
Annak ellenére, hogy a világon a „digitális forradalom” már másfél-két évtizede megkezdôdött és az üteme 

egyre gyorsul, a dokumentumkezelésben még mindig a papíralapú adattárolás dominál. Az iratanyagok rende-

zetlen állapota komoly ügyviteli gondokat jelenthet bármely cég, iroda üzletmenetében. Tapasztalataink alap-

ján nagyobb mennyiségû szakszerûtlenül tárolt iratanyag esetén a fontos iratok elôkeresése több órát, esetleg 

több napot vesz igénybe a hasznos munkavégzés rovására. Az iratanyag rendezésével az irattárolási költsé-

gek is drasztikusan csökkenthetôk. A tárolási rend kialakításánál elsôdleges szempont a gyors kezelhetôség, 

áttekinthetôség. Mindez a fejezetben található jó minôségû, sokrétû alkalmazást felölelô iratrendezési termé-

kekkel és tároló rendszerekkel könnyen megoldható.
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64 Iratrendezés

KEBA − elegggggáááááánnnnssss ééééssss ppprrrraakkkkktttttiiikus iroddai mmeeeeegggggoooolllllddddddááááássookk

3-pozíciós emelőkaros gyűrűk 

kinyitott pozícióban: 
széles kinyithatóság az iratok 
behelyezésére; 
lapozgatási pozícióban: 
részlegesen nyitott gyűrűk; 
zárt pozícióban: 
a gyűrűk teljesen átfedik egymást

5 év garancia – szakszerű 
használat esetén.

Bármely ok miatt az Ön KEBA gyűrűs 
iratrendezője a vásárlástól számított 
5 éven belül anyagában vagy 
funkciójában sérül, térítésmentesen 
kicseréljük.

Egyszerűbb 
a dokumentumok behelyezése

kinyitott pozícióban: 
a gyűrűcsúcsok simák és csúcsos 
kialakításúak, így a lapok simán 
behelyezhetők, nem akadnak meg.

Könnyed hozzáférhetőség

az iratrendező ergonomiailag 
formázott gerince olyan kialakítású, 
hogy ujjunkkal könnyedén ki tudjuk 
húzni az iratrendezőt

Egyszerűbb lapozhatóság

lapozgatási pozícióban: 
részlegesen kinyílnak a gyűrűk
így könnyebb átlapozni az oldalakat.

A jelölőcímkék 
nem lógnak ki

a 28 cm extra-széles fedelek teljesen 
befedik a jelölőcímkéket is.

A gyűrűk rés nélkül zárnak

zárt pozícióban: 
a gyűrűk tökéletesen, 
elválás nélkül zárnak.

Az emelőkar gyűrűje 
„egy érintéssel” nyitható 

az ujj érintésére nyíló rugós zárat 
könnyebb nyitni, mint a hagyományos 
iratrendezőket.

Nincs felhasadás 
vagy elszakadt gerinc

az „egy darabból fröccsöntött” 
gerincek és borítók soha nem 
nyílnak szét, nem szakadnak el, 
nem repednek meg, nem rojtosodik ki.

Egyszerű a gerinccímkék 
becsúsztatása

a jelölőcímkék cseréje gyors és könnyű, 
melyek szépen benne maradnak 
a polypropilén zsebben.

iratrendező család
10 érv, 

hogy miért használjunk 
                     gyűrűs iratrendezőt

gyűrűs
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KEBAergo gyûrûs iratrendezô család

A4+
2 gyűrű 4 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5000 314-5020 5,5 cm kék 20

314-5001 314-5021 5,5 cm piros 20

314-5002 314-5022 5,5 cm fekete 20

314-5003 314-5023 5,5 cm ggrafi t 20

314-5004 314-5024 5,5 cm olajzöldj 20

314-5005 314-5025 5,5 cm j gjégszürke 20

314-5006 314-5026 5,5 cm világoszöldg 20

314-5007 314-5027 5,5 cm korall 20

314-5008 314-5028 5,5 cm óceán kék 20

314-5009 314-5029 5,5 cm zöld 20

314-5010 314-5030 5,5 cm fehér 20

314-5011 314-5031 5,5 cm gsárga 20

314-5012 314-5032 5,5 cm áttetsző 20

314-5040 314-5060 4 cm kék 20

314-5041 314-5061 4 cm piros 20

314-5042 314-5062 4 cm fekete 20

314-5043 314-5063 4 cm grafi tg 20

314-5044 314-5064 4 cm jolajzöld 20

314-5045 314-5065 4 cm jégszürkej g 20

314-5046 314-5066 4 cm gvilágoszöld 20

314-5047 314-5067 4 cm korall 20

314-5048 314-5068 4 cm óceán kék 20

314-5049 314-5069 4 cm fehér 20

314-5050 314-5070 4 cm áttetsző 20

 

A KEBA gyűrűs iratrendezőcsalád modern megjelenésű, magas minőségű és egyben rendkívül tartós megoldásokkal segíti az iratrendezést. 

Segítségükkel rendet tud tartani az íróasztalon, irodában, bemutatóteremben, recepción, de extrém üzemi körülmények mellett is tartós és praktikus választás. 

A KEBA gyűrűs iratrendezők jellegzetessége az egyedi 3-pozíciós (zárt, lapozgató és teljesen nyitott) gyűrűs mechanizmus, mely még a kisebb méretű 

dokumentumok elmozdulását is megakadályozza.

A KEBA gyűrűs iratrendezők 2-gyűrűs illetve 4-gyűrűs kivitelben kerül forgalomba. Ergonómiailag formázott gerince könnyedén megragadható, 

jelölőcímkék cseréje gyors és könnyű.

A KEBA egyedi gyűrűs mechanizmus alkalmas hagyományos genothermek rögzítésére is. 

A termékekre 5 év garanciát vállalunk szakszerű használat esetén.

A5 
2 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-4980 5,5 cm kék 20

314-4981 5,5 cm piros 20

314-4982 5,5 cm fekete 20

314-4983 5,5 cm ggrafi t 20

314-4984 5,5 cm olajzöldj 20

314-4985 5,5 cm j gjégszürke 20

314-4986 5,5 cm világoszöldg 20

314-4987 5,5 cm korall 20

314-4988 5,5 cm óceán kék 20

4 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-4990 4 cm kék 20

314-4991 4 cm piros 20

314-4992 4 cm fekete 20

314-4993 4 cm ggrafi t 20

314-4994 4 cm olajzöldj 20

314-4995 4 cm j gjégszürke 20

314-4996 4 cm világoszöldg 20

314-4997 4 cm korall 20

314-4998 4 cm óceán kék 20

 
A3+ 

rendelési kód gyűrűk száma gerincvastagság szín db/doboz

314-4980 2 5,5 cm fekete 10

314-4981 4 5,5 cm fekete 10

A KEBAergo fejlesztésének célja egyedi és esztétikus iratrendező megalkotása volt, amely akár extrém 

körülmények között is hosszú élettartalommal bír. Ezért a KEBAergo a szennyeződésnek és a nedvesség-

nek ellenálló tartós polipropilénből készül, egyszerűen tisztítható és ideális választás szélsőséges, akár 

üzemi munkahelyi környezetben is.

KEBAergo gyűrűs iratrendezők A5, A4+ és A3+ méretű borítóval készülnek, 5,5 cm-es és 4 cm-es gerinc 

szélességgel kerülnek forgalomba. 

A KEBAergo gyűrűs iratrendezők szürke KEBAtab élregisztereit kicserélve könnyebbé válik az azonosítás 

valamint vidám színeivel hangulatosabbá teszik a helyiséget.

A5 230 x 200 mm

A4+ 313 x 280 mm

A3+ 313 x 475 mm

KEBAfl ex polcrendszer KEBA gyűrűs iratrendezőkhöz, megtalálja az 488. oldalon

KEBAdisplay KEBA A4+ gyűrűs iratrendezőkhöz, megtalálja a 488. oldalon
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KEBAfrost gyûrûs iratrendezô A4+
2 gyűrű 4 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5100 314-5110 5,5 cm kék 20

314-5101 314-5111 5,5 cm rózsa 20

314-5102 314-5112 5,5 cm lila 20

314-5103 314-5113 5,5 cm áttetsző 20

314-5104 314-5114 5,5 cm zöld 20

314-5105 314-5115 5,5 cm gsárga 20

314-5106 314-5116 5,5 cm szürke 20

A KEBAfrost gyűrűs iratrendező kiválóan ötvözi a design-t az iratrendezés és -gyűjtés funkciójával. 

A KEBAfrost gyűrűskönyv gerince 7 stílusos színben és áttetsző borítólapokkal kerül forgalomba.

A KEBAfrost a szennyeződésnek és a nedvességnek ellenálló tartós polipropilénből készül, egyszerűen 

tisztítható. A KEBAfrost gyűrűskönyvek A4+ borítómérettel 5,5 cm-es gerincvastagsággal, 2-gyűrűs 

és 4-gyűrűs kivitelben kerülnek forgalomba. A KEBAfrost gyűrűs iratrendezők modern megjelenése 

KEBAtab élregiszterek segítségével még különlegesebbé teheti irodáját.

KEBAecolite gyûrûs iratrendezô A4
2 gyűrű 4 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5120 314-5123 5,5 cm kék 20

314-5121 314-5124 5,5 cm piros 20

314-5122 314-5125 5,5 cm fekete 20

A KEBAecolite a világon egyedülálló termék, mert 100%-ban műanyagból készül. A termék gerince, 

borítólapjai és egyedi gyűrűs mechanizmusa környezetbarát polipropilén, ezért újrahasznosítása során 

nem szükséges szétszerelni. Rendkívül kedvező ára könnyebb súlyának köszönhető. A hullámos borító 

elegáns megjelenést kölcsönöz.

a

b

c

d

KEBAbinder O-gyûrûs iratrendezô A4+
rendelési kód gyűrűk száma gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5220 2 4 cm grafi tg 20

314-5221 2 4 cm jolajzöld 20

314-5222 2 4 cm szürke 20

314-5223 2 4 cm gvilágoszöld 20

314-5224 2 4 cm korall 20

314-5225 2 4 cm óceánkék 20

A KEBA gyűrűskönyvek kartonból készülnek mind a két oldalon környezetbarát polipropilén bevonattal. 

A4+ borítómérettel, 4 cm-es gerincvastagsággal és 2-gyűrűs kivitelben kerülnek forgalomba. Klasszi-

kus O-gyűrűs mechanizmus.

KEBAbinder D-gyûrûs iratrendezô A4+
rendelési kód gyűrűk száma gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5200 2 4 cm grafi tg 20

314-5201 2 4 cm jolajzöld 20

314-5202 2 4 cm szürke 20

314-5203 2 4 cm gvilágoszöld 20

314-5204 2 4 cm korall 20

314-5205 2 4 cm óceánkék 20

A KEBA gyűrűskönyvek kartonból készülnek mind a két oldalon környezetbarát polipropilén bevonattal. 

A4+ borítómérettel, 4 cm-es gerincvastagsággal és 2-gyűrűs kivitelben kerülnek forgalomba. A D-gyű-

rűs mechanizmus több irat befogadását teszi lehetővé. A kihúzólyuk a gyűrűskönyv könnyed megraga-

dását segíti, extra hosszú címkezsebe nagy mennyiségű információ tárolását biztosítja.

A4+ 313 x 280 mm

A4+ 313 x 280 mm

A4+ 313 x 280 mm
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KEBAtab élregiszter
rendelési kód termék kód szín db/csomag

314-6100 95001500001 kék 4

314-6101 95001500002 piros 4

314-6102 95001500003 zöld 4

314-6103 95001500005 fekete 4

314-6104 95001500007 fehér 4

314-6105 95001500008 narancs 4

314-6106 95001500009 sárgag 4

314-6107 95001500010 szürke 4

314-6108 95001500020 lila 4

A KEBAtab színes élregisztereket KEBA gyűrűs iratrendezők gerincébe illesztve segítik az iratok beazo-

nosítását és élénk színeivel hangulatosabbá varázsolják az irodát.

A KEBA A4+, illetve A3+ méretű gyűrűs iratrendezők gerinc kialakítása 4 db élregiszter elhelyezésére 

alkalmas, ezért a KEBAtab 4 db-os készletben kerül forgalomba. 9 különböző élénk színben kapható, 

bármikor cserélhető, használhatja a színeket vegyesen is.

a

b

c

KEBAdisplay
rendelési kód típus szín

314-6000 1 asztali ezüst

314-6001 2 fali ezüst

314-6002 3 álló ezüst

A KEBAdisplay egy egyedülálló mozgatható rendszer, mely segíti a személyes rendszerezést, bemutatók, 

illetve tájékoztató anyagok kihelyezését. Praktikus kialakításának köszönhetően a KEBAergo, KEBAfrost 

gyűrűs iratrendezők egyetlen könnyed mozdulattal bepattinthatók vagy kiemelhetőek. 

KEBAdisplay rendszere lehetővé teszi, hogy benne a KEBA gyűrűs iratrendezőket 5 különböző pozí-

cióban rögzítse. 

A KEBAdisplay rendszer tartalmazza a tartóállványt, egy KEBA gyűrűs iratrendezőt, amelyben 5 mű-

anyag elválasztó zsebet talál. 

A termékre 5 év garanciát vállalunk szakszerű használat esetén.

Az asztali kivetelű KEBAdisplay segítségével jól áttekinthető rendet tud tartani az író- illetve mun-

kaasztalán. Gyorsabb és hatékonyabb a dokumentumok kezelése, nem kell hosszú ideig keresgélni, ha 

valami fontos anyagra szüksége van.

Felhasználási területek: 

- katalógus, árlista, prezentáció kihelyezés

- termék bemutató

- személyes iratok rendszerezése

- feladatok, melyek gyors hozzáférést követelnek különböző információkhoz.

A falra szerelhető és talpon álló KEBAdisplay-ben elhelyezhet bemutatóanyagot, prospektust vagy 

kezelési útmutatót.

KEBAmeeting kézitáska
rendelési kód táska gyűrűs iratrendező

színe méret gerinc gyűrűk száma

314-5560 fekete A4+ 5,5 cm 2

314-5561 fekete A4+ 5,5 cm 4

A KEBA kézitáska, egy egyedülálló megoldás dokumentumaink, személyes tárgyaink, illetve munka-

eszközeink rendszerezésére, olyan mint egy „mobil iroda”. 

A KEBA kézitáska belső kialakítása lehetővé teszi KEBAergo vagy KEBAfrost gyűrűs iratrendező rögzíté-

sét, nem kell kézben cipelni az iratokat, hanem a vállra akasztva könnyedén. Emellett van hely a táská-

ban tollaink, a névjegykártyák, számológép stb. biztonságos tárolására. Ha már nincs szüksége az adott 

gyűrűs iratrendezőre, könnyedén kicserélheti, de akár egy spirálfüzetet is rögzíthet benne.

A táska könnyedén nyitható a praktikus cipzárnak köszönhetően, majd bezárva a táskában minden 

a helyén marad. A táskához lecsatolható vállszíj is tartozik.

1

2

3

gyûrûs iratrendezõ a
65-66. oldalon

található.

gyûrûs iratrendezõ a
65-66. oldalon

található.
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KEBA emelôkaros iratrendezô A4+
rendelési kód gyűrűk száma gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5150 2 5 cm fekete 20

314-5151 2 8 cm fekete 20

314-5152 2 8 cm pirosp 20

314-5153 2 8 cm kék 20

314-5154 2 8 cm zöld 20

KEBA emelőkaros iratrendező A+ méretben 5 cm-es illetve 8 cm-es gerincvastagsággal, sarkain fém 

megerősítéssel készül. A kihúzólyuk a gyűrűskönyv könnyed megragadását segíti, extra hosszú címke-

zsebe nagy mennyiségű információ tárolását biztosítja.

A KEBA emelőkaros iratrendező rendkívül erős rögzítő mechanizmusa a hagyományos emelőkaros irat-

rendezőknél 100 oldallal több, mintegy 700 oldal befogadására alkalmas.

KEBA panorámás gyûrûskönyv A4+
2 gyűrűs 4 gyűrűs gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5300 314-5305 2 cm fekete 20

314-5301 314-5306 2 cm fehér 20

314-5310 314-5315 4 cm fekete 20

314-5311 314-5316 4 cm fehér 20

314-5320 314-5325 5,5 cm fekete 20

314-5321 314-5326 5,5 cm fehér 20

Ha tájékoztató anyagokat vagy iratokat kell bemutatni kiváló választás a KEBA panorámás gyűrűskönyv. 

A KEBA panorámás gyűrűskönyvborító elején, hátán sőt a gerincén is címkezsebek vannak elhelyezve, 

amelyek segíti az aktuális dokumentumtartalom beazonosítást. S ha ez nem elég, még a borító belső 

oldalán is tud névjegykártyákat elhelyezni.

A KEBA panorámás gyűrűskönyvek A4+ extra széles borítóval készülnek, 2 cm-es, 4 cm-es és 5,5 cm-es 

gerincvastagsággal, 2-gyűrűs illetve 4-gyűrűs kivitelben. 

A KEBA panorámás gyűrűskönyvek kartonból készülnek mind a két oldalon környezetbarát polip-

ropilén bevonattal.

2 cm gerinc 4 és 5,5 cm gerinc

KEBAinsert lapcsúsztató
rendelési kód szín db/doboz

314-5570 áttetsző 20

A KEBAinsert praktikus segítség panorámás gyűrűskönyvek címkezsebeinek kezeléséhez, címadó ol-

dalak betétlapként való beillesztéséhez. Tegye bele a képet vagy dokumentumot a lapcsúsztatóba és 

egyetlen könnyed mozdulattal be tudja tölteni a címkezsebeket a dekorációs anyag sérülése, gyűrődése 

illetve és a címkezsebek felszakítása nélkül.

KEBAimage genotherm A4
rendelési kód mintázat db/doboz

314-5700 ceruza 20

314-5701 térképtű 20

314-5702 notesz 20

314-5703 cukorka 20

Ha már megunta a hagyományos genothermeket próbálja ki a KEBA Image genothermet, mely külö-

nösen erős környezetbarát polipropilénből készül. Üde és vidám színeivel derűsebbé teszik a munkát. 

Nos, melyiket választja?
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Iratrendezés
iratrendezô, genotherm | binder, genotherm

A4+ 313 x 280 mm

A4+ 313 x 280 mm
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KEBA Presentation irattartó mappa A4
rendelési kód szín db/doboz

314-5550 grafi tg 20

314-5551 jolajzöld 20

314-5552 jégszürkej g 20

314-5553 gvilágoszöld 20

314-5554 korall 20

314-5555 óceán kék 20

Nem is találhatna kiválóbb megoldást árajánlatok, ismertetőanyagok elkészítéséhez, mint a KEBA 

Presentation irattartó mappa. A mappa fedelén nagy méretű irattartózsebet helyeztek el, amelybe 

fényképet vagy címoldalt tud elhelyezni. 

A gerincvastagított irattartó mappa további különlegessége a fedél egyedi és biztonságos zárásmódja 

valamint a belső oldalon kialakított névjegykártyatartó.

A KEBA Presentation irattartó család környezetbarát polipropilénből készül, elegáns pasztell  színekben.

KEBA Confi dential genotherm A4
rendelési kód szín db/doboz

314-5520 grafi tg 20

314-5521 jolajzöld 20

314-5522 jégszürkej g 20

314-5523 gvilágoszöld 20

314-5524 korall 20

314-5525 óceán kék 20

Bizalmas iratok és anyagok tárolását oldja meg a KEBA Confi dential genotherm. 

A genotherm különleges anyaga és nyomata biztosítja, hogy diszkrét iratait avatatlan szemektől 

biztos helyen tudja.

A KEBA Confi dential genotherm család környezetbarát polipropilénből készül, elegáns pasztell  színekben.

KEBA Clear Book iratvédô mappa A4
10 tasakos 20 tasakos 30 tasakos szín db/doboz

314-5600 314-5620 314-5640 grafi tg 20

314-5601 314-5621 314-5641 jolajzöld 20

314-5602 314-5622 314-5642 jégszürkej g 20

314-5603 314-5623 314-5643 gvilágoszöld 20

314-5604 314-5624 314-5644 korall 20

314-5605 314-5625 314-5645 óceán kék 20

A KEBA Clear Book iratvédő mappa segít abban, hogy áttekinthetően tudja rendezni a jelentéseit, ár-

ajánlatokat vagy akár az oktatási anyagait. A rendszerezendő dokumentum mennyiségétől függően 

választhat 10, 20, vagy akár 30 műanyag tasakkal rendelkező irattartót.

A KEBA Clear Book iratvédő mappa a szennyeződésnek és a nedvességnek ellenálló tartós polipropi-

lénből készül.

KEBA Action gumis mappa A4
rendelési kód szín db/doboz

314-5500 grafi tg 20

314-5501 jolajzöld 20

314-5502 jégszürkej g 20

314-5503 gvilágoszöld 20

314-5504 korall 20

314-5505 óceán kék 20

Hagyományos gumis mappák használata közben gyakran előfordul, hogy a mappa fedele elcsúszik, 

ha az iratrendezőt teljesen megtöltjük iratokkal. A KEBA Action gumis mappa szilikon pántját a mappa 

fedelére helyezve ez a probléma megoldódik.

A KEBA Action gumis mappa család környezetbarát polipropilénből készül, elegáns pasztell színekben.

Iratrendezés
genotherm, gumis mappa, iratvédô | genotherm, portfolio with rubber, document portfolio
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SilverBall® iratrendezô A4
5 cm gerinc 7,5 cm gerinc szín db/doboz

312-0501 312-0521 fehér 25

312-0502 312-0522 piros 25

312-0503 312-0523 kék 25

312-0505 312-0525 fekete 25

312-0506 312-0526 sárgag 25

312-0507 312-0527 bordó 25

312-0508 312-0528 sötétkék 25

312-0509 312-0529 sötétzöld 25

312-0510 312-0530 lila 25

312-0511 312-0531 pink 25

312-0512 312-0532 narancs 25

312-0513 312-0533 türkiz 25

312-0514 312-0534 szürke 25

A4 méretű emelőkaros iratrendező 50 vagy 75 mm szélességű gerinccel, élvédő nélkül, kívül matt szí-

nes, belül papír borítással. Kihúzólyuk segíti a könnyebb mozgatást. A cserélhető, kétoldalas címkére 

mindig aktuális információ írható. 25 db/doboz.

Esselte Economy iratrendezô A4
5 cm gerinc 7,5 cm gerinc szín termék kód 5 cm termék kód 7,5 cm

305-0001 305-0021 fehér 81190 11250

305-0002 305-0022 piros 81193 11253

305-0003 305-0023 kék 81195 11255

305-0004 305-0024 zöld 81196 11256

305-0005 305-0025 fekete 81197 11257

305-0006 305-0026 gsárga 81191 10782

305-0007 305-0027 lila 81174 11279

305-0008 305-0028 narancs 81171 11234

305-0009 305-0029 bordó 81173 11276

305-0010 305-0030 türkiz 81175 11282

305-0011 305-0031 szürke 81172 11272

Kiváló minőségű, A4-es méretű, kívül műanyag, belül papírborítású iratrendező. Cserélhető címke, 

élvédő fémsín, kihúzólyuk.

KEBA emelôkaros iratrendezô A4+
rendelési kód gyűrűk száma gerincvastagság gerinc színe db/doboz

2 5 cm fekete 20

314-5151 2 8 cm fekete 20

314-5152 2 8 cm piros 20

314-5153 2 8 cm kék 20

314-5154 2 8 cm zöld 20

KEBA emelőkaros iratrendező A+ méretben 5 cm-es, illetve 8 cm-es gerincvastagsággal, sarkain fém 

megerősítéssel készül. A kihúzólyuk a gyűrűskönyv könnyed megragadását segíti, extra hosszú címke-

zsebe nagy mennyiségű információ tárolását biztosítja.

A KEBA emelőkaros iratrendező rendkívül erős rögzítő mechanizmusa a hagyományos emelőkaros irat-

rendezőknél 100 oldallal több, mintegy 700 oldal befogadására alkalmas.

ira
tr

en
de

zô
 |

 b
in

de
r

Iratrendezés
iratrendezô | binder

b

A4+ 313 x 280 mm
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Esselte Jumbo Plus iratrendezô A4
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód

305-0120 8 cm piros 81183

305-0121 8 cm kék 81185

305-0122 8 cm zöld 81186

305-0123 8 cm fekete 81187

305-0124 8 cm szürke 81188

Kívül és belül egyforma színű műanyag borítás, cserélhető címke, élvédő fémsín, kihúzólyuk. 

Extra széles gerincvastagság! A Jumbo Plus iratrendezőből az A4 Maxi elválasztólapok nem lógnak ki. 

10 db/doboz csomagolásban.

Esselte Rainbow iratrendezô A4
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód

305-0100 5 cm piros 17921

305-0101 5 cm kék 17920

305-0102 5 cm zöld 17922

305-0103 5 cm fekete 17924

305-0104 5 cm sárgag 17923

305-0110 7,5 cm piros 17926

305-0111 7,5 cm kék 17925

305-0112 7,5 cm zöld 17927

305-0113 7,5 cm fekete 17929

305-0114 7,5 cm gsárga 17928

Kivül színes, belül szürke kiváló minőségű prespán karton borítás, Ragasztott címke, kihúzólyuk, élvédő fém-

sín. Az 5 cm gerincvastagságú 25 db/doboz, a 7,5 cm gerincvastagságú 20 db/doboz csomagolásban.

Esselte Standard iratrendezô A5
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód

305-0181 7,5 cm fehér 46860

305-0182 7,5 cm piros 46863

305-0183 7,5 cm kék 46865

305-0184 7,5 cm zöld 46866

305-0185 7,5 cm fekete 46867

Kiváló minőségű emelőkaros iratrendezők. Kívül és belül egyforma színű műanyag borítás, cserélhető 

címke, élvédő sín, kihúzólyuk.

Esselte Standard iratrendezô A4
5 cm gerinc 7,5 cm gerinc szín termék kód 5 cm termék kód 7,5 cm

305-0071 fehér 81140 81130

305-0042 305-0072 gsárga 81141 81131

305-0043 305-0073 piros 81143 81133

305-0044 305-0074 narancs 81144 81134

305-0045 305-0075 kék 81145 81135

305-0046 305-0076 zöld 81146 81136

305-0047 305-0077 fekete 81147 81137

305-0048 305-0078 szürke 81148 81138

305-0049 305-0079 bordó 81152 81151

305-0050 305-0080 lila 81154 81153

305-0051 305-0081 türkiz 81156 81155

305-0052 305-0082 homok 21869 21862

305-0053 305-0083 kagylógy 21870 21863

305-0054 305-0084 gy gygyöngy 21871 21864

Kiváló minőségű emelőkaros iratrendezők. A/4-es méretű, kívül és belül egyforma színű műanyag borí-

tás, cserélhető címke, élvédő sín, kihúzólyuk. 10 db/doboz.

Iratrendezés
iratrendezô | binder

ira
tr

en
de

zô
 |

 b
in

de
r

PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   71PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   71 2009.01.28.   16:12:132009.01.28.   16:12:13



02
fejezet

72 Iratrendezés

ira
tr

en
de

zô
 |

 b
in

de
r

Iratrendezés
iratrendezô | binder

a

b

c

d

Leitz Active Plus iratrendezô A4
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód db/doboz

305-0155 5 cm kék 10420035 10

305-0156 5 cm narancs 10420049 10

305-0157 5 cm zöld 10420055 10

305-0152 7,5 cm kék 10410035 10

305-0153 7,5 cm narancs 10410049 10

305-0154 7,5 cm zöld 10410055 10

Egyedülálló iratrendezés gömbölyített gerinccel. Belső zseb a fontos iratok számára. Gumiszalaggal zár-

ható a könnyebb hordozhatóság érdekében. 180°-ban elfordítható emelőkarral. Gömbölyített gerinc. 

Kívül színes, belül antracit színű. Anyaga törhetetlen műanyag.

Leitz Active Prestige iratrendezô A4
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód db/doboz

305-0360 5 cm kék 10270035 10

305-0361 5 cm gmahagóni 10270076 10

305-0362 5 cm fekete 10270095 10

305-0364 7,5 cm kék 10260035 10

305-0365 7,5 cm mahagónig 10260076 10

305-0366 7,5 cm fekete 10260095 10

Az elegáns és modern megjelenésű Prestige forma- és színvilág új színfolt az iratrendezők piacán. Gyak-

ran forgatott dokumentumok rendszerezését szolgálja, ideális irodai és otthoni használatra egyaránt. 

Az iratrendező kinyitott állapotban is lapos marad a „stay open when fl at” technológiának köszönhe-

tően. Belső zseb a fontos iratok, CD/DVD tárolására. Elasztikus gumiszalaggal záródó, nagyon könnyű 

extrudált PP alapanyagból készülő iratrendező. Gyűrűs mechanikában az emelőkar 180°-ban elfordít-

ható. A termékre 10 év garanciát vállalunk.

Leitz 180° iratrendezô A4
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód

8 cm kék 10101235

305-0172 8 cm zöld 10101255

305-0173 8 cm sárgag 10101215

305-0174 8 cm fekete 10101295

305-0175 8 cm piros 10101225

305-0176 8 cm fehér 10101201

305-0350 5,2 cm kék 10151235

305-0351 5,2 cm zöld 10151255

305-0352 5,2 cm sárgag 10151215

305-0353 5,2 cm fekete 10151295

305-0354 5,2 cm piros 10151225

305-0355 5,2 cm fehér 10151201

Kiváló minőségű, kívül műanyag, belül karton borítással rendelkező iratrendező egyedülálló, 180°-ban 

elfordítható emelőkarral. 5 év garancia az emelőkarra! 20 db/doboz csomagolásban.

Esselte Standard banki iratrendezô
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód

305-0095 7,5 cm piros 46893

305-0096 7,5 cm kék 46895

305-0097 7,5 cm zöld 46896

305-0099 7,5 cm fekete 46897

Kiváló minőségű alapanyag és kivitel az igényes felhasználók számára. Alkalmas számlakivonatok és 

egyéb banki nyomtatványok lefűzésére. Kívül és belül egyforma színű műanyag borítás, cserélhető cím-

ke, élvédő nélkül, kihúzólyuk. Az iratrendező mérete: 144 x 233 mm. 1 db/doboz csomagolásban.

ESES
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FROM TO DO... TO DONE

LEITZ PRESTIGE.
IHLETTE AZ ÜZLETI ÉLET. PROFIK SZÁMÁRA.

Bemutatjuk a Leitz Prestige sorozatát, amelyet a ma szakembereinek igényei ihlettek. A sorozat tökéletesen Bemutatjuk a Leitz Prestige sorozatát amelyet a ma szakembereinek igényei ihlettek A sorozat tökéletesen
ötvözi a formát a funkcióval – csak választania kell a három új színben kapható 11 különféle termékből.            
A Prestige már az üzleti élet új generációjának kínál megoldásokat. Megtetszett? A Prestige kifejlesztésekor 
a legfontosabb szempont Ön volt.
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www.silverball.hu

SilverBall® iratrendezõ család

A4 méretû emelôkaros iratrendezô

5 cm vagy 7 cm gerincvastagság

Színes grabolit borítás

Cserélhetô kétoldalas címke

Kihúzólyuk
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SilverBall® natúr tokos iratrendezô
rendelési kód méret szín db/csomag

310-0255 A4 natúr 5

310-0281 A5 natúr 10

Natúr karton kivitelű emelőkaros tokos iratrendező kihúzólyukkal és ragasztott címkével. 1.050 grammos 

alapanyagból.

b

c

e                                            

SilverBall® színes tokos iratrendezô A4
rendelési kód méret szín db/csomag

310-0260 A4 zöld 5

310-0261 A4 kék 5

310-0262 A4 fekete 5

310-0263 A4 narancs 5

310-0264 A4 sárgag 5

310-0265 A4 piros 5

Színes karton kivitelű emelőkaros tokos iratrendező kihúzólyukkal és ragasztott címkével. 1.050 grammos 

alapanyagból.

Exclusive tokos iratrendezô A4
rendelési kód méret szín db/csomag

310-0291 A4 fekete 1

Exkluzív kivitelű tokos iratrendező. Emelőkaros. Kihúzólyuk és ragasztott címke található a 1.050 g karton  

alapanyagú iratrendezőn, grabolit borítással.

SilverBall® iratrendezô cserecímke
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód db/csomag

312-0301 5 cm fehér S-50 5

312-0302 7 cm fehér S-70 5

Kétoldalas karton cserecímke A/4 méretű, emelőkaros iratrendezőhöz 50 vagy 75 mm szélességű 

 gerinchez. A kétoldalas címkére mindig aktuális információt írhat.

Esselte iratrendezô cserecímke
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód db/csomag

305-0145 5 cm fehér 81073 10

305-0140 7 cm fehér 81072 10

Kétoldalas karton cserecímke A4 méretű emelőkaros iratrendezőhöz 50 vagy 75 mm szélességű 

 gerinchez.

d
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SilverBall® gyûrûskönyv A4
2 gyűrűs 4 gyűrűs gerincvastagság szín db/doboz

312-1001 312-1051 4,5 cm piros 32

312-1002 312-1052 4,5 cm kék 32

312-1004 312-1054 4,5 cm fekete 32

312-1005 312-1055 4,5 cm gsárga 32

312-1008 312-1058 4,5 cm sötétzöld 32

314-1000 312-1050 4,5 cm fehér 32

A4 méretű gyűrűskönyv 2 gyűrűs és 4 gyűrűs kivitelben, kívül színes műanyag, belül papír borítással.  

A cserélhető, kétoldalas címkére mindig aktuális információ írható. 4,5 cm-es gerincszélességgel.

a

bc

KEBAergo gyûrûs iratrendezô család

A4+
2 gyűrű 4 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5020 5,5 cm kék 20

314-5001 314-5021 5,5 cm piros 20

314-5002 314-5022 5,5 cm fekete 20

314-5003 314-5023 5,5 cm ggrafi t 20

314-5004 314-5024 5,5 cm olajzöldj 20

314-5005 314-5025 5,5 cm j gjégszürke 20

314-5006 314-5026 5,5 cm világoszöldg 20

314-5007 314-5027 5,5 cm korall 20

314-5008 314-5028 5,5 cm óceán kék 20

314-5009 314-5029 5,5 cm zöld 20

314-5010 314-5030 5,5 cm fehér 20

314-5011 314-5031 5,5 cm gsárga 20

314-5012 314-5032 5,5 cm áttetsző 20

314-5040 314-5060 4 cm kék 20

314-5041 314-5061 4 cm piros 20

314-5042 314-5062 4 cm fekete 20

314-5043 314-5063 4 cm grafi tg 20

314-5044 314-5064 4 cm jolajzöld 20

314-5045 314-5065 4 cm jégszürkej g 20

314-5046 314-5066 4 cm gvilágoszöld 20

314-5047 314-5067 4 cm korall 20

314-5048 314-5068 4 cm óceán kék 20

314-5049 314-5069 4 cm fehér 20

314-5050 314-5070 4 cm áttetsző 20

A5 
2 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-4980 5,5 cm kék 20

314-4981 5,5 cm piros 20

314-4982 5,5 cm fekete 20

314-4983 5,5 cm ggrafi t 20

314-4984 5,5 cm olajzöldj 20

314-4985 5,5 cm j gjégszürke 20

314-4986 5,5 cm világoszöldg 20

314-4987 5,5 cm korall 20

314-4988 5,5 cm óceán kék 20

4 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-4990 4 cm kék 20

314-4991 4 cm ppiros 20

314-4992 4 cm fekete 20

314-4993 4 cm ggrafi t 20

314-4994 4 cm olajzöldj 20

314-4995 4 cm j gjégszürke 20

314-4996 4 cm világoszöldg 20

314-4997 4 cm korall 20

314-4998 4 cm óceán kék 20

A3+ 
rendelési kód gyűrűk száma gerincvastagság szín db/doboz

314-4980 2 5,5 cm fekete 10

314-4981 4 5,5 cm fekete 10

A KEBAergo fejlesztésének célja egyedi és esztétikus iratrendező megalkotása volt, amely akár extrém 

körülmények között is hosszú élettartalommal bír. Ezért a KEBAergo a szennyeződésnek és a nedvesség-

nek ellenálló tartós polipropilénből készül, egyszerűen tisztítható és ideális választás szélsőséges, akár 

üzemi munkahelyi környezetben is.

KEBAergo gyűrűs iratrendezők A5, A4+ és A3+ méretű borítóval készülnek, 5,5 cm-es és 4 cm-es gerinc 

szélességgel kerülnek forgalomba. 

A KEBAergo gyűrűs iratrendezők szürke KEBAtab élregisztereit kicserélve könnyebbé válik az azonosítás 

valamint vidám színeivel hangulatosabbá teszik a helyiséget.

A5 230 x 200 mm

A4+ 313 x 280 mm

A3+ 313 x 475 mm

kiegészítõk a
67., 488. oldalon

találhatók.
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KEBAfrost gyûrûs iratrendezô A4+
2 gyűrű 4 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5100 314-5110 5,5 cm kék 20

314-5101 314-5111 5,5 cm rózsa 20

314-5102 314-5112 5,5 cm lila 20

314-5103 314-5113 5,5 cm áttetsző 20

314-5104 314-5114 5,5 cm zöld 20

314-5105 314-5115 5,5 cm gsárga 20

314-5106 314-5116 5,5 cm szürke 20

A KEBAfrost gyűrűs iratrendező kiválóan ötvözi a design-t az iratrendezés és -gyűjtés funkciójával. 

A KEBAfrost gyűrűskönyv gerince 7 stílusos színben és áttetsző borítólapokkal kerül forgalomba.

A KEBAfrost a szennyeződésnek és a nedvességnek ellenálló tartós polipropilénből készül, egyszerűen 

tisztítható. A KEBAfrost gyűrűskönyvek A4+ borítómérettel 5,5 cm-es gerincvastagsággal, 2-gyűrűs 

és 4-gyűrűs kivitelben kerülnek forgalomba. A KEBAfrost gyűrűs iratrendezők modern megjelenése 

KEBAtab élregiszterek segítségével még különlegesebbé teheti irodáját.

KEBAecolite gyûrûs iratrendezô A4
2 gyűrű 4 gyűrű gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5120 314-5123 5,5 cm kék 20

314-5121 314-5124 5,5 cm piros 20

314-5122 314-5125 5,5 cm fekete 20

A KEBAecolite a világon egyedülálló termék, mert 100%-ban műanyagból készül. A termék gerince, 

borítólapjai és egyedi gyűrűs mechanizmusa környezetbarát polipropilén, ezért újrahasznosítása során 

nem szükséges szétszerelni. Rendkívül kedvező ára könnyebb súlyának köszönhető. A hullámos borító 

elegáns megjelenést kölcsönöz.

A4+ 313 x 280 mm

kiegészítõk a
67., 488. oldalon

találhatók.
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Könnyen hozzáférhető
behajtható fül

Professzionális formatervezés

Elrejthető lefűzőgerinc

Hogyan vigyem haza a lefűzött dokumentumokat, hogy
a holnapi tárgyalásig megóvhassam őket? A Leitz
CombiFile lefűzhető genothermekkel mindez egyszerű
és a jó benyomás sosem marad el.

www.esselte.huCombiFile
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Iratrendezés
gyûrûskönyv | ring binder

a

b

c

d

Esselte gyûrûskönyv A4
2 gyűrűs t. kód 4 gyűrűs t. kód gerincvastagság szín db/doboz

305-0201 14449 305-0221 14457 3,5 cm fehér 25

305-0202 14450 305-0222 14458 3,5 cm gsárga 25

305-0203 14451 305-0223 14459 3,5 cm piros 25

305-0204 14452 305-0224 14460 3,5 cm kék 25

305-0205 14453 305-0225 14461 3,5 cm zöld 25

305-0206 14454 305-0226 14462 3,5 cm fekete 25

305-0207 14455 305-0227 14463 3,5 cm szürke 25

305-0208 14456 305-0228 14464 3,5 cm bordó 25

Kiváló minőségű alapanyag és kivitel az igényes felhasználók számára. Kívül és belül egyforma színű mű-

anyag borítás, cserélhető címke, címketartó. Gyűrűátmérő: 25 mm. 25 db/doboz csomagolás.

Esselte gyûrûskönyv A5
rendelési kód gyűrű Ø gerincvastagság szín termék kód db/csomag

305-0243 25 mm 3,5 cm pirosp 47683 1

305-0244 25 mm 3,5 cm kék 47685 1

305-0245 25 mm 3,5 cm zöld 47686 1

305-0246 25 mm 3,5 cm fekete 47687 1

Kiváló minőségű alapanyag és kivitel az igényes felhasználók számára. Kívül és belül egyforma színű mű-

anyag borítás, cserélhető címke, címketartó. 2 gyűrűs kivitel.

Esselte Jumbo gyûrûskönyv A4
rendelési kód gyűrű Ø gerincvastagság szín termék kód db/csomag

305-0261 40 mm 5,8 cm fehér 82400 20

305-0262 40 mm 5,8 cm piros 82403 20

305-0263 40 mm 5,8 cm kék 82405 20

305-0264 40 mm 5,8 cm zöld 82406 20

305-0265 40 mm 5,8 cm fekete 82407 20

Nagykapacitású gyűrűskönyv. Kiváló minőségű alapanyag és kivitel az igényes felhasználók számára. Kívül 

és belül egyforma színű műanyag borítás, cserélhető címke, címketartó, kihúzólyuk. D alakú gyűrű. 4 gyű-

rűs kivitel, a gyűrűátmérő 40 mm.

KEBAbinder O-gyûrûs iratrendezô A4+
rendelési kód gyűrűk száma gerincvastagság gerinc színe db/doboz

2 4 cm grafi tg 20

314-5221 2 4 cm jolajzöld 20

314-5222 2 4 cm szürke 20

314-5223 2 4 cm gvilágoszöld 20

314-5224 2 4 cm korall 20

314-5225 2 4 cm óceánkék 20

A KEBA gyűrűskönyvek kartonból készülnek mind a két oldalon környezetbarát polipropilén bevonattal. 

A4+ borítómérettel, 4 cm-es gerincvastagsággal és 2-gyűrűs kivitelben kerülnek forgalomba. Klasszi-

kus O-gyűrűs mechanizmus.

KEBAbinder D-gyûrûs iratrendezô A4+
rendelési kód gyűrűk száma gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5200 2 4 cm grafi tg 20

314-5201 2 4 cm jolajzöld 20

314-5202 2 4 cm szürke 20

314-5203 2 4 cm gvilágoszöld 20

314-5204 2 4 cm korall 20

314-5205 2 4 cm óceánkék 20

A KEBA gyűrűskönyvek kartonból készülnek mind a két oldalon környezetbarát polipropilén bevonattal. 

A4+ borítómérettel, 4 cm-es gerincvastagsággal és 2-gyűrűs kivitelben kerülnek forgalomba. A D-gyű-

rűs mechanizmus több irat befogadását teszi lehetővé. A kihúzólyuk a gyűrűskönyv könnyed megraga-

dását segíti, extra hosszú címkezsebe nagy mennyiségű információ tárolását biztosítja.

e

A4+ 313 x 280 mm

A4+ 313 x 280 mm
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Esselte panorámás gyûrûskönyv A4 – 4 gyûrûs
rendelési kód gyűrű típus gyűrű Ø gerincvastagság szín termék kód db/csomag

305-0320 kerek 16 mm 2,5 cm kék 49752 10

305-0319 kerek 16 mm 2,5 cm fekete 49753 10

305-0321 kerek 16 mm 2,5 cm fehér 49700 10

305-0322 D alakú 20 mm 3,5 cm fehér 49701 10

305-0332 D alakú 25 mm 3,5 cm kék 49757 10

305-0323 D alakú 30 mm 4,0 cm fehér 49702 10

305-0324 D alakú 30 mm 5,0 cm fehér 49703 10

305-0325 D alakú 30 mm 5,0 cm piros 49713 10

305-0326 D alakú 30 mm 5,0 cm kék 49715 10

305-0327 D alakú 30 mm 5,0 cm fekete 49717 10

305-0328 D alakú 30 mm 6,5 cm fehér 49704 10

305-0333 D alakú 40 mm 6,5 cm kék 49762 10

305-0329 D alakú 50 mm 7,5 cm fehér 49705 10

305-0330 D alakú 60 mm 9,0 cm fehér 49706 10

Kiválóan alkalmas dokumentumok, árlisták vagy egyéb prezentációs anyagok bekötésére, tárolására, mert a borítót 
fedő áttetsző fóliatasak alá bármilyen saját készítésű anyag betehető. A gyűrűskönyv gerince szintén egyedivé tehető.

Esselte Rainbow gyûrûskönyv A4
rendelési kód gerincvastagság szín termék kód db/doboz

305-0290 3,5 cm kék 17933 25

305-0291 3,5 cm piros 17934 25

305-0292 3,5 cm sárgag 17936 25

305-0293 3,5 cm fekete 17937 25

305-0294 3,5 cm zöld 17935 25

Kívül színes, belül szürke kiváló minőségű prespán karton borítás. Ragasztott címke. O-alakú, 2 gyűrűs 

kiviel, a gyűrűátmérő: 25 mm.

b

c

d

KEBA panorámás gyûrûskönyv A4+
2 gyűrűs 4 gyűrűs gerincvastagság gerinc színe db/doboz

314-5300 314-5305 2 cm fekete 20

314-5301 314-5306 2 cm fehér 20

314-5310 314-5315 4 cm fekete 20

314-5311 314-5316 4 cm fehér 20

314-5320 314-5325 5,5 cm fekete 20

314-5321 314-5326 5,5 cm fehér 20

Ha tájékoztató anyagokat vagy iratokat kell bemutatni kiváló választás a KEBA panorámás gyűrűskönyv. 

A KEBA panorámás gyűrűskönyvborító elején, hátán sőt a gerincén is címkezsebek vannak elhelyezve, 

amelyek segíti az aktuális dokumentumtartalom beazonosítást. S ha ez nem elég, még a borító belső 

oldalán is tud névjegykártyákat elhelyezni.

A KEBA panorámás gyűrűskönyvek A4+ extra széles borítóval készülnek, 20 mm-es, 4 cm-es és 55 mm-

es gerincvastagsággal, 2-gyűrűs illetve 4-gyűrűs kivitelben. 

A KEBA panorámás gyűrűskönyvek kartonból készülnek mind a két oldalon környezetbarát polipropilén 

bevonattal.

KEBAinsert lapcsúsztató
rendelési kód szín db/doboz

314-5570 áttetsző 20

A KEBAinsert praktikus segítség panorámás gyűrűskönyvek címkezsebeinek kezeléséhez, címadó ol-

dalak betétlapként való beillesztéséhez. Tegye bele a képet vagy dokumentumot a lapcsúsztatóba és 

egyetlen könnyed mozdulattal be tudja tölteni a címkezsebeket a dekorációs anyag sérülése, gyűrődése 

illetve és a címkezsebek felszakítása nélkül.

a

20 mm gerinc 40, 55 mm gerinc

A4+ 313 x 280 mm
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Iratrendezés
gyûrûskönyv, gyûrûs könyv betétlap | ring binder, notebook paper

PP opál gyûrûskönyv – 4 gyûrûs
rendelési kód méret gyűrű típus gyűrű Ø gerincvastagság szín db/csomag

310-6300 A4 kerek 30 mm 3,5 cm narancs 25

310-6301 A4 kerek 30 mm 3,5 cm kék 25

310-6302 A4 kerek 30 mm 3,5 cm fehér 25

310-6303 A4 kerek 30 mm 3,5 cm zöld 25

Kiválóan alkalmas dokumentumok, árlisták vagy egyéb prezentációs anyagok bekötésére, tárolására, a gyűrűsköny  
felülete áttetsző.

a

b

c

d

ICO Student gyûrûskönyv
rendelési kód méret gyűrű száma szín

376-1910 A4 4 sötétkék

376-1911 A4 4 sötétzöld

376-1912 A4 4 bordó

376-1920 A5 2 sötétkék

376-1921 A5 2 sötétzöld

376-1922 A5 2 bordó

Kiváló minőségű, exclusív kivitelű, fi noman bordázott, 700 gr-os kartonpapírból készült gyűrűskönyvek, 

sárga színű béléssel. Háromféle színben: sötétkék, piros, sötétzöld.

SilverBall® gyûrûskönyv betétlap
rendelési kód méret típus lap/csomag

311-4000 A4 kockás 50

311-4001 A4 vonalas 50

311-4002 A4 sima 50

311-4050 A5 kockás 50

311-4051 A5 vonalas 50

311-4052 A5 sima 50

A4 és A5 méretű betétlapok gyűrűskönyvbe kockás, vonalas és sima kivitelben. 80 g-os papírból, 

szabványlyukasztással. Magas fehérségű alapanyagból.

ICO Student gyûrûskönyv betétlap
rendelési kód méret típus ív/csomag

376-2020 A4 kockás 50

376-2021 A4 vonalas 50

376-2022 A4 sima 50

376-2025 A5 kockás 50

376-2026 A5 vonalas 50

376-2027 A5 sima 50

Minőségi gyűrűskönyv betét 80 g-os papírból, szabványlyukasztással, 2 és 4 gyűrűs könyvbe. 25 db/csomag.
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SilverBall® lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód típus vastagság felület db/csomag

376-7001 lefűzhető 45 μ áttetsző 100

315-1031 Jumbo lefűzhető 180 μ g20 mm gerinc 20

Gyakran használt iratok védelmére, lyukasztás nélküli lefűzésére használatos lefűzhető tasak. Felül 

nyitott, 11 lyukkal ellátott lefűzőcsík.

Esselte lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód vastagság lyukak száma felület termék kód db/csomag

305-0399 38 μ 11 narancsos 16690 100

305-0402 40 μ 11 narancsos 56133 100

305-0425 75 μ 11 narancsos 23763 100

305-0406 55 μ 11 víztiszta 56066 100

305-0405 55 μ 11 víztiszta 56061 10

305-0407 μ75 μ 11 víztiszta 56113 100

305-0408 105 μ 11 víztiszta 56093 100

Gyakran használt iratok védelmére, valamint lyukasztás nélküli lefűzésére használatos tasak. A dobozos 

csomagolást kifejezetten irodai felhasználóknak ajánljuk, hiszen ez a csomagolás megkönnyíti a még 

fel nem használt tasakok problémamentes tárolását. A doboz egyben adagolónak is használható.

d

Esselte Jumbo lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód vastagság lyukak száma felület termék kód db/csomag

305-0415 170 μ 11 narancsos 54934 10

305-0463 170 μ 11 narancsos 54932 5

20 mm gerincvastagságú lefűzhető tasak szupererős anyagból telefonkönyvek, katalógusok, nagymé-

retű műszaki rajzok és egyéb nagy terjedelmű iratok biztonságos tárolására.

Esselte Jumbo lefûzhetô genotherm füllel A4
rendelési kód vastagság lyukak száma felület termék kód db/csomag

170 μ 11 narancsos 17346 5

20 mm gerincvastagságú lefűzhető tasak szupererős anyagból telefonkönyvek, katalógusok, nagy-

méretű műszaki rajzok és egyéb nagy terjedelmű iratok biztonságos tárolására. A behajtható fülnek 

köszönhetően az iratok nem koszolódnak, illetve szállításkor sem csúsznak ki a tasakból.
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Esselte Jumbo extra lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód vastagság lyukak száma felület termék kód db/csomag

305-0414 170 μ 6 narancsos 16234 3

20 mm gerincvastagságú lefűzhető tasak szupererős anyagból telefonkönyvek, katalógusok, nagymé-

retű műszaki rajzok és egyéb nagy terjedelmű iratok biztonságos tárolására. A fémmel megerősített 

lefűzhető gerincrésznek köszönhetően a tasakok még nagy megterheléskor sem mozdulnak el a lefűz-

hető tasakban vagy gyűrűskönyvben.

Esselte lefûzhetô genotherm A5
rendelési kód vastagság lyukak száma felület termék kód db/csomag

305-0466 40 μ 6 narancsos 23782 100

305-0464 55 μ 6 narancsos 23787 100

Alkalmas kisebb dokumentumok, számlák, iratok lefűzésére, rendszerezésére. Felül nyitott.

Esselte lefûzhetô genotherm A3
rendelési kód vastagság lyukak száma felület termék kód db/csomag

75 μ 11 narancsos 55230 50

305-0468 75 μ 11 narancsos 47182 10

Alkalmas nagyobb méretű dokumentumok, tervrajzok, számviteli okmányok lefűzésére, rendszerezé-

sére. A tasakok a rövidebb oldalukon fűzhetők le. Felül nyitott.

c

Esselte Maxi méretû lefûzhetô genotherm A4+
rendelési kód méret vastagság lyukak száma felület termék kód db/csomag

305-0462 22 x 30 cm 120 μ 11 narancsos 259760 25

A4 méretnél nagyobb lefűzhető tasak. Alkalmas vastagabb dokumentumok, iratkötegek tárolására, 

rendszerezésére. Felül nyitott.

Esselte színes szélû lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód vastagság lyukak sz. felület csík színe nyílás termék kód db/csomag

305-0447 105 μ 11 víztiszta felül+féloldalt 55361 100

305-0448 105 μ 11 víztiszta felül+féloldalt 55363 100

305-0449 105 μμ 11 víztiszta felül+féloldalt 55365 100

305-0450 105 μ 11 víztiszta felül+féloldalt 55366 100

A színes szélű lefűzhető tasakok az iratok jobb rendszerezését és kikeresését szolgálják, ezért egyre köz-

kedveltebbek. Előnyük, hogy egyszerűen fénymásolhatók, ugyanakkor a bennük lévő dokumentumok 

jól elkülöníthetőek.
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Esselte belül és felül nyitott lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód vastagság lyukak száma felület termék kód db/csomag

305-0472 105 μ 11 narancsos 56193 100

305-0475 75 μ 11 narancsos 55213 100

A speciális nyitású lefűzhető tasakok nem csak felül nyitottak, hanem oldalt is. Ez lehetővé teszi a tasakban 

tárolt iratok egyszerűbb behelyezését és kivételét. Csomagolás: dobozban.

e

d

Esselte speciális lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód típus tulajdonságok termék kód db/csomag

305-0451 névjegytartó tasakj gy 16 névjegy/tasakj gy 78930 10

305-0456 CD/DVD tartó tasak 4 CD/tasak 67668 10

305-0457 fényképtartó 10 x 15 cmy p 80 μ 78001 10

305-0459 CD/DVD tartó tasak 2 db/tasak 17348 5

305-0478 behajtható füllelj 100 μ 17939 10

305-0714 ZIP tasak 200μ 411200 5

Speciális, szupererős, lefűzhető tasakok 11 lyukkal. 305-0451: névjegyek tárolására és rendszerezésére. 

305-0456: CD/DVD-k biztonságos tárolására és rendszerezésére. 305-0457: 10x15 cm méretű fényképek 

tárolására és rendszerezésére. 305-0459: Projectek, CD/DVD mellékletek kiadványokkal együtt történő tá-

rolására, rendszerezésére. 305-0478: A behajtható fülnek köszönhetően az iratok nem koszolódnak, illet-

ve szállításkor sem csúsznak ki a tasakból. 305-0714: Kisebb kiegészítők (toll, számológép, iratok, vonalzó 

stb.) tárolására. Zipzárral záródik, így a benne tárolt dokumentumok nem esnek ki vagy vesznek el.

SilverBall® „L” Standard genotherm A4
rendelési kód vastagság felület db/csomag

376-7011 80 μ narancsos 100

Gyakran használt iratok védelmére, rendszerezésére használt tasak. Felül és oldalt nyitott.

Esselte színes lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód vastagság lyukak száma szín termék kód db/csomag

305-0416 55 μ 11 sárgag 47201 10

305-0417 55 μ 11 piros 47203 10

305-0418 μ55 μ 11 kék 47205 10

A színes lefűzhető tasakok az iratok jobb rendszerezését és kikeresését szolgálják. Anyagában színezett 

lefűzhető tasakok színes lefűzőrésszel, víztiszta felülettel.

Esselte Vivanto színes lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód vastagság lyukak száma szín termék kód db/csomag

305-0397 200 μ 11 gyvegyes 47823099 3

Kevés lapszámú irat tárolására, iratrendezőbe illetve gyűrűskönyvbe lefűzhető. Vivanto hullámos mo-

tívummal díszített. • méret: A4 • maximum 50 lap számára • ötletes zárószerkezettel a dokumentumok 

biztonságos tárolása érdekében • lyukak száma: 11,szabványos lyuktávolsággal • áttetsző kék, zöld és 

narancssárga színekben
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Esselte Jumbo genotherm 20 mm-es gerinccel A5
rendelési kód vastagság felület termék kód db/csomag

305-0413 150 μ narancsos 17347 5

Extra kapacitással rendelkező, szupererős anyagból készült genotherm gerincvastagítással a nagy meny-

nyiségű iratok és dokumentumok tárolásához, rendszerezéséhez. Ideális megoldás nagy terjedelmű iratok, 

katalógusok, nagyméretű műszaki rajzok tárolására.

c

KEBAimage genotherm A4
rendelési kód mintázat db/doboz

314-5700 ceruza 20

314-5701 térképtű 20

314-5702 notesz 20

314-5703 cukorka 20

Ha már megunta a hagyományos genothermeket próbálja ki a KEBA Image genothermet, mely külö-

nösen erős környezetbarát polipropilénből készül. Üde és vidám színeivel derűsebbé teszik a munkát. 

Nos, melyiket választja?

KEBA Confi dential genotherm A4
rendelési kód szín db/doboz

314-5520 grafi tg 20

314-5521 jolajzöld 20

314-5522 jégszürkej g 20

314-5523 gvilágoszöld 20

314-5524 korall 20

314-5525 óceán kék 20

Bizalmas iratok és anyagok tárolását oldja meg a KEBA Confi dential genotherm. A genotherm különle-

ges anyaga és nyomata biztosítja, hogy diszkrét iratait avatatlan szemektől biztos helyen tudja.

A KEBA Confi dential genotherm család környezetbarát polipropilénből készül, elegáns pasztell 

 színekben.

Esselte „L” Standard genotherm
rendelési kód méret vastagság felület termék kód db/csomag

305-0481 A4 80 μ narancsos 54852 100

305-0482 A4 105 μ narancsos 54832 100

305-0483 A4 105 μ narancsos 54820 10

305-0484 A5 110 μ narancsos 54850 100

305-0479 A4 80 μ narancsos 18203 100

305-0490 A4 80 μ víztiszta 54810 100

305-0491 A4 105 μ víztiszta 56218 100

305-0493 A4 μ150 μ víztiszta 55430 25

305-0489 A4 150 μ víztiszta 55270 100

Kiváló minőségű genothermek a gyakran használt dokumentumok tárolására, rendszerezéséhez.

Esselte Standard színes genotherm A4
rendelési kód vastagság szín termék kód db/csomag

305-0495 105 μ piros 60833 25

305-0496 105 μ kék 60834 25

305-0497 105 μ zöld 60835 25

305-0498 105 μ gsárga 60836 25

Kiváló minőségű színes genothermek a gyakran használt dokumentumok tárolására, rendszerezéséhez. 

A változó színeknek köszönhetően az egyes dokumentumok, iratok jól elkülöníthetőek egymástól.
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Leitz Label-It feliratozható genotherm A4
rendelési kód vastagság szín termék kód db/csomag

305-0517 150 μ gy gygyöngy 41203003 12

A4-es méterű genotherm világoskék címkével.• maximum 40 lap számára • áttetsző, elegáns gyöngy szín-

ben • a genothermet világoskék színű lekerekített végű, 94 x 24 mm méretű címkével szállítjuk • 12 db 

genotherm és további 100 db címke • a címkék egyik vége nem tapadós, így a tömbről könnyen levá-

laszthatók

Esselte Luxus víztiszta, színes genotherm A4
rendelési kód vastagság szín termék kód db/csomag

305-0509 150 μ sárgag 55431 25

305-0510 150 μ piros 55433 25

305-0512 150 μ kék 55435 25

305-0513 150 μ zöld 55436 25

Kiváló minőségű színes genothermek a gyakran használt dokumentumok tárolására, rendszerezésé-

hez. A változó színeknek köszönhetően az egyes dokumentumok, iratok jól elkülöníthetőek egymástól. 

Víztiszta felület.

Esselte kihajtható genotherm A4
rendelési kód vastagság szín termék kód db/csomag

180 μ színtelen 17324 5

305-0520 180 μ gyvegyes 17325 5

Szupererős anyagból készült genotherm, mely alkalmas bemutatók, prezentációk, kisebb katalógusok, 

kiadványok számára. A genotherm mindkét felébe egyenként 50 lap helyezhető. Bal oldali belső részen 

bevágás található névjegy számára. • méret: 2 x A4, kihajtva A3 • nyitott oldal: felül és belső oldalon 

• felület: narancsos

Leitz Vivanto színes genotherm A4
rendelési kód vastagság szín termék kód db/csomag

305-0494 200 μ gyvegyes 40823099 5

Kiváló minőségű színes Vivanto genothermek a gyakran használt dokumentumok tárolására, rendszerezé-

séhez. A változó színeknek köszönhetően az egyes dokumentumok, iratok jól elkülöníthetőek egymástól. 

Kevés lapszámú irat tárolására, maximum 40 lap számára, áttetsző színekben.
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Leitz CombiFile lefûzhetô, keményhátlapú genotherm A4
rendelési kód tárolható lapok sz. vastagság szín termék kód db/csomag

305-0377 40 200 μ áttetsző 47280003 3

305-0378 40 200 μ kék 47280035 3

A lefűzhető tasak és a genotherm kombinációja, mely rugalmassá teszi munkáját. Egyedülálló kihajtható 

lefűzőrész 11 lyukkal. A jobb felső sarokban egy zseb biztosítja az iratok védelmét. Könnyű hozzáférést biz-

tosít iratai számára. Hordozható. A kemény (0,7mm) hátlap segíti az iratok biztonságos tárolását. Nyitott 

oldal: felül és jobb oldalon.

c

Leitz CombiFile lefûzhetô genotherm A4
rendelési kód tárolható lapok sz. vastagság szín termék kód db/csomag

305-0503 20 200 μ áttetsző 47260003 5

305-0381 20 200 μ kék 47260035 5

A lefűzhető tasak és a genotherm kombinációja, mely rugalmassá teszi munkáját. Egyedülálló kihajtható 

lefűzőrész 11 lyukkal. • a jobb felső sarokban egy zseb biztosítja az iratok védelmét • könnyű hozzáférést 

biztosít iratai számára • nyitott oldal: felül és jobb oldalon

Leitz CombiFile lefûzhetô rendszerezô genotherm A4
rendelési kód vastagság szín termék kód db/csomag

200 μ áttetsző 47290003 3

305-0386 200 μ kék 47290035 3

A lefűzhető tasak és a genotherm kombinációja, mely rugalmassá teszi munkáját. Egyedülálló ki-

hajtható lefűzőrész 11 lyukkal. A jobb felső sarokban egy zseb biztosítja az iratok védelmét. Könnyű 

hozzáférést biztosít iratai számára. Hordozható 3 x 20 lap tárolására alkalmas. 3 elválasztólap segít a 

dokumentumok rendszerezésében.

Esselte CombiFile Jumbo lefûzhetô tasak füllel A4
rendelési kód vastagság szín termék kód db/csomag

305-0506 200 μ áttetsző 47270003 3

305-0507 200 μ kék 47270035 3

305-0508 200 μ szürke 47270085 3

A lefűzhető tasak és a genotherm kombinációja, mely rugalmassá teszi munkáját. Egyedülálló kihajt-

ható lefűzőrész 11 lyukkal. • behajtható fül az iratok védelme érdekében. • könnyű hozzáférést biztosít 

iratai számára • közel 150 lap tárolására alkalmas • gerincvastagságának köszönhetően katalógusok, 

nagy terjedelmű iratok biztonságos tárolására alkalmas • nyitott oldal: felül
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SilverBall® színes papír gyorslefûzô A4
rendelési kód szín tömeg/m2 db/csomag

310-0026 kék 250 gg 50

310-0027 narancs g250 g 50

310-0028 piros 250 gg 50

310-0029 gsárga g250 g 50

310-0030 zöld g250 g 50

Hagyományos színes karton gyorsfűző fém fűzőszerkezettel. 250 g/m2 színes duplex karton alapanyag. Kb. 

150–200 A4-es lap lefűzésére alkalmas.

d

SilverBall® szalagos irományfedél
rendelési kód szín méret tömeg/m2

310-0101 natúr A4 650 gg

310-0130 y ggnatúr (nyúlós szalaggal) A4 g850 g

310-0151 natúr feles g650 g

Nagyobb mennyiségű irat egyszerű tárolására, archiválására alkalmas. Körperszalag + feliratozható címke.

SilverBall® papír gyorslefûzô A4
rendelési kód tulajdonság tömeg/m2 db/doboz

310-0001 táblázatos, fehér g230 g 250

Hagyományos karton gyorsfűző fém fűzőszerkezettel. 230 g/m2 duplex karton alapanyag. Kb. 150–200 

A4-es lap lefűzésére alkalmas.

SilverBall® színes PP mûanyag gyorslefûzô A4
rendelési kód szín méret db/csomag

315-0840 fehér A4 25

315-0841 fekete A4 25

315-0842 kék A4 25

315-0843 lila A4 25

315-0844 pink A4 25

315-0845 sötétkék A4 25

315-0846 szürke A4 25

315-0847 gnarancssárga A4 25

315-0848 piros A4 25

315-0849 gsárga A4 25

315-0850 türkiz A4 25

315-0852 zöld A4 25

Fém lefűző szerkezettel, narancsos, színtelen borítóval, műanyag hátlappal és feliratozható gerinccel.
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Esselte színes PP mûanyag gyorslefûzô A4
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

305-9959 rózsa A4 16910 25

305-9960 türkiz A4 16909 25

305-9961 kék A4 15386 25

305-9962 sötétkék A4 15389 25

305-9963 fekete A4 15388 25

305-9964 fehér A4 15382 25

305-9965 piros A4 15385 25

305-9966 zöld A4 15387 25

305-9967 sárgag A4 15383 25

305-9968 szürke A4 15384 25

305-9969 narancs A4 16907 25

305-9970 lila A4 16908 25

Fém lefűző szerkezettel, narancsos, színtelen borítóval, műanyag hátlappal és feliratozható gerinccel.

Esselte színes lefûzhetô gyorslefûzô A4
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

fehér A4 13583 10

305-0612 gsárga A4 13584 10

305-0613 piros A4 13585 10

305-0614 kék A4 13586 10

305-0615 zöld A4 13587 10

305-0616 fekete A4 13588 10

Az iratok áttekinthetőbb és egyszerűbb kezelését szolgálja. A lefűzött iratokat a gyorslefűzővel együtt lehet 

iratrendezőben vagy gyűrűskönyvben tárolni. Cserélhető címkével rendelkezik. • méret: A4 • lefűzős szerke-

zet: fém • borító: víztiszta, színtelen műanyag • hátlap: műanyag

SilverBall® keményhátú, „PVC” gyorslefûzô A4
rendelési kód szín méret db/csomag

315-0801 sötétkék A4 50

315-0803 fekete A4 50

315-0804 sötétzöld A4 50

315-0805 szürke A4 50

315-0809 bordó A4 50

 

Leitz Allura Clip mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0590 szürke 41800089 25

305-0591 kék 41800034 25

• méret: A4 • kapacitás: 30 lap • leszorító szerkezet: szürke és kék műanyag • borító: áttetsző szürke 

műanyag. 

PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   89PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   89 2009.01.28.   16:13:112009.01.28.   16:13:11



100. oldal

41. oldal

84. oldal

102. oldal

98. oldal

95. oldal

96. oldal

91. oldal

és genotherm

PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   90PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   90 2009.01.28.   16:13:132009.01.28.   16:13:13



02
fejezet

91Iratrendezés

gy
or

sl
ef

ûz
ô 

| 
re

po
rt

 fi 
le

Iratrendezés
gyorslefûzô | report fi le

Leitz Vivanto Clip mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0655 kék 41810035 10

305-0656 gnarancssárga 41810049 10

305-0657 zöld 41810055 10

305-0658 fekete 41810095 10

Kapacitás 1–30 A/4 lap. Műanyag leszorító szerkezet. Szürke belső. Kevés lapszámú dokumentumok 

lyukasztás nélküli lefűzésére és tárolására. 

Leitz Color Clip Magic mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0634 sötét szürke 41740089 25

305-0635 piros 41740025 25

305-0637 kék 41740035 25

305-0638 narancs 41740045 25

305-0639 sötétzöld 41740059 25

Különleges, kiváló minőségű műanyag gyorslefűző kevés lapszámú dokumentumok lyukasztás nélküli 

lefűzésére és tárolására. Egyszerű és gyors használat. • méret: A4 • kapacitás: 30 lap • leszorító szerkezet: 

színes műanyag • borító: színtelen műanyag

Leitz Color Clip Rainbow mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

lila 41760065 25

305-0642 gvilágoskék 41760030 25

305-0643 piros 41760025 25

305-0644 gsárga 41760015 25

305-0645 zöld 41760055 25

305-0646 narancs 41760045 25

Különleges, kiváló minőségű műanyag gyorslefűző kevés lapszámú dokumentumok lyukasztás nélküli 

lefűzésére és tárolására. Egyszerű és gyors használat. • méret: A4 • kapacitás: 30 lap • leszorító szerkezet: 

színes műanyag • borító: színtelen műanyag

Durable Duraclip 2200 gyorslefûzô A4
rendelési kód szín db/csomag

477-0001 fekete 25

477-0002 fehér 25

477-0003 piros 25

477-0005 gvilágos zöld 25

477-0007 sötétkék 25

477-0010 szürke 25

477-0011 sötétzöld 25

1–30 lap kapacitással átlátszó fedlappal és színes hátlappal. A zár speciális elasztikus acélból készült.

a

b

d

c
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d

SilverBall® pólyás dosszié A4
rendelési kód szín db/doboz

310-0051 táblázatos, fehér 250

Hagyományos karton iratgyűjtő 3 behajtott füllel, 230 g/m2 duplex karton alapanyagból. Kb. 150-200 

A4-es lap tárolására alkalmas.

SilverBall® színes pólyás dosszié A4
rendelési kód szín db/csomag

kék 50

310-0056 piros 50

310-0057 zöld 50

310-0058 gsárga 50

310-0059 narancs 50

Hagyományos színes karton iratgyűjtő 3 behajtott füllel, 250 g/m2 színes duplex karton alapanyagból. 

Kb. 150-200 A4-es lap tárolására alkalmas.

SilverBall® karton gumis mappa A4
rendelési kód szín db/csomag

fehér 50

312-1951 piros 50

312-1952 zöld 50

312-1953 kék 50

312-1954 sárgag 50

312-1955 narancs 50

Színes karton gumis mappa A4-es méretű iratok tárolására, két sarkán gumipánttal.

Esselte Economy karton gumis mappa 3 pólyával A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0810 sötétkék 13434 10

305-0811 kék 13435 10

305-0812 piros 13436 10

305-0813 zöld 13437 10

305-0814 sárgag 13438 10

305-0815 fekete 13439 10

Kívül vidám színekre lakkozott, belül szürke színű karton gumis mappa. Az iratok védelmének egyik 

legjobb módszere. Lefűzés nélküli irattárolást tesz lehetővé. A gumiszalag színe fekete.

b
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Esselte Luxus karton gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0831 kék 1326502 25

305-0833 zöld 1326508 25

305-0834 narancs 1326513 25

305-0835 piros 1326515 25

Igényes kivitelű, szupererős prespán (enyhén fényes) karton alapanyagból készült gumis mappa, 3 pó-

lyával. A gumiszalag színe megegyezik a gumis mappa borítójának színével. Kapacitás: kb. 150 lap.

Esselte Jumbo luxus karton gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0850 gyvegyes 26590 10

Gerincvastagítással rendelkező, igényes kivitelű, szupererős prespán (enyhén fényes) karton alap-

anyagból készült gumis mappa, 3 pólyával. A gerincvastagításnak köszönhetően nagyobb dokumen-

tumok tárolására is alkalmas. A gumiszalag színe megegyezik a gumis mappa borítójának színével. 

Ragasztott gerinccímkével rendelkezik. A4-es méret. Kapacitás kb. 250 lap.

ICO Student karton gumis mappa
rendelési kód szín gerinc méret méret db/csomag

sötétkék 28 A4 1

376-6001 sötétzöld 28 A4 1

376-6002 bordó 28 A4 1

376-6010 sötétkék 50 A4 1

376-6011 sötétzöld 50 A4 1

376-6012 bordó 50 A4 1

376-6020 sötétkék 50 A5 1

376-6021 sötétzöld 50 A5 1

376-6022 bordó 50 A5 1

Kiváló minőségű, exclusív kivitelű, fi noman bordázott, 700 g-os kartonpapírból készült, A4-es méretű, 

28 mm és 50 mm, valamint A5-ös 50 mm gerincvastagságú iratgyűjtő gumis mappák. 

Esselte Standard karton gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0801 kék 27616 25

305-0802 zöld 27617 25

305-0803 piros 27618 25

305-0804 gsárga 27619 25

305-0805 gyvegyes 27610

Karton gumis mappa, 3 pólyával. Az iratok védelmének egyik legjobb módszere. Lefűzés nélküli irattá-

rolást tesz lehetővé. A gumiszalag színe megegyezik a gumis mappa borítójának színével. 
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Opál PP gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

459-2000 narancs 2594000 10

459-2001 kék 2592000 10

459-2002 fehér 2595000 10

459-2003 zöld 2593000 10

Tárolókapacitás: 200 lap.

ICO Student karton iratgyûjtô mappa A4
rendelési kód szín db/csomag

376-6050 sötétkék 1

376-6051 sötétzöld 1

376-6052 bordó 1

Kiváló minőségű, exclusív kivitelű, fi noman bordázott, 300 g-os kartonpapírból készült, A4-es méretű 

iratgyűjtő mappa. Háromféle színben: sötétkék, piros, sötétzöld.

SilverBall® mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín db/csomag

423-5521 kék 6

423-5522 narancs 6

423-5523 piros 6

423-5524 zöld 6

Színes gumis mappa polypropilénből. Gyakran használt iratok tárolására ajánlott termék.

a

b

c

d

KEBA Action gumis mappa A4
rendelési kód szín db/doboz

314-5500 grafi tg 20

314-5501 jolajzöld 20

314-5502 jégszürkej g 20

314-5503 gvilágoszöld 20

314-5504 korall 20

314-5505 óceán kék 20

Hagyományos gumis mappák használata közben gyakran előfordul, hogy a mappa fedele elcsúszik, 

ha az iratrendezőt teljesen megtöltjük iratokkal. A KEBA Action gumis mappa szilikon pántját a mappa 

fedelére helyezve ez a probléma megoldódik.

A KEBA Action gumis mappa család környezetbarát polipropilénből készül, elegáns pasztell színekben.
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Transzparens, gerincvastagított PP gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

459-2010 piros 213430/2514 10

459-2011 kék 213460/2517 10

459-2012 sárgag 213440/2516 10

459-2013 zöld 213420/2515 10

459-2014 fehér 213400/2510 10

Gerincvastagított PP gumis mappa. Tárolókapacitás: 300 lap.

Esselte Intense mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0861 kék 177413 10

305-0862 piros 177415 10

305-0864 fekete 177416 10

A gyakran használt iratok tárolására ajánlott nagy szilárdságú, strapabíró és időtálló műanyag gumis mappa, 

3 pólyával. Fekete színű gumiszalaggal záródik és 150 lap tárolására alkalmas, CD/DVD  tartóval. 

Leitz Vivanto mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0795 kék 45300035 10

305-0796 narancs 45300049 10

305-0797 zöld 45300055 10

305-0799 fekete 45300095 10

Kiválóan alkalmas kevés lapszámú dokumentumok tárolására és szállítására. • méret: A4 • 30 mm vas-

tagságig növelhető gerincméret, 250 lap kapacitás • vonzó fém zárófej a dokumentumok biztonságos 

tárolása érdekében • CD/DVD tartó tasak a borító kihajtható részén.

Leitz Allura mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín típus termék kód db/csomag

305-0882 átlátszó szürke 1326502 10

305-0881 átlátszó kék 1326506 10

305-0883 átlátszó szürke Jumbo 1326508 10

305-0884 átlátszó kék Jumbo 1326513 10

Minőségi műanyag alapanyagból készült, 3 pólyás gumis mappa áttetsző szürke színben, speciális 

zárógumival. • kapacitás: kb. 250 lap • rugalmas gerinccel. Jumbo: • kapacitás: kb. 350 lap • gerinc-

vastagság 40 mm.
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Leitz Jumbo Vivanto mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0792 kék 45310035 10

305-0793 gnarancssárga 45310049 10

305-0794 zöld 45310055 10

305-0798 fekete 45310095 10

Gerincvastagítással rendelkező, erős műanyagból készült gumis mappa, 3 pólyával, vidám és divatos 

színekben. Ezüstözött nikkel zárófej szürke gumival, 350 lap kapacitással. Gerinc: 4 cm. 

Esselte Jumbo Intense mûanyag gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/doboz

305-0880 kék 177485 10

305-0921 piros 177487 10

305-0920 fekete 177488 10

305-0895 fehér 21807 10

Gerincvastagítással rendelkező, szupererős műanyag alapanyagból készült gumis mappa, 3 pólyával. A gerincvas-

tagításnak köszönhetően nagyobb dokumentumok tárolására is alkalmas, kapacitása 450 lap. A gumiszalag színe 

fekete. Öntapadós gerinccímkével, a hátsó borítón pedig CD/DVD tárolására alkalmas zsebbel rendelkezik.

Foldermate mûanyag irattartó mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0200 fekete 643 25

490-0201 ezüstszürke 651 25

Gumis, pólyás irattartó mappa, névjegykártyatartóval. Anyaga: polipropilén. Szín: fekete és ezüstszürke.

Foldermate mûanyag, kombinált írómappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0250 fekete 151 12

490-0251 ezüstszürke 146 12

Kombinált írómappa, textilszegett, tépőzáras, 5 rekeszes irattartó, névjegykártya és CD tartóval, 40 lapos 

írótömbbel, csíptetővel. Szín: fekete, ezüstszürke.

a

b

c

d
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Foldermate mûanyag, gumis, zsebes irattartó mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0500 füstszürke 846 10

490-0501 kék 846 10

490-0502 zöld 846 10

490-0503 pink 846 10

490-0504 lila 846 10

Gumis, zsebes irattartó mappa, textilszegett, fémsarkos. Anyaga: polipropilén.

Foldermate mûanyag, zsebes, gumis mappa A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0100 fekete 880 20

490-0101 ezüstszürke 879 20

Gumis zsebes irattartó mappa, névjegykártya tartóval, előzsebbel. Anyaga: polipropilén. Szín: fekete, 

ezüstszürke.

d

KEBA Presentation irattartó mappa A4
rendelési kód szín db/doboz

314-5550 grafi tg 20

314-5551 jolajzöld 20

314-5552 jégszürkej g 20

314-5553 gvilágoszöld 20

314-5554 korall 20

314-5555 óceán kék 20

Nem is találhatna kiválóbb megoldást árajánlatok, ismertetőanyagok elkészítéséhez, mint a KEBA 

Presentation irattartó mappa. A mappa fedelén nagy méretű irattartózsebet helyeztek el, amelybe 

fényképet vagy címoldalt tud elhelyezni. 

A gerincvastagított irattartó mappa további különlegessége a fedél egyedi és biztonságos zárásmódja 

valamint a belső oldalon kialakított névjegykártyatartó.

A KEBA Presentation irattartó család környezetbarát polipropilénből készül, elegáns pasztell  színekben.

KEBA Clear Book iratvédô mappa A4
10 tasakos 20 tasakos 30 tasakos szín db/doboz

314-5600 314-5620 314-5640 grafi tg 20

314-5601 314-5621 314-5641 jolajzöld 20

314-5602 314-5622 314-5642 jégszürkej g 20

314-5603 314-5623 314-5643 gvilágoszöld 20

314-5604 314-5624 314-5644 korall 20

314-5605 314-5625 314-5645 óceán kék 20

A KEBA Clear Book iratvédő mappa segít abban, hogy áttekinthetően tudja rendezni a jelentéseit, ár-

ajánlatokat vagy akár az oktatási anyagait. A rendszerezendő dokumentum mennyiségétől függően 

választhat 10, 20, vagy akár 30 műanyag tasakkal rendelkező irattartót.

A KEBA Clear Book iratvédő mappa a szennyeződésnek és a nedvességnek ellenálló tartós polipropi-

lénből készül.
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Leitz Vivanto iratvédô mappa A4
rendelési kód szín kapacitás méret termék kód db/csomag

305-1103 kék 40 lap A4 45350035 10

305-1104 gnarancssárga 40 lap A4 45350049 10

305-1105 zöld 40 lap A4 45350055 10

305-1102 fekete 40 lap A4 45350095 10

305-1106 kék 20 lap A4 45340035 10

305-1107 gnarancssárga 20 lap A4 45340049 10

305-1108 zöld 20 lap A4 45340055 10

305-1101 fekete 20 lap A4 45340095 10

Puha borítójú, feliratozható gerinc. CD/DVD tartóval a hátsó borítón. A tasakok felül nyitottak. 

Esselte Intense iratvédô mappa puha borítóval A4
rendelési kód szín tasak szám termék kód db/csomag

kék 20 177431 10

305-1082 fekete 20 177434 10

305-1083 piros 20 177433 10

305-1084 fehér 20 21805 10

305-1091 kék 40 177449 10

305-1092 fekete 40 177602 10

305-1093 piros 40 177451 10

305-1097 fehér 40 21806 10

Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns védel-

mére. A műanyag tasakok a borítóba vannak behegesztve, így elkerülhető a fontos dokumentumok 

elvesztése. A tasakok felül nyitottak. Öntapadós gerinccímke.

Esselte panorámás iratvédô mappa A4
rendelési kód szín tasak szám termék kód db/csomag

305-1070 fekete 20 177472 10

305-1072 fekete 40 177474 10

Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns védel-

mére. A borító két fala közé akár saját készítésű iratot is helyezhetünk, egyedi kinézetet kölcsönözve ez-

zel dokumentumainknak. A műanyag tasakok a borítóba vannak behegesztve, így elkerülhető a fontos 

dokumentumok elvesztése. A tasakok felül nyitottak.

Esselte Intense iratvédô mappa kemény borítóval A4
rendelési kód szín tasak szám termék kód db/csomag

305-1127 fekete 20 177425 10

305-1129 fekete 40 177443 6

Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns védel-

mére. A műanyag tasakok a borítóba vannak behegesztve, így elkerülhető a fontos dokumentumok 

elvesztése. A tasakok felül nyitottak.

c

Leitz Allura iratvédô mappa A4
rendelési kód szín típus termék kód db/csomag

305-1075 átlátszó szürke 20 tasakos 22738 10

305-1074 átlátszó kék 20 tasakos 45240034 10

305-1130 átlátszó szürke 40 tasakos 22740 10

305-1124 átlátszó kék 40 tasakos 45250034 10

Igényes kialakítású, modern formatervezésű iratvédő mappa kiváló minőségű műanyag alapanyagból. 

Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns védel-

mére. A műanyag tasakok a borítóba vannak behegesztve, így elkerülhető a fontos dokumentumok 

elvesztése. Névjegy- és CD/ DVD tartó zsebbel rendelkezik. 
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Foldermate gumis harmonika irattartó
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

490-1030 füstszürke 260 x 138 x 24 mm 159 12

490-1031 kék 260 x 138 x 24 mm 159 12

490-1032 zöld 260 x 138 x 24 mm 159 12

490-1033 pink 260 x 138 x 24 mm 159 12

490-1034 lila 260 x 138 x 24 mm 159 12

Gumis harmonika mappa (csekktartó), 12 rekeszes. Anyaga: polipropilén.

Snopake mûanyag patentos irattasak
rendelési kód típus méret termék kód db/csomag

442-0155 patentos, álló, áttetsző A7 SNP13306 5

442-0145 patentos, álló, áttetsző A6 SNP13293 5

442-0030 patentos, élénkp A5 SNP11355 5

442-0135 patentos, álló, áttetsző A5 SNP13280 5

442-0005 patentos, áttetsző A4 SNP12841 5

442-0010 patentos, élénk A4 SNP12844 5

442-0165 patentos, lefűzhető A4 SNP12566 5

442-0100 patentos, áttetsző A3 SNP11174 5

Patentos zárás • vízhatlan

Snopake mûanyag patentos irattasak
rendelési kód típus méret termék kód db/csomag

442-0040 patentos, áttetsző LA4 SNP10057 5

442-0050 patentos, élénk LA4 SNP10035 5

442-0045 patentos, pasztell LA4 SNP10070 5

Patentos zárás • vízhatlan

Snopake mûanyag irattasak CD zsebbel
rendelési kód típus méret termék kód db/csomag

442-0125 1 db CD-zsebbel A4 SNP11800 5

Patentos zárás • vízhatlan

Snopake mûanyag Zippa-Bag
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

442-0571 Zippa-Bag, élénkpp g A3 SNP14159 25

442-0560 pp gZippa-Bag, áttetsző A4 SNP11463 25

442-0561 Zippa-Bag, élénkpp g A4 SNP14141 25

442-0550 gZippa-Bag, áttetsző A5 SNP11448 25

442-0551 Zippa-Bag, élénkg A5 SNP14135 25

442-0580 gZippa-Bag, élénk A6 SNP14165 25

A4, A3, A5 méret • különböző színű jelölőcsíkkal ellátva • légmentesen záródó
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Foldermate kapcsos harmonika irattartó A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-1020 füstszürke 154 12

490-1021 kék 154 12

490-1022 zöld 154 12

490-1023 pink 154 12

490-1024 lila 154 12

Kapcsos harmonika mappa, 12 rekeszes, textilszegett, tukzáras. Anyaga: polipropilén.

Leitz Vivanto harmonika irattartó
rendelési kód szín termék kód db/csomag

305-0985 kék 45370035 5

305-0986 narancs 45370049 5

305-0987 zöld 45370055 5

305-0988 fekete 45370095 5

Igényes kialakítású, modern formatervezésű iratvédő mappa kiváló minőségű műanyag alapanyagból. 

Prezentációs anyagok, árlisták és egyéb gyakran használt dokumentumok hatékony és elegáns védel-

mére. Gumis lezáróval, CD/DVD tartó zsebbel rendelkezik.  5+2 részes, ebből 5 feliratozható.

Esselte Intense harmonika táska
rendelési kód szín méret termék kód

305-0981 kék A4 177553

305-0982 fekete A4 177556

Strapabíró műanyag táska, mely kiválóan alkalmas iratok elkülönítésére, gyors kikeresésére és egyszerű 

szállítására. Megerősített műanyag füllel rendelkezik a könnyebb hordozhatóság érdekében. 12 egyen-

ként feliratozható rekesz található benne. Műanyag kapoccsal záródik.

Foldermate harmonika irattartó A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-1000 fekete 135 10

490-1001 ezüstszürke 137 10

Gumis harmonika mappa, 12 rekeszes névjegykártyatartóval, külső irattartó zsebbel. Anyaga: poli-

propilén.

Foldermate fogantyús harmonika irattartó A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-1010 fekete 136 10

490-1011 ezüstszürke 138 10

Fogantyús harmonika mappa, 13 rekeszes, névjegykártyatartóval, hátsó zsebbel. Anyaga: polipropilén.
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Foldermate irattartó táska A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0520 füstszürke 641 10

490-0521 kék 641 10

490-0522 zöld 641 10

Irattartó táska, kézi, tukzáras. Anyaga: polipropilén.

Foldermate zipzáras irattartó táska A4
rendelési kód szín termék kód db/csomag

490-0530 füstszürke 848 10

490-0531 kék 848 10

490-0532 zöld 848 10

490-0533 pink 848 10

490-0534 lila 848 10

Zipzáras 4 gyűrűs irattartó táska, textilszegett. Anyaga: polipropilén.

Aláírókönyv, elôrendezô grabolit borítással B4
rendelési kód szín típus

310-5801 fekete aláírókönyvy

310-5802 kék yaláírókönyv

310-5803 bordó aláírókönyvy

310-5901 kék gyA-Z, tasakos, egy oldalon zárt

310-5902 fekete A-Z, tasakos, egy oldalon zártgy

310-5903 bordó gyA-Z, tasakos, egy oldalon zárt

310-5921 kék 1-31, tasakos, egy oldalon zártgy

310-5922 fekete gy1-31, tasakos, egy oldalon zárt

310-5923 bordó 1-31, tasakos, egy oldalon zártgy

310-5924 zöld gy1-31, tasakos, egy oldalon zárt

310-5931 kék A-Z, regiszteresg

310-5932 fekete gA-Z, regiszteres

310-5933 bordó A-Z, regiszteresg

310-5941 kék g1-31, regiszteres

310-5942 fekete 1-31, regiszteresg

310-5943 bordó g1-31, regiszteres

Iratok rendezésére, aláírandó dokumentumok gyűjtésére szolgáló termék. 

Esselte karton aláírókönyv A4
rendelési kód szín típus termék kód

305-1161 fekete 20 részes 621061

305-1162 kék 20 részes 621063

Nagyon elegáns, kiváló minőségű, vastag karton aláírókönyv, kívül színes, belül szürke borítással.

Leitz karton elôrendezô A4
rendelési kód szín típus termék kód

305-1163 fekete A–Z 58250095

305-1156 fekete 1–31 58310095

305-1157 fekete 1–12 58120095

Elegáns, kiváló minőségű, vastag karton előrendező fekete színben. • 6 lyukon keresztül látható, 

hogy van-e dokumentum a különböző rekeszekben • kemény karton alapanyag • műanyag regiszter 

 lapocskák.
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Leitz Allura mûanyag elôrendezô A4
rendelési kód szín regiszterek száma termék kód db/csomag

305-1178 átlátszó szürke 12 45230089 15

305-1160 átlátszó kék 12 45230034 15

305-1170 átlátszó szürke 6 45220089 15

305-1165 átlátszó kék 6 45220034 15

Igényes kialakítású, modern formatervezésű előrendező, kiváló minőségű műanyag alapanyagból. 3 műanyag 

pólya a dokumentumok biztonságos tárolása érdekében. .

Leitz Vivanto mûanyag elôrendezô A4
rendelési kód szín típus termék kód db/csomag

fekete 12 részes 45330095 4

305-1167 fekete 6 részes 45320095 4

305-1168 kék 12 részes 45330035 4

305-1169 kék 6 részes 45320035 4

Kiváló minőségű, modern formatervezésű előrendező kiváló minőségű műanyag alapanyagokból.

• vonzó fém zárófej, gumis záródás a dokumentumok biztonságos tárolása érdekében • 3 műanyag 

pólya • CD/DVD tartó tasak a hátsó borítólap belső oldalán • 6 vagy 12 részes elválasztólap, feliratozási 

lehetőség.

Esselte Pendafl ex Economy függômappa
rendelési kód szín gerinc termék kód db/csomag

305-1431 zöld V 93051 25

305-1432 gsárga V 93055 25

305-1433 piros V 93057 25

Környezetbarát függőmappák, hiszen az alapanyag kizárólag újrafeldolgozott papírt tartalmaz. Külön-

legességek: 8 cm hosszú címketartó változtatható címkeállással, fém fülek.

Esselte Pendafl ex Standard függômappa
rendelési kód szín gerinc termék kód db/csomag

fehér V 90319 25

305-1392 zöld V 90318 25

305-1393 kék V 90311 25

305-1394 gsárga V 90314 25

305-1395 piros V 90316 25

305-1399 gyvegyes V 93042 10

A függőmappák megfelelnek a standard európai előírásoknak (fesztávolság 330 mm). Lehetővé teszik 

nagy számú irat gyors kikeresését, lefűzés nélküli helytakarékos elhelyezését. Fém fülek, 8 cm hosszú 

címketartó címkével. Változtatható címkeállás.

Esselte Pendafl ex függômappa cserecímke+címketartó
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

áttetsző 8 cm 94514 25

Műanyag címketartó minden típusú Pendafl ex függőmappába. Kivétel Ready Tab!
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Leitz Alpha színes függômappa
rendelési kód szín tulajdonság termék kód db/csomag

305-1492 sárgag lefűzős 19840015 25

305-1493 piros lefűzős 19840025 25

305-1494 kék lefűzős 19840035 25

305-1495 zöld lefűzős 19840055 25

305-1472 sárgag oldalt zárt 19860015 25

305-1473 piros oldalt zárt 19860025 25

305-1474 kék oldalt zárt 19860035 25

305-1475 zöld oldalt zárt 19860055 25

Kiváló minőségű karton standard nyitott függőmappa. Különlegességek: fém fülek, 6 cm hosszú címketartó, 

változtatható címkeállás. Fesztávolság: 330 mm.

Leitz Alpha natúr függômappa
rendelési kód szín tulajdonság termék kód db/csomag

natúr standard 19150000 25

305-1471 natúr oldalt zárt 19160000 25

305-1481 natúr lefűzős 19140000 25

305-1491 natúr lefűzős, kombi 19830000 25

Kiváló minőségű karton oldalt zárt függőmappák az iratok kicsúszásának megakadályozására vagy le-

fűzős függőmappák az előre kilyukasztott dokumentumok rendszerezésére, tárolására. • különlegessé-

gek: fém fülek • 6 cm hosszú címketartó • változtatható címkeállás • méret: A4 • fesztávolság: 330 mm.

Esselte Intego mûanyag függômappa tartó
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-1507 fekete 390x190x270 39821 1

305-1510 kék 390x190x270 28450 1

305-1506 áttetsző kék 390x190x270 39824 1

Különleges, modern stílusú, nyitott függőmappa tartó iratok rendszerezéséhez, 5 db A4 méretű 

Pendafl ex függőmappával és cserecímkékkel együtt. A formatervezett külső jobb helykihasználást biz-

tosít, mivel a függőmappatartók (max. 5 db) egymásra is helyezhetők. 15 db A4 méretű függőmappa 

tárolására is akalmas. 

Esselte Intego Mobil függômappa tartó
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-1515 fekete 394x205x310 39853 1

305-1518 sötétkék 394x205x310 28456 1

Különleges, modern stílusú, hordozható függőmappatartók iratok rendszerezéséhez, 5 db A4 mé-

retű Pendafl ex függőmappával és cserecímkékkel együtt. A hordozhatóságot a masszív külső, va-

lamint az erős patent zár biztosítja. A formatervezett külső jobb helykihasználást biztosít, mivel a 

függőmappatartók (max. 5 db) egymásra is helyezhetők. 15 db A4 méretű függőmappa tárolására is 

akalmas. 

Leitz Plus mûanyag függômappa tartó
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-1550 piros 370x280x162 19931025 1

305-1551 áttetsző 370x280x162 19931003 1

305-1552 kék 370x280x162 19931035 1

305-1553 fekete 370x280x162 19931095 1

Formatervezett függőmappatartó, amely fogantyújának köszönhetően könnyen hordozható. Kis helyet 

foglal, egymásra helyezhető. A függőmappatartók egymásra helyezését a tartón kialakított bemélye-

dések teszik lehetővé. Alacsonyabb előlap a cimkék könnyebb olvashatósága érdekében. A4-es méretű 

függőmappák tárolására alkalmas. Tartozék: 8 db Pendafl ex függőmappa
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Leitz Snap-N-Store függômappa tartó
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-1348 fekete 340x250x400 60670095 1

Tárolódoboz függőmappák számára. Könnyen szállítható, feliratozható. Erős karton alapanyagból 

készült, felülete laminált a jobb védelem érdekében. Függőmappa nélkül szállítjuk. Kapacitás: 50 db 

A4-es méretű függőmappa

Leitz Vaultz függômappa tartó
rendelési kód szín kapacitás termék kód db/csomag

305-1549 fekete 40 db mappa 67140095 1

305-1548 fekete 20 db mappa 67160095 1

• a beépített síneknek köszönhetően akár 20 és 40 db függőmappa tárolására is alkalmas • dupla kom-

binációs zár • keskeny, hordozható • fém fogantyú a fedélen • névjegytartóval • függőmappa nélkül 

szállítjuk

Esselte függômappa tároló kocsi tetôvel
rendelési kód szín méret termék kód kapacitás

305-1537 fehér 610x370x540 94953 100 db mappa

Fém függőmappa kocsi, görgőkkel és kulccsal zárható tetővel. Üresen, függőmappák nélkül szállítjuk.

Esselte függômappa tároló kocsi
rendelési kód szín méret termék kód kapacitás

305-1536 fehér 670x360x600 94962 100 db mappa

Egyszerű fém függőmappa kocsi, görgőkkel. Üresen, függőmappák nélkül szállítjuk.
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SilverBall® mûanyag regiszter A4
rendelési kód méret típus db/csomag

317-5001 A4 1-10 15

317-5003 A4 1-12 15

317-5005 A4 1-20 10

317-5007 A4 1-31 8

317-5011 A4 A-Z 10

Minőségi műanyag alapanyagból készült regiszterek iratok hatékonyabb és időállóbb rendszerezésére 

és kikeresésére. 11 lefűzőlyukkal rendelkezik.

Esselte mûanyag regiszter A4
rendelési kód méret típus termék kód db/csomag

305-0701 A4 1-5 100103 20

305-0702 A4 1-6 100104 20

305-0703 A4 1-10 100105 10

305-0704 A4 1-12 100106 10

305-0705 A4 1-20 100107 10

305-0706 A4 1-31 100108 10

305-0707 A4 A-Z 100112 10

305-0708 A4 jjanuár-december 100114 10

305-0715 A4 1-54 100109 10

305-0710 A4 A-Z, Maxi 100129 20

Minőségi műanyag alapanyagból készült regiszterek az iratok hatékonyabb és időállóbb rendszerezése 
és kikeresése érdekében. 11 lefűzőlyukkal rendelkezik. A Maxi méretű regiszter szélesebb, mint a lefűz-
hető tasak, így segítségével az iratrendezőbe lefűzött tasakok is könnyen rendszerezhetők.

Esselte papír regiszter A4
rendelési kód méret típus termék kód db/csomag

305-0721 A4 1-5 69911 20

305-0723 A4 1-10 69912 10

305-0724 A4 1-12 69913 10

305-0725 A4 1-31 69915 10

305-0726 A4 A-Z 69910 10

305-0727 A4 jjanuár-december 69925 10

Egyszerű megoldás az iratok jobb és pontosabb tárolására és előkeresése érdekében.

Esselte maxi méretû újraírható regiszter A4 Maxi
rendelési kód méret típus termék kód db/csomag

305-0731 A4 Maxi 1-5 100207 20

305-0732 A4 Maxi 1-10 100208 10

305-0733 A4 Maxi 1-12 100209 10

305-0734 A4 Maxi 1-31 100210 10

Laminált karton előlappal rendelkező regiszter. Golyóstollal feliratozható, majd gumiradírral az írás 

könnyedén eltávolítható. Tollradír használatával sértheti a regiszter felületét! A regiszter fülek, akár-

csak a Mylar regisztereknél, színes műanyag réteggel vannak bevonva, így rendszeres használat során is 

időtálló termék. 11 lefűzőlyukkal rendelkezik. A Maxi méretű regiszterek szélesebbek, mint a lefűzhető 

tasak, így segítségével az iratrendezőbe lefűzött tasakok is könnyen rendszerezhetők.

Esselte mûanyag elválasztólap
rendelési kód méret típus termék kód db/csomag

305-0741 A4 5 részes 15259 20

305-0742 A4 6 részes 15260 20

305-0743 A4 10 részes 15261 10

305-0744 A4 12 részes 15262 10

305-0745 A4 20 részes 15263 10

305-0746 A5 5 részes 15264 20

305-0747 A4, maxi 5 részes 15266 20

305-0748 A4, maxi 10 részes 15267 10

Minőségi műanyag alapanyagból készült elválasztólapok az iratok hatékonyabb és időállóbb rendsze-

rezése és kikeresése érdekében. 11 lefűzőlyukkal rendelkezik. A Maxi méretű elválasztólapok regiszter 

része szélesebb, mint a lefűzhető tasak, így segítségével az iratrendezőbe lefűzött tasakok is könnyen 

rendszerezhetők.
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Esselte Standard karton elválasztólap
rendelési kód méret típus termék kód db/csomag

305-0769 A4 5 részes 100191 20

305-0768 A4 6 részes 100192 20

305-0767 A4 10 részes 100193 10

305-0766 A4 12 részes 100194 10

305-0765 A5 5 részes 100195 10

Praktikus megoldás az iratok jobb és pontosabb tárolása és előkeresése érdekében. Írható előlappal 

rendelkezik. Strapabíró, 160 g/m2 karton alapanyagból készült, fóliával megerősített lefűző résszel 

rendelkezik.

Esselte Economy karton elválasztólap A4
rendelési kód méret típus termék kód db/csomag

305-0761 A4 5 részes 100199 20

305-0762 A4 6 részes 100200 20

305-0763 A4 10 részes 100201 10

305-0764 A4 12 részes 100202 10

Praktikus megoldás az iratok jobb és pontosabb tárolására és előkeresése érdekében. Nem rendelkezik 

írható előlappal. Strapabíró, 160 g/m2 karton alapanyagból készült.

Esselte felírótábla fedéllel A4
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

305-1154 A4 piros 56043 10

305-1152 A4 kék 56045 10

305-1153 A4 fekete 56047 10

Karton felírótábla műanyag borítással. Kiválóan alkalmas irodai vagy raktári használatra, mert bár-

hol kemény írófelületet biztosít és falra is akasztható. Extra méretű és erejű leszorítócsipesszel ren-

delkezik. 

Esselte Standard felírótábla A4
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

305-1131 A4 piros 56053 10

305-1132 A4 kék 56055 10

305-1133 A4 fekete 56057 10

Karton felírótábla műanyag borítással. Kimondottan irodai, iskolai vagy otthoni használatra. Kis méretű 

leszorítócsipesszel rendelkezik. Falra is akasztható.

Esselte Mylar karton regiszter, elválasztólap A4
rendelési kód méret típus termék kód db/csomag

305-0785 A4 1-5 100160 20

305-0786 A4 1-10 100161 10

305-0787 A4 1-12 100162 10

305-0780 A4 1-20 100163 10

305-0788 A4 1-31 100164 10

305-0789 A4 A-Z 100166 10

305-0790 A4 január-decemberj 100165 10

305-0782 A4 6 részes elválasztólap 100168 20

305-0784 A4 12 részes elválasztólap 100169 10

Különleges karton alapanyagú termék, melynek vidám színes regiszter része laminált. Praktikus és 

rendszeres használat során is időtálló termék. 11 lefűzőlyukkal rendelkezik.
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„PVC” felírótábla
rendelési kód méret szín típus db/csomag

315-0501 A4 sötétkék szimpla 25

315-0503 A4 fekete szimpla 25

315-0504 A4 sötétzöld szimplap 25

315-0509 A4 bordó szimpla 25

315-0561 A5 sötétkék szimpla 25

315-0562 A5 sötétzöld szimpla 25

315-0563 A5 fekete szimpla 25

315-0564 A5 bordó szimpla 25

315-0601 A4 sötétkék fedeles, csíptetős 20

315-0602 A4 fekete fedeles, csíptetős 20

315-0603 A4 sötétzöld fedeles, csíptetősp 20

315-0604 A4 bordó fedeles, csíptetős 20

PVC felírótábla vidám, divatos színekben. Irodai, otthoni vagy iskolai használatra ideális. Kis méretű 

leszorítócsipesszel rendelkezik.

Felírótábla számológéppel
rendelési kód típus

315-0640 M836

8 számjegyes kijelző, 3 memória gomb, alapfunkciók, elem + napelemes működés, spirálozott mappa, 

irattartó csipesz, vonalzó.

Esselte Standard villámzáras mappa A4
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

A4 kék 27345 10

305-1024 A4 fekete 27347 10

Kisebb mennyiségű iratok gyors rögzítési módja lefűzés nélkül. Minőségi karton alapanyag, kívül és 

belül műanyag borítás, a borítón cserélhető címketartó.

PP transzparens villámzáras mappa A4
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

A4 piros 2804000 25

459-2051 A4 kék 2807000 25

459-2052 A4 sárgag 2806000 25

459-2053 A4 zöld 2805000 25

459-2054 A4 fehér 2800000 25

Kisebb mennyiség iratok gyors rögzítési módja lefűzés nélkül. Áttetsző PP alapanyag, melyen keresztül 

látható, hogy mit tárolunk a mappában.

PVC villámzáras mappa A4
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

315-1301 A4 kék 1592 20

315-1302 A4 fekete 1591 20

315-1304 A4 zöld 1594 20

315-1305 A4 szürke 1595 20

315-1306 A4 bordó 1593 20

Az iratok egyszerűen és gyorsan történő tárolására szolgál. A behelyezés és kivétel egyszerű, megbíz-

ható. PVC borítás, karton alapanyag.
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Esselte Boxy archiváló konténer
rendelési kód szín tulajdonság termék kód

305-1336 fehér felfelé nyíló tetővely 128900

305-1337 fehér yelőre nyíló tetővel 128910

305-1338 natúr felfelé nyíló tetővely 128300

305-1339 natúr yelőre nyíló tetővel 128310

Az archiváló konténereket a Boxy archiváló dobozok tárolására fejlesztették ki. Alkalmas 6 db Boxy 80, 

vagy 5 db Boxy 100 tárolására. A konténer nem tartalmazza az archiváló dobozokat.

Esselte archiváló konténer iratrendezôk részére
rendelési kód szín tulajdonság termék kód

305-1330 fehér yelőre nyíló tetővel 10964

6 db 75 mm vagy 9 db 50 mm gerincvastagságú iratrendező tárolására alkalmas archiváló konténer. A 

konténer nem tartalmazza az iratrendezőket!

Esselte archiváló doboz poszterek számára
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

65 x 65 x 500 mm fehér 7910 1

305-1333 75 x 75 x 750 mm fehér 7911 1

Összehajtható doboz nagyméretű dokumentumok (poszterek, grafi kák, műszaki rajzok, térképek stb.) 

postázására és archiválására. Összehajtva minimális helyet foglal el. Gazdaságos a kerek és kemény 

kartonból készült tárolódobozokhoz képest. Megvédi az összetekert dokumentumokat tárolás vagy 

szállítás közben.

Esselte Boxycolor színes archiváló doboz
rendelési kód gerinc szín tulajdonság termék kód db/csomag

305-1311 80 mm kék feliratozható 128411 25

305-1312 80 mm piros feliratozható 128412 25

305-1313 80 mm sárgag feliratozható 128413 25

305-1314 80 mm zöld feliratozható 128414 25

305-1316 100 mm kék feliratozható 128421 25

305-1317 100 mm piros feliratozható 128422 25

305-1318 100 mm sárgag feliratozható 128423 25

305-1319 100 mm zöld feliratozható 128424 25

A ritkán használt iratok archiválásának legegyszerűbb, legolcsóbb, ám mégis színes eszköze. Irodai és otthoni 

használatra egyaránt ideális. A különböző gerincvastagságú archiváló dobozok lehetővé teszik több száz irat lefű-

zés nélküli elhelyezését. Feliratozási lehetőség a doboz mindegyik oldalán. Színezett karton alapanyagból készül.

Esselte Boxy fehér archiváló doboz
rendelési kód gerinc tulajdonság termék kód db/csomag

80 mm feliratozható 128001 25

305-1302 100 mm feliratozható 128201 25

305-1303 150 mm feliratozható 128602 25

305-1304 200 mm feliratozható 128701 25

A ritkán használt iratok archiválásának legegyszerűbb és legolcsóbb eszköze. A különböző gerincvas-

tagságú archiváló dobozok lehetővé teszik több száz irat lefűzés nélküli elhelyezését. Feliratozási lehe-

tőség a doboz mindegyik oldalán.

e

PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   108PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   108 2009.01.28.   16:14:232009.01.28.   16:14:23



02
fejezet

109Iratrendezés

ar
ch

iv
ál

ó 
do

bo
z,

 o
km

án
yt

ar
tó

 h
en

ge
r 

| 
ar

ch
iv

er
 b

ox
, d

oc
um

en
t h

ol
de

r 
cy

lin
de

r

Iratrendezés
archiváló doboz, okmánytartó henger | archiver box, document holder cylinder

a

b

d

f

c

Leitz Snap-N-Store archiváló doboz
rendelési kód méret termék kód db/csomag

305-1345 285 x 180 x 285 mm 60600095 1

305-1346 365 x 240 x 360 mm 60620095 1

305-1347 125 x 130 x 350 mm 60640095 1

305-1348 gg pp50 db A4 méretű függőmappának 60670095 1

Univerzális, erős tárolódoboz. Laminált felület, hordozófüllel. Feliratozási lehetőséggel és fogantyúval.

Esselte Zebra tároló doboz
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

305-1341 310 x 520 x 245 mm kék-fehér csíkokkal 119219133 2

Fényes felületű tárolódoboz kék-fehér csíkozással az oldalán, és kék tetővel, emeléshez kialakított nyí-

lásokkal. Egyszerű és gyors összeállíthatóság.

Esselte XXL tároló doboz
rendelési kód méret szín termék kód db/csomag

305-1351 385 x 700 x 305 mm kék csíkokkal, kék tetővel 118131122 2

Karton tárolódoboz extra erős (max. 30 kg) teherbírással, emeléshez kialakított nyílásokkal. Egyszerű 

és gyors összeszerelhetőség.

Barna tároló doboz
rendelési kód méret

310-4670 392 x392 x 250 mm

310-4672 592 x 392 x 338 mm

310-4674 305 x 215 x 330 mm

Karton tárolódoboz extra erős (max. 30 kg) teherbírással. Egyszerű és gyors összeszerelhetőség. 

 Kiválóan alkalmas archiválásra, költözésre.

Okmánytartó henger
rendelési kód méret db/csomag

310-9005 52 x 700 mm 21

310-9003 73 x 490 mm 10

310-9011 99 x 700 mm 5

310-9015 99 x 1000 mm 5

Rajzok, iratok tárolására, szállítására szolgáló termék.

Rajztartó mappa
rendelési kód méret

100-0657 A3

100-0658 A2

Rajzok, iratok tárolására, szállítására szolgáló termék.

e
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Mikrohullámú papír iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság db/csomag

310-0550 sárgag 70 mm 50

310-0551 narancs 70 mm 50

310-0552 pirosp 70 mm 50

310-0553 kék 70 mm 50

310-0554 zöld 70 mm 50

310-0557 natúr 70 mm 50

310-0556 fehér 70 mm 50

310-0555 fekete 70 mm 50

130 g/m2-os papírból készült mikrohullámú iratpapucs.

SilverBall® Diplomat papír iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság db/csomag

310-0310 szürke 90 mm 6

310-0311 mákos 90 mm 6

Merevfalú, 9 cm széles iratpapucs, feliratozható előlappal. Tartós használatra, 1.400 g/m2 karton alap-

anyagból.

SilverBall® Diplomat fóliázott, mintás iratpapucs
rendelési kód szín felület gerincvastagság db/csomag

310-0340 kék fóliázott 90 mm 12

310-0341 fekete fóliázott 90 mm 12

310-0342 fehér fóliázott 90 mm 12

310-0343 piros fóliázott 90 mm 12

310-0344 sárgag fóliázott 90 mm 12

310-0345 zöld fóliázott 90 mm 12

310-0346 lila fóliázott 90 mm 12

310-0347 ezüst fóliázott 90 mm 12

310-0300 kék mintás 90 mm 12

310-0301 gsárga mintás 90 mm 12

310-0302 piros mintás 90 mm 12

310-0303 zöld mintás 90 mm 12

Merevfalú, 9 cm széles iratpapucs, feliratozható előlappal. Tartós használatra, 1.800 g/m2 karton alap-

anyagból.

Esselte karton iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód

fehér 80 mm 493222

305-1293 kék 80 mm 10025

Iratpapucs magazinok, szórólapok, katalógusok számára. Kihúzólyukkal. • gerincén feliratozható 

• könnyen összehajtható • méret: 80 x 325 x 247 mm.

„PVC” iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság db/csomag

315-0201 fekete 100 mm 10

315-0202 kék 100 mm 10

315-0203 zöld 100 mm 10

315-0205 szürke 100 mm 10

315-0204 bordó 100 mm 10

315-0209 fehér 100 mm 10

1.050 g/m2 karton alapanyag, PVC borítással és az előlapon átlátszó ablakkal, amely a címke elhelye-

zésére szolgál.
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Esselte hajtható PVC iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-1242 sárgag 80 mm 56001 10

305-1243 piros 80 mm 56003 10

305-1244 kék 80 mm 56005 10

305-1245 zöld 80 mm 56006 10

305-1246 fekete 80 mm 56007 10

305-1247 szürke 80 mm 56008 10

305-1241 fehér 80 mm 56000 10

305-1248 bordó 80 mm 56050 10

305-1263 piros 100 mm 56073 10

305-1264 kék 100 mm 56075 10

305-1265 zöld 100 mm 56076 10

305-1266 fekete 100 mm 56077 10

Nagyon praktikus, műanyag borítású karton iratpapucs. Összehajtva tárolható, így csak akkor kell ki-

nyitni, ha szükség van rá.

Leitz Plus iratpapucs címketartóval
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

áttetsző 70 mm 24760003 6

305-2356 piros 70 mm 24760025 6

305-2357 kék 70 mm 24760035 6

305-2358 szürke 70 mm 24760085 6

305-2359 fekete 70 mm 24760095 6

Formatervezett iratpapucs, amely vízszintesen és függőlegesen is használható. • áthelyezhető címketar-

tóval és címkével szállítjuk • a magas gerinc megtartja a dokumentumokat • méret: 78 x 320 x 278 mm.

Leitz Allura iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság db/csomag

305-2238 átlátszó kék 52010005 6

305-2237 szürke 52010002 6

Formatervezett iratpapucs nagy tárolási kapacitással. Kihúzólyukkal ellátva.

Esselte Intego iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

fekete 69 mm 39813 10

305-2304 sötétkék 69 mm 28438 10

Különlegesen formatervezett, modern stílusú, feliratozható iratpapucs. A lekerekített forma könnyebbé 

teszi az iratpapucs leemelését a polcról. Az alacsony oldalmagasság lehetővé teszi feliratozott CD-k tá-

rolását is. Méret: 269 x 69 x 320 mm.

Esselte Europost iratpapucs
rendelési kód szín termék kód

305-1270 áttetsző 21433

305-1271 füst 21434

305-1272 piros 21437

305-1273 szürke 21438

305-1274 kék 21439

305-1275 fekete 21440

Klasszikus formájú, kiváló minőségű iratpapucs hat színben. 70 mm-es belső kapacitással, széles gerinc-

cel, stabil talprésszel rendelkezik. A gerincrész zárt a bizalmas dokumentumok tárolásához és a tartalom 

pormentes megőrzéséhez. Az alsó részen integrált kihúzófelülettel, amelyen címke is elhelyezhető. Csök-

kentett 256 mm-es magasság a dokumentumok gyors és egyszerű azonosításához (260x72x256 mm).
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iratpapucs, irattálca | document pocket, document tray

Esselte Decorack Plus iratpapucsblokk
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-2313 kék 210 mm 50435 1

305-2314 fekete 210 mm 50437 1

Háromrészes iratpapucs blokk, melyből a rekeszelválasztók kivehetők, így egy 21 cm széles iratpapucs 

alakítható ki. Kihúzólyukkal ellátva.

Leitz Snap-N-Store iratpapucs
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-2248 fekete 97 mm 60660095 1

Iratpapucs címketartóval. Erős, laminált karton alapanyagból készült. Ideális megoldás katalógusok, 

szórólapok, dokumentumok stb. tárolására. Külső megjelenésének köszönhetően minden iroda hasz-

nos kiegészítője lehet. Méret: 97 x 329 x 247 mm.

a

b

c

e

d

HAN Twin magazintartó
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

310-4332 átlátszó 76x239x257 mm 2DH1611-23 1

310-4333 átlátszó kék 76x239x257 mm 2DH1611-64 1

310-4334 átlátszó füst 76x239x257 mm 2DH1611-69 1

Ezek a termékek szinte sugározzák a az eleganciát. Dizájnjuk lehetővé teszi, hogy minden irányból jól 

lehessen látni tartalmukat. 

KEBAdesk akril iratpapucs
rendelési kód szín típus

314-6500 fekete iratpapucs

A KEBAdesk termékcsalád letisztult formavilága, exclusive megjelenése rendkívül magas minőséggel 

párosul. A KEBAdesk termékcsalád valamennyi tagja kézzel készül valódi akril felhasználásával. Az irat-

tálcák a beépített mágnesnek köszönhetően stabilan egymásra helyezhetők.

KEBAdesk akril irattálca
rendelési kód szín típus

314-6505 fekete irattálca

A KEBAdesk termékcsalád letisztult formavilága, exclusive megjelenése rendkívül magas minőséggel 

párosul. A KEBAdesk termékcsalád valamennyi tagja kézzel készül valódi akril felhasználásával. Az irat-

tálcák a beépített mágnesnek köszönhetően stabilan egymásra helyezhetők.
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irattálca | document tray

SilverBall® irattálca
rendelési kód szín méret db/csomag

312-3000 áttetsző füst 250 x 345 x 60 6

312-3001 áttetsző piros 250 x 345 x 60 6

312-3002 áttetsző zöld 250 x 345 x 60 6

312-3003 áttetsző kék 250 x 345 x 60 6

312-3004 áttetsző sárgag 250 x 345 x 60 6

312-3005 áttetsző narancs 250 x 345 x 60 6

312-3006 áttetsző lila 250 x 345 x 60 6

312-3007 áttetsző 250 x 345 x 60 6

Klasszikus formájú, egymásra helyezhető irattálca áttetsző vidám színekben. Rugalmas műanyagból, 

tartós használatra.

Esselte My X-File irattálca
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

305-2116 víztiszta 345 x 245 x 55 20479 20

305-2115 fekete 345 x 245 x 55 20486 20

305-2113 kék 345 x 245 x 55 20488 20

305-2120 áttetsző piros 345 x 245 x 55 20491 20

305-2117 áttetsző füst 345 x 245 x 55 19620 20

Egyszerű kivitelezésű irattálca a mindennapi használatra

Esselte Europost irattálca
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

305-2121 piros 335 x 245 x 58 11650 10

305-2122 szürke 335 x 245 x 58 11651 10

305-2123 fehér 335 x 245 x 58 11652 10

305-2124 kék 335 x 245 x 58 11654 10

305-2125 zöld 335 x 245 x 58 11655 10

305-2126 fekete 335 x 245 x 58 11657 10

305-2128 víztiszta 335 x 245 x 58 66035 10

305-2129 füst 335 x 245 x 58 66036 10

Klasszikus formájú, kiváló minőségű irattálca sok színben.

a

b

d

e

c

HAN Deluxe irattálca
rendelési kód szín termék kód db/csomag

310-4500 fekete 2DH1020-13 1

Amire a mindennapi munkában leginkább szükségünk van az a praktikus megoldások. A HAN DELUXE 

sorozatú elegáns levéltálcái rendkívüli minőségük mellett még össze is kapcsolhatóak, így nagy terhek 

elviselésére is alkalmasak, extrém stabilitásuk megőrzésével. Anyaguk antisztatikus polisztirén, amely 

nem tartalmaz nehézfémeket.

HAN Deluxe irattálca
rendelési kód szín termék kód db/csomag

310-4505 átlátszó 2DH1026X-23 1

Standard levéltálca átlátszó változatban, elegáns, csillogó megjelenése feldobja az asztal össz-

képét. Anyaga antisztatikus polisztirén, amely nem tartalmaz nehézfémeket. Könnyen egymásba 

illeszthető,variálható.
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Leitz Plus irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2150 piros 360 x 255 x 70 52272025 10

305-2151 kék 360 x 255 x 70 52272035 10

305-2152 szürke 360 x 255 x 70 52272085 10

305-2153 fekete 360 x 255 x 70 52272095 10

305-2154 víztiszta 360 x 255 x 70 52262002 10

305-2155 áttetsző 360 x 255 x 70 52262003 10

305-2156 füst 360 x 255 x 70 52262092 10

Erős műanyag irattálca, amelyek stabilan egymásra tehetők, vagy rögzíthetők akár lépcsőzetesen is. 

Magasított oldalfalak a szokásosnál több irat tárolására. Könnyű hozzáférés az iratokhoz a nagy tálca-

kivágásnak köszönhetően. A tálca felemelkedő eleje megakadályozza a dokumentumok kicsúszását. 

Irattálca magasítóval (5234) is használható.

Esselte Intego irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2185 fekete 360 x 256 x 64 39805 10

305-2188 átlátszó sötétkék 360 x 256 x 64 28432 10

305-2189 átlátszó kék 360 x 256 x 64 39810 10

Az iratok tárolásának és rendszerezésének legegyszerűbb módja. A/4 méretű iratok és dossziék tárolá-

sára alkalmas. Elöl lekerekített, középen félkör alakban bevágott az iratok könnyebb ki- és behelyezésé-

hez. Két oldalon feliratozható. A tálcák egymásra tehetők és rögzíthetők akár lépcsőzetesen is. 

Leitz Allura irattálca
rendelési kód szín gerincvastagság termék kód db/csomag

305-2088 áttetsző szürke 382 x 264 x 71 52000002 6

305-2089 áttetsző kék 382 x 264 x 71 52000005 6

Áttetsző irattálca szürke vagy kék színtónussal. Az irattálcák egymásra helyezhetők, akár elcsúsztatva is. 

Irattálca magasítóval (52340092) is használható.

Leitz Plus Jumbo irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

áttetsző 360 x 255 x 103 52330003 6

305-2166 piros 360 x 255 x 103 52330025 6

305-2167 kék 360 x 255 x 103 52330035 6

305-2168 szürke 360 x 255 x 103 52330085 6

305-2169 fekete 360 x 255 x 103 52330095 6

• Extra kapacitású itattálca, megnövelt merevség és tartósság. • Könnyű hozzáférés az iratokhoz a nagy 

tálcakivágásnak köszönhetően, a tálca felemelkedő eleje megakadályozza a dokumentumok kicsú-

szását. • A Plus és a Jumbo Plus vegyesen is egymásra tehető. • Irattálca magasítóval (52340092) is 

használható.

a

b

c

d
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Leitz Plus fi ókos irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2160 fekete 360 x 340 x 305 53270095 4

305-2161 kék 360 x 340 x 305 53270035 4

305-2162 szürke 360 x 340 x 305 53270085 4

Professzionális felhasználóknak készült, hiszen rendkívül sokoldalúan felhasználható. Az irattálcák 

egyesével is eltávolíthatók a fi ókokból anélkül, hogy a tárolót szét kellene szedni. Tartalma: 3 egymásra 

tehető keret, 3 irattálca, 1 fedél. • az alsó keret csúszásgátló gumitalpakkal rendelkezik • a keretek és a 

fedél szürke színűek, a 3 tálca színes • a keretek függőlegesen bővíthetők, egymásba pattinthatók, így 

tetszőleges számú „emelet” építhető • a keretek közötti magasság megnöveli az irattálcák kapacitását 

és megkönnyíti a dokumentumok berakását illetve kivételét

a

b

d

c

Leitz Sorty speciális irattálca
rendelési kód szín méret (mm) termék kód db/csomag

305-2176 kék A4 400 x 125 x 295 52300035 1

305-2177 fekete A4 400 x 125 x 295 52300095 1

305-2178 szürke A4 400 x 125 x 295 52300085 1

305-2171 kék A3 Jumbo 500 x 125 x 385 52320035 1

305-2172 fekete A3 Jumbo 500 x 125 x 385 52320095 1

305-2173 szürke A3 Jumbo 500 x 125 x 385 52320085 1

Erős, robusztus, a hosszabbik oldalon nyitott irattálca. Az A3 Jumbo tálca egy belső, kivehető műanyag 

fallal két darab A/4 méretű rekeszre osztható. Címkével feiratozható..

Leitz Standard fi ókos irattároló
rendelési kód szín fi ókok száma méret (mm) termék kód

kék 5 291 x 292 x 352 52800035

305-2432 szürke 5 291 x 292 x 352 52800089

305-2433 fekete 5 291 x 292 x 352 52800095

305-2451 kék 10 291 x 292 x 35 52810035

305-2452 fekete 10 291 x 292 x 35 52810089

305-2453 szürke 10 291 x 292 x 35 52810095

Hagyományos formájú fi ókos irattárolók széles választékban. Szürke alapszín színes fi ókokkal. Minden 

fi ókon feliratozási lehetőség.

Leitz Allura fi ókos irattároló
rendelési kód szín fi ókok száma méret (mm) termék kód

szürke 4 355 x 275 x 245 52060092

305-2135 szürke 6 355 x 275 x 245 52080092

305-2137 szürke 2 + 3 355 x 275 x 245 52070092

305-2134 kék 4 355 x 275 x 245 52060005

305-2136 kék 6 355 x 275 x 245 52080005

305-2138 kék 2 + 3 355 x 275 x 245 52070005

Modern stílusú fi ókos tároló, formatervezése tökéletesen illeszkedik az Allura termékcsalád más termé-

keihez. A4+ méretű dokumentumok tárolására, csúszásgátló gumitalppal, kihúzólyukkal és cserélhető 

színes címketartóval. A fi ókok kicsúszásgátló szerkezettel vannak ellátva.A tároló kialakításnak köszön-

hetően maximum 3 db egymásra helyezhető. Címkével szállítjuk. 
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Leitz Irattálca magasító
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

305-2170 füst 265 x 254 x 70 52340092 6

Az irattálca magasító 60 mm-rel emeli meg az irattálcát, így könnyebben hozzáférhetővé válnak a do-

kumentumok és mást is lehet pakolni az irattálcákba. • egyszerű megoldás az irattálcák kapacitásának 

megnövelésére • az irattálca magasító 60 mm-rel emeli meg az irattálcát • segítségével az asztalon 

szabadíthatunk fel helyet, hiszen nagyobb dolgok is pakolhatók az irattálcákba • a fedlap eltakarja a 

bizalmas dokumentumokat • a magasítóval egymásra illetve lépcsőzetesen tehetjük az irattálcákat

Esselte Intego fi ókos irattároló
rendelési kód szín fi ókok száma méret (mm) termék kód

305-2415 fekete 4 370 x 290 x 240 39835

305-2417 kék 4 370 x 290 x 240 28453

305-2418 áttetsző kék 4 370 x 290 x 240 39840

Négy fi ókos irattároló ütközővel, A/4-es iratok tárolására. Maximum három tároló egység illeszthető 

egymásra. 

a

b

c

HAN fi ókos irattároló
rendelési kód fi ók szín fi ókok száma termék kód méret (mm)

310-4550 kék 5 1450-14 330 x 320 x 275

Zárt, 5 fi ókos tároló rendszer, kívülről feliratozható címkével. Több egység megvásárlásával irodaszek-

rény rendszert is összeállíthatunk belőle.

PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   116PA_KAT_2009_Iratrendezes.indd   116 2009.01.28.   16:14:572009.01.28.   16:14:57



02
fejezet

117Iratrendezés

fé
m

há
ló

s 
tá

ro
ló

 |
 m

et
al

 n
et

 o
ffi 

ce
 r

eq
ui

si
te

s

Iratrendezés
fémhálós tároló | metal net offi ce requisites

SilverBall® fémhálós tároló család
rendelési kód méret db/doboz

418-2051 1 asztali névjegytartój gy 1

418-2053 2 ggemkapocstartó, kerek 1

418-2057 3 kapocs- és jegyzettartó, 1 részesp j gy 1

418-2059 4 tolltartó pohár 1

418-2061 5 levéltartó, 3 részes 1

418-2062 6 kockatömbtartó 1

418-2074 7 irattálca, 1 részes 1

418-2076 8 irattálca, 3 részes 1

418-2086 9 iratpapucs 1

418-2090 10 papírkosár, 16 literes 1

418-2095 11 yesernyőtartó 1

Fekete fémhálós anyagból. Esztétikus megjelenés és praktikus használhatóság jellemzi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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SilverBall® névjegykártyatartó
rendelési kód szín kapacitás méret

312-3500 fekete 150 db 171 x 319 mm

Nagy kapacitású, gyűrűs kivitelű négjegykártyatartó. 15 db polipropilén lap összesen 150 db névjegy 

tárolását teszi lehetővé. Fekete színben rendelhető.

Esselte standard névjegykártyatartó
rendelési kód szín kapacitás méret (mm) termék kód db/csomag

305-1041 fekete 128 db 63 x 95 56837 10

Névjegy maximális mérete: 63 x 95 mm lehet. Minőségi karton alapanyagból készült, kívül és belül 

műanyag borítású névjegytartó.

Durable Visifi x 2403 Centium névjegykártyatartó
rendelési kód szín kapacitás típus

477-0935 fekete 80 db gy4 gyűrűs

Exkluzív gyűrűskönyv matt fóliából, 25 tasakkal 200 db 57 x 90 mm-es névjegykártyához, 12 részes 

A-Z regiszterrel. Bővíthető.

Durable 2383 névjegykártyatartó
rendelési kód szín kapacitás típus

477-0950 fekete 200 db 4 gyűrűsgy

477-0951 barna 200 db gy4 gyűrűs

477-0936 áttetsző 80 db betétlapok

• Rendkívül nagy kapacitású, gyűrűs kivitelű négjegykártyatartó • 25 db polipropilén lap összesen 

200 db 57x90 mm-es névjegyhez • 12 polipropilén elválasztólap A-Z regiszterrel • pótlapszettel bő-

víthető (80 névjegyhez)

Durable Visifi x 2388 A4 névjegykártyatartó
rendelési kód szín kapacitás típus

477-0939 antracit 400 db 4 gyűrűsgy

477-0941 áttetsző 200 db betétlapok

• Rendkívül nagy kapacitású, A4-es méretű gyűrűs kivitelű négjegykártyatartó • 20 db polipropi-

lén lap összesen 400 db 57x90 mm-es névjegyhez • 12 polipropilén elválasztólap A-Z regiszterrel • 

pótlapszettel bővíthető (200 névjegyhez) pótlap: • 10 db átlátszó polipropilén lap összesen 200 db 

57x99 mm-es névjegykártya tárolására • a lapok univerzális lyukasztással, bármely iratrendezőben 

lefűzhetők • szín: átlátszó

e

a

b

c

e

d
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Durable Visifi x kartotékozó
rendelési kód szín fi ókok száma termék kód

477-0901 fekete Flip, forgatható asztali, 400 db-osp g 2417/01

477-0902 1 ezüstmetál p gFlip, forgatható asztali, 400 db-os 2417/23

477-0921 2 fekete Desk, asztali, betűregiszteres, 200 db-osg 2413/01

477-0920 ezüstmetál gDesk, asztali, betűregiszteres, 200 db-os 2413/23

Visifi x Flip: forgatható asztali névjegykártyatartó. 400 névjegykártya tárolására alkalmas, 25 részre 

osztott A-Z betűregiszterrel. Méret: 215x120x185 mm. 

Visifi x Desk: asztali névjegykártyatartó. 200 névjegykártya tárolására alkalmas, 25 részre osztott A-Z 

betűregiszterrel. Méret: 215x120x185 mm.

Durable Telindex Desk kartotékozó
rendelési kód szín típus termék kód

477-0918 fekete forgatható, 500 lapg 2412/01

477-0919 ezüst gforgatható, 500 lap 2412/23

Telindex Desk: asztali kartotékozó, 500 kártya tárolására alkalmas, 25 részre osztott A–Z betűregiszter-

rel. Méret: 215x120x185 mm.

ICO forgatható kartotékozó
rendelési kód szín típus

376-2049 ezüst 400 lapos

376-2050 fekete 400 lapos

Egyedi kivitelű forgatható telefonregiszter és névjegykártya tartó. Címek, telefonszámok rögzítésére 

és könnyű visszakeresésére szolgáló praktikus rendszerező eszköz. A PVC – névjegykártyatartó 400 

db névjegykártya tárolását, gyűjtését, a vonalas, fehér lapok (48 db) információk feljegyzését teszik 

lehetővé. Mindezek gyors visszakeresését az alfabetikus elválasztó lapok (A–Z-ig) megkönnyítik szá-

munkra. Fekete és ezüst színben.

HAN GO VIP névjegykártyatartó
rendelési kód szín termék kód típus

310-4700 szürke/fekete 2DH2000-13 500 lapos

A legfontosabb dolgok tárolására tervezett névjegykártyatartó, minőségi alapanyagokból gyártva. 

A variálható osztólapok segítségével akár 500 kártyáig fokozatosan növelhetjük a kapacitását. Tarto-

zéka továbbá egy 16 betűs index is. A fedelek fi nom működése és a gumírozott lábak és betétek mind-

mind a tökéletes használhatóságot szolgálják. Mérete:120 x 255 x 80 mm.

HAN kartotékozó
rendelési kód szín termék kód

310-4560 fekete 2DH977-13 - A7

310-4565 fekete 2DH978-10 - A8

Kartotéktárolók mindent rendben tartanak, legyen szó tanulásról, kutatásról vagy gyűjtésről. Barátai, 

ismerősei telefonszámainak rendszerezésében nyújt segítséget otthon és az irodában. Hordozható kivi-

tel. Az Ön személyes gyűjteménye az Ön személyes rendszerezésében. A5-től A8 méretig, mely tartal-

maz 100 kártyát, A–Z elválasztólapot.

1

2
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Rolodex zárt, fekvô kartotékozó
rendelési kód kártyaméret kapacitás termék kód db/doboz

380-4060 76 x 127 mm 500 lap IN67037 1

380-4061 57 x 102 mm p500 lap IN67011 1

Műanyag, A-Z regiszterrel.

Rolodex nyitott, forgó kartotékozó
rendelési kód kártyaméret kapacitás termék kód db/doboz

380-4054 57 x 102 mm 500 lap IN66704 1

Fekete fémváz, 12 db-os A-Z regiszterrel.

Rolodex zárt, forgó kartotékozó
rendelési kód kártyaméret kapacitás termék kód db/doboz

380-4047 57x102 mm 500 lap IN66871 1

380-4048 76x127 mm 500 lap IN66891 1

Műanyag, 12 db-os A-Z regiszterrel. A zárható rendszer megakadályozza a por bejutását a lapok közé.

a

b

c

d

Rolodex nyitott, fekvô kartotékozó
rendelési kód kártyaméret kapacitás termék kód db/doboz

380-4053 57 x 102 mm 250 lap IN67082 1

Műanyag, A-Z regiszterrel.
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névjegykártya tartó, iratsín, lefûzôlap| business card holder, document rail, lacer sheet

Rolodex nyitott, fekvô névjegykártyatartó
rendelési kód kapacitás termék kód db/doboz

380-4010 100 db / 50 zseb IN67186 1

380-4015 200 db / 100 zseb IN67175 1

Műanyag, 12 db-os A-Z regiszterrel, bővíthető.

Rolodex nyitott, forgatható névjegykártyatartó
rendelési kód szín kapacitás termék kód db/doboz

fekete 400 db/200 zseb IN67236 1

380-4021 ezüst 400 db/200 zseb IN67237 1

380-4051 fekete 600 db/300 zseb IN67247 1

Max. 67 x 102 mm-es névjegyek számára. 24 db-os A-Z regiszterrel, fémvázas, bővíthető.

a

b

d

e

c

rendelési kód kártyaméret kiszerelés termék kód db/doboz

380-4251 57 x 102 mm p g100 lap/csomag IN67558 1

Pótlap kartotékozóhoz, fehér színben.

Rolodex pótlap kartotékozóhoz

Esselte lefûzôlapocska
rendelési kód szín termék kód db/doboz

fehér 1430618 100

305-1182 gsárga 1430606 100

305-1183 piros 1430615 100

305-1184 kék 1430602 100

305-1185 zöld 1430608 100

305-1187 fekete 1430619 100

305-1188 gyvegyes 1430625 100

Műanyag lapocska, melyhez lapok fűzhetők és, amely maga is lefűzhető.

Esselte katalógus lefûzô
rendelési kód szín méret termék kód db/csomag

305-3486 piros A4 4461500 100

Műanyag katalóguslefűző 11 lyukkal. A katalóguslefűzőbe helyezett újság vagy katalógus bármilyen 

iratrendezőbe vagy gyűrűskönyvbe lefűzhető.  
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Iratrendezés
iratsín, öntapadós tasak | document rail, stick-on label

Durable iratsín
rendelési kód szín méret típus termék kód db/csomag

477-0541 fekete 3 mm 2900/01 100

477-0543 fehér 3 mm 2900/02 100

477-0548 piros 3 mm 2900/03 100

477-0544 gsárga 3 mm 2900/04 100

477-0545 zöld 3 mm 2900/05 100

477-0546 kék 3 mm 2900/06 100

477-0547 sötétkék 3 mm 2900/07 100

477-0550 szürke 3 mm 2900/10 100

477-0542 átlátszó 3 mm 2900/19 100

477-0561 fekete 6 mm 2901/01 100

477-0562 fehér 6 mm 2901/02 100

477-0563 piros 6 mm 2901/03 100

477-0564 sárgag 6 mm 2901/04 100

477-0565 zöld 6 mm 2901/05 100

477-0566 kék 6 mm 2901/06 100

477-0567 sötétkék 6 mm 2901/07 100

477-0568 szürke 6 mm 2901/10 100

477-0569 átlátszó 6 mm 2901/19 100

477-0570 ezüst 6 mm 2901/23 100

477-0575 átlátszó 3 mm lefűzhető 2902/19 50

477-0582 fekete 3 mm gumisg 2950/01 50

477-0583 középkék 3 mm ggumis 2950/14 50

477-0588 világoszöldg 3 mm gumisg 2950/17 50

477-0584 ezüst 3 mm ggumis 2950/23 50

477-0580 bíborvörös 3 mm ggumis 2950/35 50

 

PVC névjegytok
rendelési kód szín típus méret

315-1813 átlátszó egy oldalon nyitottgy y 65 x 95 mm

315-1812 átlátszó gy yegy oldalon nyitott 60 x 90 mm

315-1811 átlátszó gy yegy oldalon nyitott 75 x 110 mm

 

a

b

d

c

Iratsín
rendelési kód szín méret kapacitás db/csomag

fekete 4 mm 1-40 lapigp g 100

255-1933 fehér 4 mm p g1-40 lapig 100

255-1934 átlátszó 4 mm 1-40 lapigp g 100

255-1935 piros 4 mm g1-40 lapig 100

255-1922 fekete 6 mm 1-60 lapigg 100

255-1923 fehér 6 mm g1-60 lapig 100

255-1921 kék 6 mm 1-60 lapigp g 100

255-1924 átlátszó 6 mm p g1-60 lapig 100

255-1925 piros 6 mm 1-60 lapigp g 100

255-1942 fekete 12 mm p g120 lapig 100

255-1943 fehér 12 mm 120 lapigg 100

255-1941 kék 12 mm g120 lapig 100

255-1944 átlátszó 12 mm 120 lapigg 100

255-1945 piros 12 mm g120 lapig 100

 

Leitz iratsín és iratsín borító
rendelési kód szín méret kapacitás/lap termék kód db/csomag

305-1191 fehér 3 mm 30 21769 50

305-1192 fekete 3 mm 30 21768 50

305-1195 átlátszó 3 mm 30 21792 25

305-1201 fehér 6 mm 60 21782 50

305-1202 fekete 6 mm 60 21781 50

305-1211 fehér 9 mm 80 21788 25

305-1212 fekete 9 mm 80 21787 25

305-1216 fekete 12 mm 100 21790 25

305-1218 fekete 15 mm 130 21791 25

305-1223 víztiszta iratsín borító 21796 10

Kisebb mennyiségű irat gyors prezentációjához.
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Iratrendezés
öntapadós tasak | stick-on label

Biella öntapadó CD/DVD tasak
rendelési kód típus termék kód db/csomag

315-1920 127 x 127 mm P14304F 6

Zárható, öntapadó CD/DVD tartó tasak, 120 μ-os PP fóliából. Hordozóanyag: egyik felén szilikonos, 

135 g/m2, fehér, famentes kraftpapír. Segítségével prezentációjának multimédiás anyagait is tárolhat-

ja. Praktikus és könnyen felhasználható.

Biella lefûzôcsík ragasztós széllel
rendelési kód méret termék kód db/csomag

A4, 295 mm P30102 25

315-1931 A4, 295 mm P30105 50

315-1932 A5, 125 mm P30155 50

100 μ-os poliészter anyagból készült öntapadó lefűzőcsík. Hordozóanyag: egyik felén szilikonos, 

62 g-os, fehér vagy kék famentes pergament papír. 11 lyukkal. Segítségével könnyen lefűzhetőek a lyu-

kasztásmentes anyagok, például újságok, prospektusok, rajzok. Praktikus és könnyen felhasználható.

Biella öntapadó tasak iratrendezôre
rendelési kód méret termék kód db/csomag

315-1935 25 x75 mm P16147 12

315-1936 35 x75 mm P16157 12

315-1937 35 x 102 mm P16167 12

315-1938 46 x 75 mm P16170 24

315-1939 55 x102 mm P16180 24

315-1940 55 x 150 mm P16299 6

Öntapadó címketartó zseb iratrendezőre, a felső borító fólia 120 μ-os PP, az alsó borító fólia 100 μ-os PP. 

Hordozóanyag: egyik felén szilikonos, 120 g-os, fehér, TCF mentes kraftpapír. Segítségével cserecímké-

zési lehetőséggel láthatja el iratrendezőit. Praktikus és könnyen felhasználható.

Biella öntapadó névjegykártyatartó tasak
rendelési kód méret típus termék kód db/csomag

60 x 95 mm felül nyitotty P10148 10

315-1946 60 x 95 mm yoldalt nyitott P10108 10

315-1947 60 x 105 mm felül nyitotty P10168 10

315-1948 60 x 105 mm zárható P10168F 10

Öntapadó névjegykártyatartó tasak 120 μ-os PP fóliából. Hordozóanyag: egyik felén szilikonos, 

135 g-os, fehér TCF mentes kraftpapír. Az öntapadó zsebek segítségével egyszerűen, könnyen mellé-

kelheti névjegykártyáját ajánlataihoz, prezentációs anyagaihoz.
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Biella öntapadó fl oppy tasak
rendelési kód méret termék kód db/csomag

315-1925 105 x 100 mm P12108 10

315-1926 105 x 100 mm P12108F 10

P12108: öntapadó fl oppy tartó tasak, a felső borító fólia 120 μ-os PP, az alsó borító fólia 100 μ-os PP. 

Hordozóanyag: egyik felén szilikonos, 120 g-os, fehér, TCF mentes kraftpapír.

P12108F: zárható, öntapadó fl oppy tartó tasak, 120 μ-os PP fóliából. Hordozóanyag: egyik felén szil-

ikonos, 135 g-os, fehér, famentes kraftpapír. Segítségével prezentációjának multimédiás anyagait is 

tárolhatja. Praktikus és könnyen felhasználható.
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Iratrendezés
öntapadós tasak | stick-on label

a
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c

Biella öntapadó önlamináló fólia
rendelési kód méret termék kód db/csomag

315-1970 222 x 312 mm P20448 10

315-1971 160 x 222 mm P20358 10

Öntapadó önlamináló fólia, a felső borító fólia 100 μ-os PP, az alsó borító fólia 200 μ-os PET. Hordozó-

anyag: egyik felén szilikonos, 120 g-os, fehér, TCF mentes kraftpapír. A behelyezett anyagot egy fólia 

védi a külső hatásoktól. Praktikus és könnyen felhasználható.

Biella öntapadó csíptetôs névkitûzô
rendelési kód méret termék kód db/csomag

315-1975 74 x 104 mm P21628 10

Öntapadó csiptetős névkitűző, a felső borító fólia 100 μ-os PP, az alsó borító fólia 300 μ-os PET. Hordozó-

anyag: egyik felén szilikonos, 120 g-os, fehér, TCF mentes kraftpapír. Praktikus és könnyen felhasznál-

ható, csak be kell tenni a névjegyet vagy bármilyen más kártyát.

Biella mágneses tasak
rendelési kód méret típus termék kód db/csomag

114 x 160 mm fényképtasaky p P15260 2

315-1981 220 x 305 mm irattasak P15300 2

Mágneses tasak, melynek segítségével családi fényképeket, napirendet, és egyéb információkat helyez-

het el bármilyen mágneses felületen, például hűtőn.

Biella öntapadó irattasak
rendelési kód méret termék kód db/csomag

315-1960 222 x 308 mm P15318 10

315-1961 220 x 305 mm P15108 10

315-1962 220 x 305 mm P15105 50

315-1963 158 x 220 mm P15168 10

315-1964 158 x 220 mm P15165 50

315-1965 115 x 158 mm P15200 4

315-1966 130 x 217 mm P13109 6

Öntapadó irattasak, a felső borító fólia 120 μ-os PP, az alsó borító fólia 100 μ-os PP. Hordozóanyag: 

egyik felén szilikonos, 120 g-os, fehér, TCF mentes kraftpapír. Segítségével prezentációjának anyagait 

könnyen elhelyezheti bárhol az irodában. Praktikus és könnyen felhasználható.

Biella öntapadó sarok tasak
rendelési kód méret termék kód db/csomag

315-1955 75 x 75 mm P11107 12

315-1956 170 x 170 mm P11189 6

Öntapadó háromszögtasak a felső borító fólia 120 μ-os PP, az alsó borító fólia 100 μ-os PP. Hordozó-

anyag: egyik felén szilikonos, 120 g-os, fehér, TCF mentes kraftpapír. Segítségével tárolási lehetőségeit 

növelheti, akár prezentációja multimédiás anyagait is tárolhatja. Praktikus és könnyen felhasználható.
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