)

CULORI

ZP-ZTM-AR-16

220 x 90 mm

4 culori asortate

8 buc/set

ZP-ZTMJ-AR-16

230 x 20 x 150 mm

4 culori asortate

8 buc/set

AMBALARE

Rucsac gradiniță ZIP..IT Talking Monstar Junior
• Alege-ți personajul preferat Monstar, apoi descarcă aplicația gratuită Monstar, iar copilul tău
poate interacționa cu personajul favorit, poți captura și distribui fotografii și multe altele.
• Aplicația inclusă poate fi descărcată gratuit pe dispositive iOS sau Android, iar rucsacul va
prinde viață și va avea propria personalitate.
• Joacă jocuri, fotografiază, filmează și împărtășește-le cu prietenii pe social media.
COD

DIMENSIUNI (LXl)

ZP-ZBP-AR-ACE

25x10x30 cm

albastru royal

ZP-ZBP-AR-GZZ

25x10x30 cm

galben

ZP-ZBP-AR-VOL

25x10x30 cm

roșu

ZP-ZBP-AR-SKY

25x10x30 cm

roz

286

MODEL

Penar rigid Color-In
• Prin realizarea unor produse inteligente, distractive, ușor accesibile și cu design frumos,
stimulam creativitatea și îi inspirăm pe clienți să-și elibereze mintea și să nu înceteze niciodată
să viseze.
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZBC-PC-LAS

195 x 45 x 90 mm

ZP-ZBC-PC-PI

195 x 45 x 90 mm

Pirat

ZP-ZBC-PC-BFL

195 x 45 x 90 mm

Flori mari

MODEL
Gene

ZP-ZBC-PC-LEV

195 x 45 x 90 mm

Frunza

ZP-ZBC-PC-SMF

195 x 45 x 90 mm

Flori mici

ZP-ZBC-PC-SW

195 x 45 x 90 mm

Vârtejuri

Penar rigid Color-In
• Prin realizarea unor produse inteligente, distractive, ușor accesibile și cu design frumos,
stimulam creativitatea și îi inspirăm pe clienți să-și elibereze mintea și să nu înceteze
niciodată să viseze.
COD

DIMENSIUNI (LXl)

MODEL

ZP-ZBC-BFL

210x70x135 mm

flori mari

ZP-ZBC-LAS

210x70x135 mm

gene

ZP-ZBC-LEV

210x70x135 mm

frunze

ZP-ZBC-PI

210x70x135 mm

pirați

ZP-ZBC-SMF

210x70x135 mm

flori mici

ZP-ZBC-SW

210x70x135 mm

vartejuri

Penar Camo
• Penar practic cu design camuflaj într-o varietate de culori elegante.
• Confecționat dintr-un fermoar lung, care poate fi desfăcut total.
• Este un penar cool pentru băieți și fete.
• Poate fi cadoul perfect pentru prietenii tăi.
• Poate cuprinde până la 30 de creioane si pixuri, și este un spațiu perfect chiar și pentru
produse cosmetice.
COD

DIMENSIUNI (LXlXH)

ZP-ZT-CG-16

200 x 77 x 77 mm

4 asortate

8 buc/set

ZP-ZTJ-CG-16

230 x 20 x 150 mm

4 asortate

8 buc/set
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Penare cu fermoar Animals
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală.
• Poate fi un cadou perfect pentru copii.
• Ambalare: 8 buc/ set
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZTM-AN-8

22 x 9 cm

CULOARE
3 culori asortate

Penare cu fermoar Glowy Twister
• Confecționat dintr-un fermoar lung, poate fi folosit la școală, la muncă sau ca protofel.
• Poate fi un cadou perfect pentru copii.
• Ambalare: 8 buc/ set
COD

DIMENSIUNI

ZP-ZT-GW-8

22 x 9 cm

CULOARE
3 culori asortate

Penar xl cu fermoar
• Confecționată din fermoar cu margini pentru protecție.
COD

DIMENSIUNI

ZP-4383

29,6 x 20,5 cm

ZP-9951

29,6 x 20,5 cm

roșu

ZP-9982

29,6 x 20,5 cm

turcoaz
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CULOARE
negru

