
Katalógusunk széles kínálatában megtalálja a megfelelô megoldást az irodában felmerülô szinte valamennyi 

igényre, legyen szó mindennapos használatról, vagy nagyobb teljesítményû, speciális eszközökrôl. Emellett 

választékunk lehetôvé teszi, hogy irodáik helyi jellegzetességeire, egyéni elképzeléseikre is biztosítsuk Partne-

reink számára a nyugodt és folyamatos munkavégzéshez szükséges kellékeket.

Termékeink egyszerûen kezelhetôek, ami igényes formával, megbízható mûködéssel és hosszú élettartammal 

társul. Kérjük, hogy az egyes termékek kiválasztása során tartsa szem elôtt a várható alkalmazási területet, 

azok várható igényeit. 
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203Irodai kisgépek és kellékek

Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép | stapler

a

b

c

d

e

SAX 634 tûzôgép
rendelési kód test szín

fekete

Fémszerkezetű, műanyag nyomófelületű, „kalauz” fűzőgép. Használható kapocsméret: No.10. Fűzési 

mélység: 45 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 10 lap.

SAX 19 tûzôgép
rendelési kód test szín

200-0190 kék

200-0191 fekete

200-0192 piros

200-0193 szürke

Kecses vonalvezetésű, műanyag testű, fém szerkezetű, No.10-es kapoccsal működő fűzőgép. Fűzési 

mélység: 45 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 10 lap.

NNoNN 10
10

45

Boxer mini tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1001 kék

375-1002 fekete

375-1003 piros

375-1004 szürke

Műanyag testű, fémszerkezetű. No.10-es kapoccsal működő fűzőgép. Könnyű szerkezete, kis mérete 

és speciálisan kialakított nyomófelülete kényelmes használatot tesz lehetővé. Fűzési mélység: 50 mm. 

Egyszerre összefűzhető lapok száma: 10 lap.

NNoNN 10
10

50

NNoNN 10
10

45

Boxer S1 tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1021 kék

375-1022 fekete

375-1023 piros

375-1024 szürke

Formatervezett, fémszerkezetű, elegáns kivitelű fűzőgép. Használható kapocsméret: No.10. Fűzési 

mélység: max.50 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: max.10 lap.

NNoNN 10
10

50

SilverBall® 5269 tûzôgép
rendelési kód test szín

480-0011 fekete

480-0012 kék

Műanyag testű, fém szerkezetű, kecses vonalvezetésű, No.10-es kapoccsal működő fűzőgép. Fűzési 

mélység: 55 mm. Tűzési kapacitás: 10 lap.

NNoNN 10
10

55

Tûzõkapocs 
a 213. oldalon

található.
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204 Irodai kisgépek és kellékek

Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép | stapler

a

b

d

e

Boxer 610 tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1061 fekete

Fémszerkezetű fűzőgép, műanyag fogórésszel, fűzésre és tűzésre. Használható kapocsméret: No.10. 

Fűzési mélység: max.45 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: max.12 lap.

MAX HD-10 NX tûzôgép
rendelési kód test szín

210-0001 kék

210-0003 szürke

210-0002 rózsa

210-0004 gsárga

Krómacél testű, színes műanyag borítású tűzőgép, könnyű kapocstöltésű mechanikával, ergonomíkus 

kialakításban, beépített kapocskiszedővel. Kapocstár oldalán lévő nyíláson látható a gépben lévő ka-

pocs mennyisége. Kis gép, nagy teljesítmény. Kapocstár: 50 db.

NNoNN 10
20

55

MAX HP-10 kézi tûzôgép
rendelési kód test szín

210-0111 fém

Kézi-csomagoló tűzőgép, MAXimális teljesítmény! Örökéletű krómacél test, gyors, pontos kapocstöltés, 

kézhezálló forma. Csomagolástechnika, virágkötészet ideális eszköze. ÖRÖK GARANCIA! Teljesítmény: 

20 lap. Tűzési mélység: 55 mm Kapocstár:100 db Kapocs: No.10-1M  

c
NNoNN 10

20
55

MAX HD-10D tûzôgép
rendelési kód test szín

210-0041 kék

210-0042 fekete

210-0043 pink

Krómacél testű, színes műanyag borítású tűzőgép, nagyobb kapocstárral, könnyű töltési mechanikával, 

beépített kapocskiszedővel. A kapocstár oldalán lévő nyíláson látható a gépben lévő kapocs mennyisé-

ge. Kis gép, nagy teljesítmény! 

NNoNN 10
20

65

Leitz Allura mini tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2757 kék 55136033

305-2759 szürke 55136089

Krómacél testű, színes műanyag borítású tűzőgép, könnyű kapocstöltésű mechanikával, ergonomíkus 

kialakításban, beépített kapocskiszedővel. Kapocstár oldalán lévő nyíláson látható a gépben lévő ka-

pocs mennyisége. Kis gép, nagy teljesítmény.

NNoNN 10
10

20

NNoNN 10
12

45

GARANCIA

3 ÉV
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Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép | stapler

a

b

c

d

e

SAX 519 Flat Clinch tûzôgép
rendelési kód test szín

200-0570 fekete

200-0571 kék

200-0572 piros

Műanyag testű, fémszerkezetű fűzőgép, beépített kapocskiszedővel. A Flat-clinch lapos fűzési technoló-

gia során a fűzésoldal lapos marad. Használható kapocsméret: No.10. Fűzési mélység: 44 mm. Egyszerre 

összefűzhető lapok száma: 20 lap.

20
44NNoNN 10

FlatClinch

SAX 644 tûzôgép
rendelési kód test szín

200-0650 fekete

Fémszerkezetű, műanyag nyomófelületű, „kalauz” fűzőgép. Használható kapocsméret: 24/6, 26/6. 

Fűzési mélység: 45 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 20 lap.

Boxer 620 tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1065 fekete

Fémszerkezetű, műanyag fogórészű, fűző és tűző funkcióval ellátott „kalauz” fűzőgép. Használható ka-

pocsméret: 24/6, 26/6. Fűzési mélység: 55 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 20 lap.

MAX HD-50 kézi tûzôgép
rendelési kód test szín

210-0105 kék

Hagyományos, 24/6 kapoccsal működő tűzőgép, krómacél testtel, kék színű műanyag borítással. A tű-

zőlap elfordításával kifelé hajlított, a gép kinyitásával hajlításmentes tűzésre is képes. ÖRÖK GARANCIA! 

Teljesítmény:25 lap Tűzési mélység: 64 mm Kapocstár: 100 db. Kapocs: No.3-1M Szín: kék

24/6
26/6

20
55

24/6
26/6

20
45

SilverBall® 05569 tûzôgép
rendelési kód test szín

480-0021 fekete

480-0022 kék

Műanyag testű, fém szerkezetű, kecses vonalvezetésű, 24/6, 26/6-os kapoccsal működő fűzőgép. Fűzési 

mélység: 55 mm. Tűzési kapacitás: 25 lap.

24/6
26/6

25
55

24/6
25

64

tû
zô

gé
p 

| 
st

ap
le

r

04_PA_KAT_2009_IRODAI_KISGEPEK.indd   20504_PA_KAT_2009_IRODAI_KISGEPEK.indd   205 2009.01.28.   16:25:462009.01.28.   16:25:46



04
fejezet

206 Irodai kisgépek és kellékek

Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép | stapler

SAX 39 tûzôgép
rendelési kód test szín

200-0390 kék

200-0391 fekete

200-0392 piros

200-0393 szürke

Kecses vonalvezetésű, műanyag testű, fémszerkezetű, 24/6 és 26/6 kapoccsal működő fűzőgép, fűzésre, 

tűzésre és szegezésre. Fűzési mélység: 50 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 25 lap.

24/6
26/6

25
50

SAX 400/C tûzôgép
rendelési kód test szín

200-4001 fekete

200-4000 kék

200-4002 piros

Fémtestű talpas tűzőgép, 24/6 és 26/6 típusú kapoccsal működik.Tűzési kapacitás: 25 lap; 

Tűzőkapocs: 24/6 vagy 26/6;Tűzési mélység: 50 mm

Boxer 200 tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1046 fekete

375-1045 kék

375-1047 szürke

Fémszerkezet, műanyag takaró elemek, fűző és tűző funkció. Használható kapocsméret: 24/6, 26/6. 

Fűzési mélység: 50 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 25 lap.

24/6
26/6

25
50

a

b

d

e

c

No. 3-1M
25

47

MAX HD-50F tûzôgép
rendelési kód test szín

210-0306 fekete

Kézi-asztali tűzőgép krómacél testtel, gumirozott nyomópárnával. FLAT-CLINCH lapos tűzés mechanikája 

révén a tűzési oldal laposabb, az anyag esztétikusabb. Ergonómikus forma, könnyű töltés. Teljesítmény: 25 

lap. Tűzési mélység: 47 mm. Kapocstár: 100 db. Kapocs: No.3-1M. Szín: fekete.

No. 3-1M
25

75

MAX HD-50DF tûzôgép
rendelési kód típus test szín

210-0291 HD-50DF FLAT CLINCH szürke

Kézi-asztali tűzőgép krómacél testtel, gumirozott nyomópárnával, FLAT-CLINCH lapos tűzés mechanikával. A 

tűzésoldalon a lapok helyigénye kisebb, a tűzött anyag esztétikusabb! Ergonómikus forma, könnyű tűzés. Teljesít-

mény: 25 lap Tűzési mélység: 75 mm. Kapocstár: 100 db. Szín: szürke. Kapocs: No.3-1M.

24/6
26/6

25
50
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Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép | stapler

SAX 239 tûzôgép
rendelési kód test szín

200-2390 kék

200-2391 fekete

200-2392 pirosp

200-2393 szürke

Kiváló minőségű, formatervezett, 24/6 ill. 26/6 kapoccsal működő asztali fűzőgép, tűzésre és fűzésre. 

Formatervezésével harmonizál a Sax 318, Sax 418, Sax 518 és Sax 618 típusú lyukasztógép. Fémtest, 

műanyag borítás kombinációja. Fűzési mélység: 63 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 25 lap.

24/6
26/6

25
63

SAX 249 tûzôgép
rendelési kód test szín

200-2490 kék

200-2491 fekete

200-2492 piros

200-2493 szürke

Kiváló minőségű, formatervezett, 24/6 ill. 26/6 kapoccsal működő asztali fűzőgép, tűzésre és fűzésre. 

Formatervezésével harmonizál a Sax 318, Sax 418, Sax 518 és Sax 618 típusú lyukasztógép. Fémtest, 

műanyag borítás kombinációja. Fűzési mélység: 96 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 25 lap.

SAX 620 tûzôgép
rendelési kód test szín

200-0620 kék

200-0621 fekete

200-0622 piros

200-0624 szürke

Könnyűfém testű fűzőgép, tűző és fűző funkcióval. Használható kapocsméret: 24/6, 26/6. Fűzési mély-

ség: 45 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 25 lap.

24/6
26/6

25
65

Boxer 400 tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1056 fekete

375-1055 kék

375-1057 szürke

Fémszerkezet, műanyag takaró elemek, fűző és tűző funkció. Használható kapocsméret: 24/6, 26/6. 

Fűzési mélység: 65 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 25 lap.

Leitz 5501 tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2771 kék 55010035

305-2772 piros 55010025

305-2807 fekete 55010095

Műanyag testű, felültöltős tűzőgép 180 fokban nyitható felsőrésszel. Tűzésre és fűzésre egyaránt alkal-

mas. Beépített kapocskiszedő. Kapocstárolási kapacitás: 80x24/6 vagy 100x26/6

24/6
26/6

25
55

GARANCIA

3 ÉV

a

b

c

d

e

24/6
26/6

25
96

25
45

24/62
26/6
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Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép | stapler

a

b

d

e

c

Leitz 5502 tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2796 kék 55020035

305-2797 fekete 55020095

305-2795 szürke 55020085

305-2799 piros 55020025

Fém testű, ergonómikus kialakítású, felültöltős, 180 fokban nyitható felsőrésszel. Tűzésre, fűzésre és U 

alakú tűzésre egyaránt alkalmas. 24/6 és 26/6 típusú  fűzőkapoccsal működik. Beépített kapocskiszedő. 

Kapocstárolási kapacitás: 100x 24/6 vagy 140x 26/6. Tűzési kapacitás: 30 lap. Legnagyobb tűzési távol-

ság a lap szélétől: 65 mm

Leitz 5505 lapos tûzô tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2659 fekete 55050095

305-2690 kék 55050035

Praktikus tűzőgép, tűzési technikájának köszönhetően az összetűzött lapok alig lesznek vastagabbak 

az összetűzésnél, mint maguk a lapok. A hagyományosan tűzött kapcsokhoz képest a laposan tűzött 

kapcsok 30 %-al kevesebb helyet foglalnak egy iratrendezőben/gyűrűskönyvben. Műanyag testű. 24/6 

és 26/6 típusú  fűzőkapoccsal működik. Beépített kapocskiszedő. Legnagyobb tűzési távolság a lap szé-

létől: 60 mm. Tűzési kapacitás: 30 lap. Felültöltős. Kapocstárolási kapacitás: 100x 24/6 vagy 140x 26/6

Leitz Allura asztali tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

szürke 55030089

305-2756 kék 55030033

Műanyag testű, felültöltős, tűzésre és fűzésre egyaránt alkalmas tűzőgép. Kapocstárolási kapacitás: 100 

x 24/6 vagy 140 x 26/6.

24/6
26/6

30
60

24/6
26/6

30
65

Leitz 5500 tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2804 fekete 55000095

305-2800 kék 55000035

305-2801 piros 55000025

305-2802 szürke 55000085

Műanyag test, felültöltős, 180 fokban nyitható felsőrésszel. Tűzésre, fűzésre és U alakú tűzésre egyaránt 

alkalmas. 24/6 és 26/6 típusú  fűzőkapoccsal működik. Beépített kapocskiszedő. Kapocstárolási kapaci-

tás: 100x 24/6 vagy 140x 26/6. Tűzési kapacitás: 30 lap 24/6. Legnagyobb tűzési távolság a lap szélétől: 

60 mm

24/6
26/6

30
60

24/6
26/6

30
46

SAX 539 Flat Clinch tûzôgép
rendelési kód test szín

200-0580 fekete

200-0581 kék

200-0582 piros

Műanyag testű, fémszerkezetű fűzőgép, beépített kapocskiszedő. A Flat-clinch lapos fűzési technológia 

során a fűzésoldal lapos marad. Használható kapocsméret: 24/6, 26/6. Fűzési mélység: 54 mm. Egyszer-

re összefűzhető lapok száma: 30 lap.

30
54

24/62
26/6

FlatClinch

GARANCIA

10 ÉV

GARANCIA

10 ÉV

GARANCIA

10 ÉV

GARANCIA

3 ÉV
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Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép | stapler

a

b

c

d

e

Leitz 5555 tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2712 fekete 55550095

305-2713 kék 55550035

305-2714 szürke 55550085

305-2715 piros 55550025

Könnyen és biztonságosan használható „Slip & Slide” kapocsbetöltési lehetőség. Emelje felfelé, majd 

húzza hátra a tűzőgép felső részét és töltse be a kapcsokat.Fém test, ergonómikus kialakítású, tűzésre 

és fűzésre egyaránt alkalmas, 24/6 és 26/6 típusú kapocs, beépített kapocskiszedő, kapocstárolási ka-

pacitás 100 x 24/6 vagy 140 x 26/6.

Leitz 5548 elöltöltôs tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2817 kék 55480033

Ideális megoldás azok számára, akik szeretik a tűzőgépet a kezükbe fogni. Ergonómikus fomájának és 

speciális kialakításának köszönhetően a Leitz kézi tűzőgépek használata nagyon kényelmes és rendkívül 

egyszerű. A tűzés soha nem volt ilyen könnyű! Ideális mindennapos használatrairodában, szolgáltató 

üzletekben, benzinkutakon stb.

Leitz 5504 tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2835 piros 55040025

305-2836 kék 55040035

305-2837 szürke 55040085

305-2838 fekete 55040095

Fém test. Tűzésre és fűzésre egyaránt alkalmas. Slip’n’slide kapocsbetöltési mechanizmus. Beépített 

kapocskiszedő. Kapocstárolási kapacitás: 150x 24/6, 210x 26/6 vagy 150x 24/8

24/6
26/6

30
65

24/6
26/6

30
54

40 
 70

24/6
26/6

SAX 140 elöltöltôs tûzôgép
rendelési kód test szín

200-1400 fém

Fémszerkezetű fűzőgép, a kapocs újratöltését megkönnyítő elöltöltős szerkezettel. Műanyag talp és 

nyomófelület, fűző és tűző funkció. Fűzési mélység: 70 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 24/6 

és 26/6 kapoccsal 25 lap; 24/8 és 26/8 kapoccsal 45 lap.

45
70

24/82
26/8-

GARANCIA

10 ÉV

GARANCIA

10 ÉV

GARANCIA

10 ÉV

SAX 150 elöltöltôs tûzôgép
rendelési kód test szín

200-1500 fém

Fémszerkezetű fűzőgép, a kapocs újratöltését megkönnyítő elöltöltős szerkezettel. Műanyag talp és 

nyomófelület, fűző és tűző funkció, állítható fűzési mélység. Fűzési mélység: 6-75 mm. Egyszerre össze-

fűzhető lapok száma: 24/6 és 26/6 kapoccsal 25 lap; 24/8 és 26/8 kapoccsal 45 lap.

45
6-755

24/82
26/8-
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Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép | stapler
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c

Leitz 5552 tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2691 szürke 55520084

Praktikus tűzőgép, tűzési technikájának köszönhetően az összetűzött lapok alig lesznek vastagabbak 

az összetűzésnél, mint maguk a lapok. A hagyományosan tűzött kapcsokhoz képest a laposan tűzött 

kapcsok 30%-kal kevesebb helyet foglalnak el egy iratrendezőben/gyűrűskönyvben. A hosszú karnak 

köszönhetően kevesebb erő kifejtése szükséges a tűzéshez. Műanyag testű, elöltöltős. Beépített ka-

pocskiszedő.

Leitz 5551 nagykapacitású tûzôgép
rendelési kód patron tűzés test szín termék kód

305-2851 szürke 55510084

305-2880 K6 2-25 lap kék 55910000

305-2881 K8 26-40 lap sárgag 55920000

305-2882 K10 41-55 lap zöld 55930000

305-2883 K12 56-80 lap piros 55940000

Nagy teljesítményű, kényelmes használatú tűzőgép. A különböző tűzőkapocspatronok különböző szí-

nűek, cserélésük egyszerű. 2,5–8 mm vastagságig lehet tűzni velük. • Műanyag test • Elöltöltős

Leitz 5553 nagykapacitású tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2852 szürke 55530084

Professzionális tűzőgép irodák számára. Egy kapocsméret, különböző mennyiségű irat összetűzésre.  

Kapocs fogyását jelző ablak. Állítható tűzési távolság. Extra kapocstároló fi ók 400 db 23/15XL kapocs 

számára. A kapocshajtogató nem párhuzamos a kapocsadagolóval, így a kapocs szárai egymás mellé 

hajolnak össze. A laposan tűzött kapcsok kevesebb helyet foglalnak és kevesebb erőkifejtésre van szük-

ség. A műanyag talp megvédi az asztalt a karcolásoktól. GS által jóváhagyott biztonságos működtetés. 

Puha markolat a kényelmes használat érdekében. 120 lap 23/15XL kapoccsal. 10 év garancia Leitz tű-

zőkapcsok használata esetén.

KW-Trio 50SBN nagyteljesítményû tûzõgép
rendelési kód test szín

200-9810 fekete-szürke

Nagyteljesítményű, karos fűzőgép. Ergonómikus fogórész, állítható fűzési mélység, csúszásgátló gumi-

talp. Fűzési mélység: 65 mm. Egyszerre fűzhető lapok száma kapocsmérettől függően: 23/6 kapoccsal 

2-20 lap; 23/8 kapoccsal 20-50 lap; 23/10 kapoccsal 40-70 lap; 23/13 kapoccsal 70-100 lap.

60
6025/10

80
40

K6, K8,
K10, K12

120
4523/15XL

MAX HD-3DF asztali tûzôgép
rendelési kód test szín

210-0311 kék

210-0314 szürke

A legideálisabb irodai asztali tűzőgép, egyedülálló teljesítménnye, 2–75 lapig egy kapoccsal. „Flat-

Clinch” lapostűzés mechanikájánál fogva a kis lapszámnál a kapocsszárat elhajtja, a kapocs mégis 

eltávolítható marad. A töltés könnyű és gyors, a talprészen állítható a tűzési mélység, saroktűzési le-

hetőséggel. Kapocstár: 100 db.

b

2-75

46
№№3-100№№
3-1M

30-100

65
23/6-
23/13
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Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép | stapler
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Boxer 3500 Premium tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1011 fekete

Elöltöltős, nagyteljesítményű fűzőgép, állítható fűzési mélység, gumibetéttel ellátott csúszásgátló talp, 

kapocs újratöltő rugós szerkezet. Fűzési mélység: 7-70 mm. Egyszerre összefűzhető lapok száma ka-

pocsmérettől függően: 23/6 kapoccsal 2-30 lap; 23/8 kapoccsal 30-50 lap; 23/10 kapoccsal 30-70 lap; 

23/13 kapoccsal 50-100 lap.

Boxer 5500 Premium tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1009 fekete

Elöltöltős, nagyteljesítményű fűzőgép, fűző és tűző funkció, állítható fűzési mélység, gumibetéttel ellá-

tott csúszásgátló talp, kapocs újratöltő rugós szerkezet. Fűzési mélység: 7-70 mm. Egyszerre összefűz-

hető lapok száma kapocsmérettől függően: 23/6 kapoccsal 2-30 lap; 23/8 kapoccsal 30-50 lap; 23/10 

kapoccsal 30-70 lap; 23/13 kapoccsal 50-100 lap; 23/15 kapoccsal 90-140 lap; 23/17 kapoccsal 120-160 

lap; 23/20 kapoccsal 140-200 lap; 23/24 kapoccsal 200-240 lap.

Boxer 3300 Premium tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1081 fekete

Hosszúkaros fűzőgép A/3 -as méretű lapok összefűzéséhez, fűző és tűző funkció, állítható fűzési mély-

ség, csúszásgátló gumi talpbetét. Használható kapocsméret: 24/6, 26/6. Fűzési mélység: 300 mm. Egy-

szerre összefűzhető lapok száma: 20 lap.

MAX HD-12F asztali tûzôgép „Flat Clinch” tûzés
rendelési kód kapcsok kapocs típusa tűzés

210-0321
211-1041 23/10 1210 FA-H p30-70 lap
211-1043 23/13 1213 FA-H 50-110 lapp
211-1046 23/15 1215 FA-H p40-140 lap
211-1048 23/17 1217 FA-H p110-170 lap

Asztali tűzőgép könnyített „Flat-Clinch” kapocstűzésű mechanikával. Egy érintéssel előlről tölthető. 

Kapocstár: 100 db. Teljesítmény kapocstáblázat segíti a megfelelő méretű tűzőkapocs kiválasztásában. 

Saroktűzési lehetőség.

23/10-13
23/15-17

50-150

46

30-1003

7-700
23/6
23/13

20
300

24/6
26/6

30-240

 70
23/6
23/23

SAX 449 hosszúkaros tûzõgép A3 papírhoz
rendelési kód test szín

200-4491 fekete

Fémszerkezetű, hosszúkaros fűzőgép, fűző és tűző funkcióval, állítható fűzési mélység A/3 -as lapmé-

retig. Használható kapocsméret: 24/6, 26/6. Fűzési mélység: 300 mm. Egyszerre összefűzhető lapok 

száma: 20 lap.

24/6
26/6
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Irodai kisgépek és kellékek
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Leitz 5560 hosszúkaros tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2719 fekete 55600095

Egy vonalzó segítségével lehet beállítani a tűzési mélységet. Külön jelölés az egyes méretek számára 

(A6–A2, US). Fém test. Slip ’n’ slide kapocsbetöltési mechanizmus. Tűzésre és fűzésre egyaránt alkalmas. 

24/6, 24/8 és 26/6 típusú kapoccsal működik. Kapocstárolási kapacitás: 150x 24/6, 150x 24/8 vagy 10x 

26/6. Tűzési kapacitás: 40 lap. Legnagyobb tűzési távolság a lap szélétől: 300 mm.

Leitz 5530 elektromos tûzôgép
rendelési kód test szín tulajdonság termék kód

kék elemes 55300035

305-2812 fekete elemes 55300095

Asztali elektromos tűzőgép műanyag testtel, N10 típusú kapoccsal működik. Használatához 4 db AA 

elemszükséges. Kapocstárolási kapacitás: 100 x N10. Tűzési kapacitás: 10 lap. Legnagyobb tűzési távol-

ság a lapszéltől: 10 mm. Beépített kapocskiszedő. 3 év garancia.

40
300

24/6
24/8
26/6

NNoNN 10
10

10

Leitz Allura elektromos tûzôgép
rendelési kód test szín termék kód

305-2822 kék 55396033

305-2823 szürke 55396089

Maximum 10 lap (80 g/m2) összetűzésére alkalmas elektromos tűzőgép. Elemmel működik. Metál 

színek, ezüst keret. 4 db AA elemmel és  N10 típusú kapoccsal működik. • Tűzési kapacitás: 10 lap. Ka-

pocstárolási kapacitás: 100 db

KW Trio 5990 elektromos tûzôgép
rendelési kód test szín

375-1405 fekete

Asztali elektromos fűzőgép, mely 110 V vagy 220 V-os hálózatról üzemeltethető. Állítható fűzési mély-

ség. A kapocsfogyást elektromos kijelző mutatja. Olyan egyedi szabadalmaztatott technikai újítással 

ellátott, amely a kapcsok eldeformálását megakadályozza. Kapocstárolási kapacitása: 160 db 24/6 -os 

fűzőkapocs ill. 210 db 26/6 -os fűzőkapocs. Egyszerre összefűzhető lapok száma: 20 lap.

Leitz 5533 adapteres elektromos tûzôgép
rendelési kód test szín tulajdonság termék kód

kék adapteres 55330035

305-2816 szürke adapteres 55330085

Műanyag testű elektromos tűzőgép. Formatervezett külső. Csúszásgátlóval ellátott talpazat. 24/6 és 

26/6 típusú kapoccsal működik. Elemmel (6 db AA) és adapterrel is működtethető. Kapocstárolási ka-

pacitás: 150x 24/6 vagy 200x 26/6. Tűzési kapacitás: 20 lap. Állítható tűzési távolság a lap szélétől: 

10–20 mm. Tartozék: adapter.

No1010
12

24/6
26/6

20
10-20

26/6
20

12
24/62

GARANCIA

10 ÉV

GARANCIA

3 ÉV

GARANCIA

3 ÉV

GARANCIA

3 ÉV

tû
zô

gé
p 

| 
st

ap
le

r

04_PA_KAT_2009_IRODAI_KISGEPEK.indd   21204_PA_KAT_2009_IRODAI_KISGEPEK.indd   212 2009.01.28.   16:26:102009.01.28.   16:26:10



04
fejezet

213Irodai kisgépek és kellékek

Irodai kisgépek és kellékek
tûzôgép kellék | stapler accessories

Rapid 20EX elektromos tûzôgép
rendelési kód test szín

300-2035 szürke

Új belső mechanikával kialakított, modern formatervezéső, asztali elektromos fűzőgép. A gép tetején 

található gomb segítségével, a kapocs elölről könnyedén betölthető. A 20EX elektromos tűzőgép háló-

zati adapterről működtethető, amely a gép tartozéka. Kisebb irodai felhasználásra ajánljuk. A gépet a 

tartós használat érdekében kizárólag eredeti Rapid 26/6-os kapoccsal használja.

a

b

c

d

e

SilverBall® tûzôkapocs
rendelési kód típus méret

480-1110 No. 10 9 x 5 mm
480-1110 24/6 11,5 x 6 mm

Galvanikusan horganyzott fűzőkapocs. 10 doboz/karton.

MAX tûzôkapocs
rendelési kód típus méret

211-1011 No. 10 8,4 x 5 mm
211-1025 24/6 11,5 x 6 mm
211-1023 24/10 11,5 x 10 mm
211-1041 1210FA-H, 23/10 11,5 x 10 mm
211-1043 1213FA-H, 23/13 11,5 x 13 mm
211-1046 1215FA-H, 23/15 11,5 x 15 mm
211-1048 1217FA-H, 23/17 11,5 x 17 mm
211-1051 1220FA-H, 23/20 11,5 x 20 mm
211-1055 1224FA-H, 23/24 11,5 x 24 mm

MAX tűzőgépek örök garanciájának feltétele a MAX tűzőkapcsok használata!

Boxer-Q tûzôkapocs
rendelési kód típus méret

376-0225 No. 10 9 x 5 mm
376-0221 24/6 11,5 x 6 mm
376-0215 23/8 11,5 x 8 mm
376-0201 23/10 11,5 x 10 mm
376-0205 23/13 11,5 x 13 mm
376-0211 23/15 11,5 x 15 mm
376-0212 23/17 11,5 x 17 mm
376-0213 23/20 11,5 x 20 mm
376-0214 23/23 11,5 x 23 mm

Galvanikusan horganyzott fűzőkapocs. 10 doboz/karton.

SAX 700, 770 kapocskiszedô
rendelési kód típus test szín

200-9500 700 kék

200-9501 700 fekete

200-9502 700 piros

200-9570 770 fém

Használaton kívül rögzített helyzetbe hozható (SAX700) és fém szerkezetű (SAX770) kapocskiszedők, 

minden típusú fűzőkapocs gyors eltávolításához.

26/6
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Irodai kisgépek és kellékek
lyukasztógép |  paper puncher
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SilverBall® 091R8 lyukasztó
rendelési kód test szín

480-0111 fekete

480-0112 kék

Fémtestű, műanyag bevonatú elegáns irodai lyukasztógép, beállító sínnel. Lyukasztási kapacitás: 20 

lap. Lyuktávolság: 80 mm. Lyukátmérő: 6 mm.

Leitz 5055 lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

305-3018 fekete 50550095

305-3019 kék 50550035

Fémkeretes, műanyag testű, 2 lyukú lyukasztó távtartóval. „888” funkcióval. Lyukasztási kapacitás: 12 

lap. Lyukátmérő: 5,5 mm. Lyuktávolság: 80 mm.

Leitz Allura lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

305-3051 kék 50390033

305-3053 szürke 50390089

Műanyag testű, 2 lyukú lyukasztó merev vázzal, távtartóval. Gombbal szabályozható blokkolás. Forma-

tervezett külső. Lyukátmérő: 5,5 mm, lyuktávolság: 80 mm.

SAX 308 lyukasztó
rendelési kód test szín

201-3080 kék

201-3081 fekete

201-3082 piros

Könnyűfém testű, fémszerkezetű lyukasztógép, állítható távtartóval. Egyszerre lyukasztható lapok szá-

ma: 15 lap. Lyuktávolság: 80 mm.  Lyukátmérő: 5,5 mm.

SAX 218 lyukasztó
rendelési kód test szín

201-2181 kék

201-2180 fekete

201-2182 piros

201-2184 szürke

Könnyűfém test, fém szerkezet. Egyszerre lyukasztható lapok száma: max.12 lap. Lyuktávolság: 80 mm. 

Lyukátmérő: 5,5 mm.

15
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20
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Irodai kisgépek és kellékek
lyukasztógép |  paper puncher
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Boxer P1 lyukasztó
rendelési kód test szín

375-2077 kék

375-2075 fekete

375-2074 piros

375-2076 szürke

Formatervezett lyukasztógép, állítható távtartóval. Egyszerre lyukasztható lapok száma: 15 lap. Lyuktá-

volság: 80 mm. Lyukátmérő: 5,5 mm.

SAX 318 lyukasztó
rendelési kód test szín

201-3180 kék

201-3181 fekete

201-3182 piros

201-3183 szürke

Közkedvelt, fémtestű irodai lyukasztógép, állítható távtartóval. Formatervével harmonizál a Sax 239 

és a Sax 249 típusú fűzőgép. Egyszerre lyukasztható lapok száma: 15 lap. Lyuktávolság: 80 mm. Lyuk-

átmérő: 5,5 mm

15

15

Leitz 5038 lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

305-3035 fekete 50380095

305-3036 kék 50380035

305-3037 piros 50380025

305-3038 szürke 50380085

Fémkeretes, műanyag testű, 2 lyukú lyukasztó távtartóval. Lyukátmérő: 5,5 mm, lyuktávolság: 80 mm.

Leitz Allura lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

305-3052 kék 50090033

305-3054 szürke 50090089

Műanyag testű, 2 lyukú lyukasztó merev vázzal, távtartóval. Gombbal szabályozható blokkolás. Forma-

tervezett külső. Lyukátmérő: 5,5 mm, lyuktávolság: 80 mm.

Leitz 5005 lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

305-2952 fekete 50050095

305-2953 kék 50050035

305-2954 piros 50050025

305-2955 szürke 50050085

Fémkeretes, műanyag testű, 2 lyukú lyukasztó távtartó. „888” funkcióval. Gombbal szabályozható blok-

kolás. Lyukasztási kapacitás: 25 lap. Lyukátmérő: 5,5 mm. Lyuktávolság: 80 mm.

16

25

25
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Irodai kisgépek és kellékek
lyukasztógép |  paper puncher
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Boxer P2 lyukasztó 
rendelési kód test szín

375-2061 kék

375-2063 fekete

375-2065 piros

375-2067 szürke

Formatervezett lyukasztógép, állítható távtartóval. Egyszerre lyukasztható lapok száma: 30 lap. Lyuktávol-

ság: 80 mm. Lyukátmérő: 5,5 mm.

SilverBall® 096R8 lyukasztó
rendelési kód test szín

480-0121 fekete

480-0122 kék

Fém testű lyukasztógép, műanyag kiegészítőlkkel, állítható távtartóval. A legnépszerűbb modell. Egyszerre 

lyukasztható lapok száma: 30 lap (3 mm). Lyuktávolság: 80 mm. Lyukátmérő: 5,5 mm.

Leitz 5138 lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

305-3022 piros 51380025

305-3023 fekete 51380095

305-3024 szürke 51380085

305-3010 kék 51380035

Fém testű 2 lyukú lyukasztó távtartóval. Lyukasztási kapacitás: 40 lap. Lyukátmérő: 5,5 mm. Lyuktá-

volság: 80 mm.

40

30 

SAX 408 lyukasztó
rendelési kód test szín

201-4080 kék

201-4081 fekete

201-4082 piros

Könnyűfém testű, fémszerkezetű lyukasztógép, állítható távtartóval. Egyszerre lyukasztható lapok szá-

ma: 30 lap. Lyuktávolság: 80 mm.  Lyukátmérő: 5,5 mm

30

SAX 418 lyukasztó
rendelési kód test szín

201-4180 kék

201-4181 fekete

201-4182 piros

201-4183 szürke

Közkedvelt, fémtestű irodai lyukasztógép, állítható távtartóval. Formatervével harmonizál a Sax 239 

és a Sax 249 típusú fűzőgép. Egyszerre lyukasztható lapok száma: 25 lap. Lyuktávolság: 80 mm. Lyuk-

átmérő: 5,5 mm.
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217Irodai kisgépek és kellékek

Irodai kisgépek és kellékek
lyukasztógép |  paper puncher

a

b

c

d

SAX 518 lyukasztó 
rendelési kód test szín

201-5181 fekete

201-5180 kék

201-5182 piros

201-5183 szürke

Könnyűfém test, fém szerkezet, ütköztetőléc. Egyszerre lyukasztható lapok száma: max.40 lap. Lyuktávol-

ság: 80 mm. Lyukátmérő: 5,5 mm.

SAX 428 lyukasztó 
rendelési kód test szín

201-4281 fekete

201-4280 kék

4 lyuk egyidejű lyukasztására alkalmas lyukasztógép. Könnyűfém test, fémszerkezet, távtartó. Egyszerre 

lyukasztható lapok száma: 15 lap. Lyuktávolság: 80 mm.  Lyukátmérő: 5,5 mm.

Leitz 5030 elektromos lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

305-3081 kék 50300035

Műanyag testű 2 lyukú elektromos lyukasztó távtartóval. „888” funkcióval. Elemmel (6x 1,5V LR6) és 

adapterrel is működtethető. Adapter külön vásárolható hozzá (Cikkszám: 50850095) • Lyukasztási ka-

pacitás: 15 lap. Lyukátmérő: 5,5 mm. Lyuktávolság: 80 mm.

SAX 488 lyukasztó + pótbak
rendelési kód típus test szín

201-4292 lyukasztóy kék

201-4297 489, pótbak fekete

Fémtestű, erős szerkezetű, speciális, állítható 4 lyukú lyukasztógép távtartóval. Alkalmas 1-4 lyuk, ki-

egészítőkkel 5-6, vagy több lyuk lyukasztására is. Lyuktávolságok tetszés szerint állíthatók. Kifejezetten 

alkalmas fi lofaxok betétlapjainak lyukasztására. Egyszerre lyukasztható lapok száma: 25 lap. Lyukát-

mérő: 5,5 mm.

15

15

40

25
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218 Irodai kisgépek és kellékek

Irodai kisgépek és kellékek
lyukasztógép |  paper puncher

c

d

b

a

SAX 618 lyukasztó
rendelési kód test szín

201-6180 kék

201-6181 fekete

201-6182 piros

201-6183 szürke

Nagy teljesítményû karos lyukasztógép állítható, műanyag távtartóval. A lyukasztóbélyeg speciális mechani-

kájának köszönhetően fele akkora erőkifejtés szükséges a lapok átlyukasztásához. A kényelmesebb használ-

hatóságot tovább fokozza a fogórész gumiborítása. Formatervével harmonizál a Sax 239 és a Sax 249 típusú 

fűzőgép. Egyszerre lyukasztható lapok száma: 65 lap. Lyuktávolság: 80 mm. Lyukátmérő: 5,5 mm.-50%

nyomóer

ő

65

SAX 608 lyukasztó
rendelési kód test szín

201-6080 kék

201-6081 fekete

201-6083 piros

Közkedvelt, karos, nagyteljesítményű lyukasztógép, állítható fém távtartóval. A lyukasztóbélyeg speciális 

mechanikájának köszönhetően 25% -kal kevesebb erőkifejtés szükséges a lapok átlyukasztásához. Lyuktá-

volság: 80 mm. Lyukátmérő: 5,5 mm. Egyszerre lyukasztható lapok száma: 65 lap.

65

Boxer P3 lyukasztó
rendelési kód test szín

375-2051 kék

375-2053 szürke

375-2054 piros

375-2055 fekete

Formatervezett lyukasztógép, állítható távtartóval. Egyszerre lyukasztható lapok száma: 45 lap. Lyuktávol-

ság: 80 mm. Lyukátmérő: 5,5 mm.

45

Leitz 5114 nagyteljesítményû lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

305-2985 ezüst 51140184

Beépített vonalzó segítségével a lyukak távolsága állítható. A vonalzó mértékegységei: cm, coll, gyű-

rűskönyv, Jopa iratrendező méret. Fém távtartó, A3 és A2 méretre is. Fém test. 4 lyukú lyukasztó, mely 

akár 1 vagy 2 lyukúvá is alakítható. Csúszásmentes bevonat a karon. Gombbal szabályozható blokkolás. 

Lyukasztási kapacitás: 30 lap. Lyukátmérő: 6 mm.
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219Irodai kisgépek és kellékek

Irodai kisgépek és kellékek
lyukasztógép |  paper puncher

Leitz 5182 nagyteljesítményû lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

szürke 51820184

Fém testű  asztali 2 lyukú lyukasztó távtartóval. Automata rendszer segíti a lapok könnyebb kivételét.  

Lyukasztási kapacitás: 250 lap. Lyukátmérő: 6 mm. Lyuktávolság: 80 mm.

SAX 988 nagyteljesítményû lyukasztó
rendelési kód test szín

201-9880 fekete

Nagyteljesítményű, erős szerkezetű, 4 lyuk egyidejű lyukasztásár alkalmas lyukasztógép papírkötegekhez, ál-

lítható távtartóval. A hosszú karnak és a mozgatható tartónak köszönhetően nem igényel túl nagy erőfeszítést, 

még sok lap egyidejű lyukasztása sem. Egyszerre lyukasztható lapok száma: 150 lap. Lyuktávolság: 80 mm. 

Lyukátmérő: 5,5 mm

Ideal 8570 nagyteljesítményû kézi lyukasztó
rendelési kód test szín

351-9000 szürke

400 lap lyukasztására alkalmas. Lyuktávolság 80 mm. Lyukátmérő 6 mm. Teljes fém konstrukció. Duplalyu-

kasztás beállítása is lehetséges. Kétoldali papírütköző 147–457 mm közötti papírmérethez. Nagyfelületű 

munkaasztal, Méretek: 520x260/490*~420. Tömeg : 8 kg

400

250

Leitz 5180 lyukasztó
rendelési kód test szín termék kód

305-3031 fekete 51800195

305-3032 kék 51800135

305-3033 szürke 51800184

Fogása úgy van kialakítva, hogy a lehető leghatékonyabban helyezze át az erőt, így vele a lyukasztás 

könnyedén megy. Fém testű, 2 lyukú lyukasztó. Csúszásmentes bevonat a karon. Távtartó, A3 méretig. 

„888” funkcióval. Gombbal szabályozható blokkolás. Lyukasztási kapacitás: 65 lap. Lyukátmérő: 5,5 mm. 

Lyuktávolság: 80 mm.

65

a

b

c

d
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220 Irodai kisgépek és kellékek
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Irodai kisgépek és kellékek
indigó, bélyegzôfesték | caroon, stamp ink

a

b

c

Stanger bélyegzôfesték (25 ml)
rendelési kód szín db/csomag

241-0041 fekete 6

241-0040 kék 6

241-0039 lila 6

241-0038 piros 6

241-0037 zöld 6

Normál irodai bélyegzőfesték 25ml-es kiszerelésben, 5 színben.

d

Trodat 7011 bélyegzôfesték (28 ml)
rendelési kód szín

389-5050 fekete

389-5051 piros

389-5052 kék

389-5053 zöld

389-5054 lila

Normál irodai bélyegzőfesték 28ml-es kiszerelésben, 5 színben.

Pelikan indigó
rendelési kód típus lap/doboz

237-0451 PELIKAN 500H KÉZI indigó A4 papír (hand carbon) 417014g 100

237-0461 g yPELIKAN 200H KÉZI indigó A4 (plenticopy) 404426 100

237-0471 PELIKAN 2000G GÉPI indigó A4 papír (type carbon) 404509g p p yp 100

237-0481 p g pPELIKAN 1022G Gépi indigó (interplastic) 404400 100

237-0491 gPELIKAN 205 KÉZI indigó A4 (handifi lm) 404442 100

Műanyag színréteg, műanyag fólialapon, azonnali kenődésmentes átütés, rendkívül tartós.

Colop 801 bélyegzôfesték (25 ml)
rendelési kód szín db/csomag

385-0011 fekete 10

385-0012 kék 10

385-0013 piros 10

385-0014 lila 10

385-0015 zöld 10

Vizes bázisú, magas festékanyag tartalmú és kiváló színkonzisztenciával rendelkező bélyegzőfesték.
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Irodai kisgépek és kellékek
bélyegzôpárna | ink cushion

Colop cserepárna
szín E/10 E/10/2 E/20 E/30 E/40 E/R30 E/R40

fekete 385-0111 – 385-0301 385-0321 385-0341 385-0361 385-0371
kék 385-0112 – 385-0302 385-0322 385-0342 385-0362 385-0372

piros 385-0113 – 385-0303 385-0323 385-0343 385-0363 385-0373

lila 385-0114 – 385-0304 385-0324 385-0344 385-0364 385-0374

zöld 385-0115 – 385-0305 385-0325 385-0345 385-0365 –

natúr 385-0116 385-0122 385-0306 385-0326 385-0346 385-0366 385-0370

kék-piros  – 385-0121 – – – – –
  

a

b

c

d

Stanger bélyegzôpárna (70 x 110 mm)
rendelési kód szín db/csomag

241-0042 kék 1

241-0043 fekete 1

241-0044 pirosp 1

241-0045 lila 1

241-0046 zöld 1

Hagyományos bélyegzőkhöz használható bélyegzőpárna, 70x110mm méretben, 5 színben.

Colop Micro 1 bélyegzôpárna (50 x 90 mm)
rendelési kód szín

385-0051 fekete

385-0052 kék

385-0053 piros

Colop Micro 3 bélyegzôpárna (90 x 160 mm)
rendelési kód szín

385-0071 fekete

385-0072 kék

385-0073 piros

Bélyegzőpárna habbetéttel és mikrofelülettel, vízbázisú festékkel, irodai használatra.

Colop Micro 2 bélyegzôpárna (70 x 110 mm)
rendelési kód szín

385-0061 fekete

385-0062 kék

385-0063 piros

Trodat 9052 bélyegzôpárna (70 x 110 mm)
rendelési kód szín db/csomag

389-2421 fekete 1

389-2422 kék 1

389-2424 piros 1

389-2425 lila 1

389-2423 zöld 1

389-2426 natúr 1

Trodat 9052 bélyegzőpárna hagyományos bélyegzőkhöz.
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Irodai kisgépek és kellékek
bélyegzôpárna, bélyegzô | ink cushion, stamp

bé
ly

eg
zô

pá
rn

a,
 b

él
ye

gz
ô 

| 
in

k 
cu

sh
io

n,
 s

ta
m

p

a

b

c

Colop Printer bélyegzôház
rendelési kód méret gumi méret

385-0149 Printer 10 10 x 27 mm

385-0151 Printer 20 14 x 38 mm

385-0155 Printer 30 18 x 47 mm

385-0161 Printer 40 23 x 59 mm

Ház színek (385-0149–385-0161): kék, szürke, piros, világoskék, sárga, türkiz, fekete-szürke.

rendelési kód méret gumi méret

385-0163 Printer 45 25 x 82 mm

385-0162 Printer 50 30 x 69 mm

385-0166 Printer 52 20 x 30 mm

385-0164 Printer 53 30 x 45 mm

385-0177 Printer 55 40 x 60 mm

Ház színek (385-0162–385-0177): fekete, lila, kék, piros, sárga, türkiz, szürke.

Trodat Printy cserepárna
szín 6/4910 6/4911 6/4912 6/4913

fekete 389-1001 389-1021 389-1041 389-1061
kék 389-1003 389-1023 389-1043 389-1063

natúr 389-1007 389-1026 389-1046 389-1067

piros 389-1002 389-1022 389-1042 389-1062

zöld 389-1004 389-1024 389-1044 389-1064

lila 389-1005 389-1025 389-1045 389-1065

Trodat Printy cserepárna
szín 6/4915 6/4921 6/4924 6/4927 6/5756

fekete 389-1081 389-2011 389-2042 389-2052 389-2300
kék 389-1082 389-2012 389-2043 389-2053 –

natúr 389-1086 389-2016 389-2041 389-2051 –

piros 389-1083 389-2013 389-2044 389-2050 389-2301

zöld 389-1084 389-2014 389-2045 389-2054 –

lila 389-1085 389-2015 389-2046 389-2055 –

 

Trodat cserepárna
rendelési kód szín típus db/csomag

389-0945 natúr 6/4750 1

389-0941 piros-fekete 6/4750/2 1

Trodat Printy 4911 bélyegzô
rendelési kód szín méret

388-0041 piros 38 x 14 mm

388-0042 szürke 38 x 14 mm

388-0043 kék 38 x 14 mm

388-0044 menta 38 x 14 mm

388-0045 gmangó 38 x 14 mm
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Irodai kisgépek és kellékek
bélyegzô | stamp

a

b

c

d

Colop S 120 dátumbélyegzô
rendelési kód típus

385-0089 S 120 mini önfestékező dátumbélyegzőy g

385-0095 y g gyS 120WD önfestékező dátumbélyegző 12 gyakori szóval

Karaktermagasság: 4 mm. Cserepárna: S 120 (E/10), S 120WD (E/12). Cserepárna színek: fekete, kék, 

piros, lila, zöld, natúr. S 120WD választható szavak: 

ÁTUTALVA, 

ÁTVÉVE, 

BEVÉTELEZVE, 

ELINTÉZVE, 

ELLENŐRIZVE, 

ÉRKEZETT, 

FIZETVE, 

IKTATVA, 

KIADVA, 

KÖNYVELVE, 

MEGRENDELVE, 

SZÁMLÁZVA.

Trodat Printy 4912 bélyegzô
rendelési kód szín méret

388-0051 piros 47 x 18 mm

388-0052 szürke 47 x 18 mm

388-0053 kék 47 x 18 mm

388-0054 menta 47 x 18 mm

388-0055 gmangó 47 x 18 mm

 

Trodat Printy Offi ce 4912 irodai szóbélyegzô
rendelési kód tulajdonság szín méret

388-0058 kétszínű cserepárnával piros, kék 47 x 18 mm

Önfestékező bélyegző a leggyakoribb irodai szavakkal. Lenyomat méret: 47 x 18 mm. Piros/kék 

Cserepárna: 6/4912/2 piros/kék. 

Választható szavak: 

FIZETVE, 

ÉRKEZETT, 

KÖNYVELVE, 

KIADVA,

FAXOLVA.

Colop S 160/L dátumbélyegzô
rendelési kód szöveg

385-0103 ÉRKEZETT

385-0102 FIZETVE

385-0230 KIADVA

Bélyegzőnként 1-1 darab, irodában gyakran használatos fi x szóval. A szavak a bélyegzőházon láthatók. 

Könnyű beállítás a nézőablak segítségével. A szólenyomat 55x5mm.

sérült a képssséssésséséséééééééésésésééééésééééséséséééééééééséééésésséééérürürürürürürürrürürürürürrürürüüürürürürürrürrüüüürürürürürüürüürrürürürürürürürürüürüürürüüürürrüüüürürürürüürrürürürürüürrüürr ltltltltltttttlttltlttltltltltltltltllltlttlttltlttlltltttttllltlttltlttttlltlttttltttttttltttttlttllttlt a aa a a a a aaa aaaa aaaaaaaaaa aaa a aaaaaaaaaa aaaa aaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa k k k k kk k kk kkk kkkkkkk kkk éééééépépéépéppppppééééppéééépééééééépééépépéééééééééépééppéépéépééppépééppééppéééépppp
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Irodai kisgépek és kellékek
bélyegzô | stamp

a
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c

Trodat Printy 4810 dátumbélyegzô
rendelési kód házszín

388-1541 fekete

Mini önfestékező dátumbélyegző. 

Karaktermagasság: 3,8 mm. 

Cserepárna: 6/4910 fekete, kék, piros, lila, zöld.

d

Colop dátumbélyegzô
rendelési kód típus méret

385-0088 04000 4 mm

Hagyományos szalagos dátumbélyegző.

Trodat Printy 4913 bélyegzô
rendelési kód szín méret

388-0061 piros 58 x 22 mm

388-0062 szürke 58 x 22 mm

388-0063 kék 58 x 22 mm

388-0064 menta 58 x 22 mm

388-0065 gmangó 58 x 22 mm

 

Trodat Printy 1010 kézi dátumbélyegzô
rendelési kód házszín

388-1525 fekete

Hagyományos dátumbélyegző. 

Karaktermagasság: 4 m
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Irodai kisgépek és kellékek
bélyegzô, körzô | stamp, caliper

a

b

Trodat Printy 5756M automata sorszámozó bélyegzô
rendelési kód ház

388-2001 fém

6 karakteres automata lapszámozó bélyegző. Karaktermagasság: 5,5 mm. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 egyforma 

leütéssel. Az első helyiértéken a nulla leütése kiiktatható. Cserepárna: 6/5756 fekete, piros.

Reiner B6K önfestékezô lapszámozó
rendelési kód típus

385-0201 p y g6 karakteres lapszámozó bélyegző

Karaktermagasság: 4,5 vagy 5,5 mm. Számtípus: Antiqua vagy Block. Váltásbeállítások: 0x, 1-6x, 12x és 

20x. Cserepárna: Colorbox Type 2 fekete és piros

c

d

Rotring körzô
rendelési kód tulajdonság termék kód

440-2507 1 betétes SDRS0676530

440-2510 2 betétes + hosszabítószár SDRS0676540

440-2501 ggeometriai - rádiusz SDRS0676570

Minőségi, műszaki rajzokhoz is használható körző, műanyag tokban.

Rotring körzôkészlet
rendelési kód tulajdonság termék kód

440-2517 6 darabos készlet SDRS0676560

440-2520 1 4RS, 8 darabos készlet R530226

Minőségi, műszaki rajzokhoz is használható körző, műanyag tokban.

1

2

1
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Irodai kisgépek és kellékek
hegyezô | sharpener
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Kum hegyezô
rendelési kód típus tulajdonság

375-0497 1 műanyagy g 1 lyukúy

375-0493 2 y gműanyag y2 lyukú

375-0495 2 fém 1 lyukúy

375-0498 3 fém y2 lyukú

375-0496 4 műanyag tartályosy g y 1 lyukúy

375-0499 5 y g yműanyag, tartályos y2 lyukú

Klasszikus 1 illetve 2 lyukú hegyezők, grafi t- és színes ceruza hegyezésére.

ICO 616 asztali hegyezôgép
rendelési kód típus

375-0461 gasztalra rögzíthető

Asztalra rögzíthető, fémbefogós hegyezőgép iskolai, irodai használatra. Normál grafi t- és színes ceruza 

hegyezéséhez. Forgácsgyűjtő tartállyal.

ICO 307 asztali hegyezôgép
rendelési kód típus

375-0475 gasztalra rögzíthető

Asztalra rögzíthető hegyezőgép, normál grafi t- és színes ceruza hegyezéséhez, fémbefogóval, forgács-

gyűjtő tartállyal. Irodai használatra.

ICO 310 asztali hegyezôgép
rendelési kód típus

375-0481 gasztalra rögzíthető

Asztalra rögzíthető hegyezőgép, iskolai használatra, normál színes- és garfi tceruza hegyezéséhez, mű-

anyag befogóval, forgácsgyűjtő tartállyal.

ICO 645 asztali hegyezôgép
rendelési kód típus

375-0465 gasztalra rögzíthető

Műanyag befogós, asztalra rögzíthető hegyezőgép különböző vidám színekben, gyerekeknek, iskolai 

használatra. Grafi t-, illetve színes ceruza hegyezéséhez, forgácsgyűjtő tartállyal.

1 2
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Irodai kisgépek és kellékek
hegyezô, sniccer | sharpener, knife

a

b

c

ICO 312 asztali hegyezôgép
rendelési kód típus

375-0485 gasztalra rögzíthető

Fémbefogós, 2 funkciós, normál ceruza és postairón hegyezésére is alkalmas asztalra rőgzíthető hegye-

zőgép. Állítható tompa vagy hegyes faragásra. Forgácsgyűjtő tartállyal.

Mûanyag barkácskés és betét

rendelési kód termék kód méret tulajdonság

418-1501 G1055 kicsi csúszózáras, 13 cm

418-1601 G1096 kicsi barkácskés betét 10 db/tubus

Visszahúzható, cserélhető pengéjű barkácskés.

ICO levélbontó kés
rendelési kód típus

376-0271 fém levélbontó kés

376-0272 ylevélbontó kés fa nyéllel

Borítékok, csomagok bontásához használható két oldalon élezett kés.
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Irodai kisgépek és kellékek
olló | scissors
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Fiskars olló
rendelési kód típus hossz

Functional Form balkezes olló 21 cm

381-3260 gyFunctional Form gyermek olló 13 cm

381-3261 Functional Form balkezes gyermek ollógy 13 cm

381-3233 Avanti irodai olló 17 cm

381-3229 Functional Form papírvágó ollóp p g 17 cm

381-3231 Avanti általános olló 21 cm

381-3230 Functional Form általános olló 21 cm

381-3232 gAvanti papírvágó olló 27 cm

381-3245 Functional Form cikcakk olló 23 cm

381-3250 Functional Form professzionális szabó olló 24 cm

381-3235 Avanti professzionális szabó ollóp 24 cm

381-3243 gszálvágó olló 12 cm

381-3247 Functional Form hajvágó ollój g 17 cm

381-3255 g gy j p gFunctional Form körömvágó olló, hegyes hajlított penge 10 cm

381-3252 Functional Form varró olló 13 cm

381-3240 Avanti hobbi olló 13 cm

381-3275 Functional Form barkács olló 13 cm

381-3280 gyFunctional Form ollóélező, nagy

Általános otthoni és irodai használatra tervezett olló. 

Nyelének kialakítása során a balkezes felhasználók igényeit is fi gyelembe vették. 

Kedvező árfekvés. 

Mosogatógépben mosható.

a

b

c

STANGER olló
rendelési kód típus hossz

341-1500 340102 irodai olló 15,5 cm

341-1501 340101 irodai olló 21 cm

341-1502 340100 irodai olló 25 cm

Olló irodai használatra, rozsdamentes acél vágóéllel és műanyag fogórésszel.

Dahle olló
rendelési kód termék kód típus hossz

246-0112 54405 háztartási olló 13 cm

246-0101 54605 háztartási olló 13 cm

246-0111 54606 háztartási olló 16 cm

246-0113 54406 háztartási olló 16 cm

246-0135 54408 papírvágó ollóp p g 21 cm

246-0137 54410 p p gpapírvágó olló 26 cm

246-0121 54608 papírvágó ollóp p g 21 cm

246-0131 54610 p p gpapírvágó olló 26 cm

246-0103 54615 balkezes gyerek ollógy 13 cm

246-0122 54618 gbalkezes papírvágó olló 21 cm

Solingeni acélból készült kiváló minőségű ollók az élet minden területére. 

Alkalmas különböző felületek vágására: papír, fa, karton, nemez, bőr stb.
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Irodai kisgépek és kellékek
radír | rubber

ra
dí

r 
| 

ru
bb

er

UNI automata nyomós radír

rendelési kód típus db/doboz

EH-100P radír 12

220-0575 ER-100PK radírbetét 3 db/csom., 12 csom./doboz

Nyomógombos, folyamatos adagolású, cserélhető betétes radír. 

A betét a testbe visszahúzható. 

Gyors betétcsere. 

Finom javításokra is alkalmas.

A radírbetét mérete: 0,5x90 mm.

KOH-I-NOOR radír
rendelési kód típus db/doboz

376-0107 300/20 20

376-0108 300/30 27

376-0121 300/40 48

376-0141 300/60 60

376-0151 300/80 80

Kiváló minőségű, eredeti kaucsukból készült, puha ceruzaradír.

Rotring Tikky radír
rendelési kód termék kód típus db/doboz

440-0151 R551420/01 20 20

440-0152 R551430/01 30 30

440-0153 R551440/01 40 40

Univerzális radír, grafi t és színes ceruzához. Puha felülete könnyen megköti a szennyeződést, ezáltal a 

radír mindig tiszta marad.

a

b

c
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b

c
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Irodai kisgépek és kellékek
gemkapocs, -tartó | paper-clip holder
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SilverBall® tûzôkapocs
rendelési kód típus db/doboz

480-1110 No. 10 1000

480-1120 24/6 1000

Kedvező árú, galvanikusan horganyzott tűzőkapocs. Lapos és hagyományos tűzéshez, fűzéshez egy-

aránt alkalmazható. SilverBall® – „Minőségi Irodaszerek”

SilverBall® gemkapocs
rendelési kód típus méret

480-1010 H28-100 28 mm

480-1020 H50-100 50 mm

Kedvező árú, nikkelezett gemkapocs. 100 db/doboz. SilverBall® – „Minőségi Irodaszerek”

ICO Lux gemkapocstartó
rendelési kód szín

376-0383 áttetsző kék

376-0384 áttetsző fekete

376-0385 fehér

Mágneses gemkapocstartó, mely a kapcsok könnyű hozzáférhetőségét teszi lehetővé. Talprészére csú-

szásgátló vagy ragasztófelülettel ellátott korong helyezhető. Kivitelével harmonizál az Ico Lux ujjned-

vesítő, Ico Lux írószertartó, Ico Lux ügyféltoll és Ico Lux asztali celluxtépő.

ICO Clip-box mágneses gemkapocstartó
rendelési kód típus

376-0381 988

Átlátszó műanyag testű gemkapocstartó, melynek fedele mágnessel ellátott, így a gemkapcsok könnyű 

hozzáférhetőségét teszi lehetővé.
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Irodai kisgépek és kellékek
kapocs, rajzszeg | clip, tack

DOX bindercsipesz
rendelési kód méret kapacitás db/doboz

421-0400 19 mm 70 12

421-0401 25 mm 90 12

421-0402 32 mm 110 12

421-0403 41 mm 150 12

421-0404 51 mm 190 12

Praktikus fém iratcsipesz dokumentumok gyors összefogására, 5 méretben.

Gombostû
rendelési kód méret kiszerelés

421-1172 28 mm g50 g/doboz

 

ICO miltonkapocs
rendelési kód típus méret db/doboz

376-0262 3-4-es 16 mm 100

376-0263 5-ös 25 mm 100

376-0264 7-es 32 mm 100

Lyukasztott irodai anyagok, tasakok összefogására alkalmas kapocs.

Rajzszög
rendelési kód típus db/doboz

380-5205 10341 100

 

a

c

b

d
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Irodai kisgépek és kellékek
vonalzó | ruler
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Rotring sárga mûanyag vonalzó
rendelési kód típus tulajdonság

440-2012 SDR812325 háromszög 45°/90°, átfogó hossza: 25 cmg g

440-2013 SDR812332 g gháromszög 45°/90°, átfogó hossza:  32 cm, műszaki

440-2014 3 SDR812336 háromszög 45°/90°, átfogó hossza:  36 cmg g

440-2002 SDR813325 g gháromszög 30°/60°, átfogó hossza:  25cm

440-2003 SDR813332 háromszög 30°/60°, átfogó hossza:  32 cm, műszakig g

440-2004 2 SDR813336 g gháromszög 30°/60°, átfogó hossza:  36cm

440-2054 1 SDR800130 egyenes 30 cmgy

440-2061 SDR880904 vonalzókészlet 4 db-os

440-2071 SDR830550 görbe készletg

440-2603 SDR821424 gszögmérő 360° 10 cm átmérő

 

Rotring víztiszta mûanyag vonalzó
rendelési kód típus tulajdonság

440-2001 5 SDR823202 háromszög 30°/60° 20 cmg

440-2010 6 SDR823226 gháromszög 45°/90° 20 cm

440-2045 SDR823103 egyenes 17 cmgy

440-2053 4 SDR823127 gyegyenes 30 cm

440-2058 SDR823578 egyenes 40 cmgy

440-2060 SDR823585 gyegyenes 50 cm

440-2065 SDR823509 vonalzókészlet 4 db-os

440-2070 SDR823400 ggörbe készlet

440-2075 SDR823547 háromszög készletg

440-2601 SDR823301 gszögmérő 180°

 

Fa vonalzó
rendelési kód típus

380-0283 30 cm

380-0284 50 cm

380-0286 fejes vonalzó , 53 cmj

380-0285 jfejes vonalzó, 100 cm

 

Dahle fémvonalzó
rendelési kód méret termék kód

246-5220 60 cm 10681

246-5221 100 cm 10682

Pontos méretbeosztású alumínium vonalzó, acél élbetéttel.

Mûanyag vonalzó
rendelési kód típus

380-0161 1 egyenes 16 cmgy

380-0181 2 gyegyenes 30 cm

380-0202 egyenes 40 cmgy

380-0241 gháromszög 45°/177 mm

380-0281 3 gháromszög 60°/250 mm

 

1
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Irodai kisgépek és kellékek
vonalzó | ruler

a

b

Rotring mûanyag léptékvonalzó
rendelési kód típus termék kód arány

440-2155 lépték vonalzó T1 R-802020 1:10-1:1250

440-2157 lépték vonalzó T4 R-8020220 1:10-1:1500

440-2158 lépték vonalzó T6 R-802023 1:25-1:2500

440-2165 lépték vonalzó DIN R802019 1:2-1:100

440-2159 lépték vonalzó T2 R8020210 1:10 - 1:3333

440-2169 lépték vonalzó R802024 1:10 1:50

 

c

d

KOH-I-NOOR sablon
rendelési kód típus méret

376-0650 Z32 radius sablon, füstszínű

376-5031 Z37 körsablon

376-5011 műszaki betűsablon 2,5 mm

376-5013 műszaki betűsablon 3,5 mm

376-5015 műszaki betűsablon 5 mm

376-5017 műszaki betűsablon 7 mm

376-5019 műszaki betűsablon 10 mm

Műanyag, átlátszó betű-, kör-, és rádiuszsablonok geometriához, műszaki rajzokhoz.

KOH-I-NOOR léptékvonalzó
rendelési kód típus arány db/doboz

376-0611 gépészeti (601)g 2:1, 1:1, 1:2, 1:2,5, 1:5, 1:15 10

376-0612 általános mérnöki (602) 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200 10

376-0613 ggeodéziai (603) 1:1000, 1:2000 10

Léptékvonalzó gépészeti (601), geodéziai (603) és általános mérnöki (602) használatra.

Rotring mûszaki rajz sablon
rendelési kód típus termék kód szín

440-3021 körsablon, 1-36 TK R840633 sárgag

440-3020 2 körsablon, 1-30 TK R840631 gsárga

440-3028 körsablon, külső (rádiusz), 160x1,6 mm R842683 sárgag

440-3040 berendezési sablon, 1:100 R853781 gsárga

440-3042 berendezési sablon, 1:50 R853783 sárgag

440-3004 betűsablon, 3,5 mm Z álló R342035 gsárga

440-3000 betűsablon, 5 mm Z álló R342050 sárgag

440-3008 1 betűsablon, 7 mm Z álló R342070 gsárga

440-3003 betűsablon, 2,5 mm Z álló R342025 sárgag

440-3065 3 ellipszis sablon R831645 gsárga

440-3030 kombi építész sablon, 1:100 R853779 sárgag

440-3032 kombi építész sablon, 1:50 R853778 gsárga

 

1
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3
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Irodai kisgépek és kellékek
jelölôcímke | fl ag

Függőmappák vagy lefűzők? A Post-it® Index megerőstett jelölőcímkék

segítenek rendszerezni iratait, bárhogyan tárolja azokat. Az írható felületű 

címkék közt könnyedén megtalálja az ideális, tartós megoldást.

Post-it® Index 686 megerősített jelölőcímkék
A megerősített jelölőcímkéket alkalmazhatja gyakran használt oldalak

jelölésére, de elválasztólapok helyett is ideális megoldást nyújtanak.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.
330-0450 686-RYB, normál színek (25×38 mm, 3×22 címke) 1 cs

Szupertartós

686833-4A4ABB6833-4AB3-4AB
+ ajándék Post-it® 686F erős jelölőcímkék
Renen elelé iési kk ddRenRenRendeldeldelésiésiési kókó kóddd TíTípususTípTípTípuususpp CseCseCseCseCse. MMMeMeMe.
33030 1142330-1142 g806 Y-R 686834V4VA a ik óós csoom680-RY-6834VA akciós csoomagg 11 cs

A Post-it® Index megerősített függőmappa-címkék döntött kialakítása

függőmappák feliratozása esetén is kitűnő olvashatóságot biztosít.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.
330-0451 686A-1, normál színek (50×43 mm, 4×6 címke) 1 cs

Iratrendezéshez

Post-it® Index 686F-1 széles erős jelölőcímke
A Post-it® Index széles, megerősített jelölőcímkét lefűző mappák, több-

rekeszes akták jelölésére, vagy elválasztó lapok helyett is alkalmazhatja.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.
330-0452 686F-1, normál színek (50×43 mm, 4×6 címke) 1 cs

Osztályozáshoz

Post-it® Index 686A-50 erős függőmappa-címke
A Post-it® Index megerősített függőmappa-címkék gazdaságos változatai kiszerelésüknek

köszönhetően sokáig tartanak. Kétféle színben.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.
330-0460 686A-50RD, piros   (50×38 mm, 50 címke)pppp 1 cs
330-0461 686A-50YW, sárga  (50×38 mm, 50 címke)g 1 cs

A függőmappa mester

Post-it® Index 686F-50 széles erős jelölőcímke
A Post-it® Index megerősített széles jelölőcímkék 50 darabos változata szinte 

sosem fogy el. Könnyen írható, kétféle színben kapható.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.
330-0465 686F-50RD, piros   (50×38 mm, 50 címke)pppp 1 cs
330-0466 686F-50YW, sárga  (50×38 mm, 50 címke)g 1 cs

Dossziékban is profi 

22 dbdb P Poostt-iit®® IIndedexx 686800 sés 1 1 d dbb 662 db Post-it® Index 680 és 1 db 6
+ ajándék Post it+ ajándék Post it® 686F erős jelö686F erős jelö

www.e-idea.hu

Regisztrálj most! www.e-idea.hu
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Irodai kisgépek és kellékek
jelölôcímke és adagoló | fl ag and dispenser

A szamárfülek és könyvjelzők ideje lejárt! Nincs is egyszerűbb megoldás a 

fontos oldalak megjelölésére, mint az írható felületű Post-it® jelölőcímkék. 

Számtalan szín és méret segíti a kategorizálást.

Jelölj és címkézz!

Post-it® Index 683 keskeny öntapadó jelölőcímkék

Rendelési kód Típusp Méret Cse. Me.
330-1031 683-4, normál 12×43 mm (4×20 címke) 1 cs
330-1051 683-4AB, élénk 12×43 mm (4×20 címke) 1 cs
330-1021 683-5CB, élénk 12×43 mm (5×20 címke) 1 cs

Színkódoláshoz

Post-it® C2011 Millenium jelölőcímke adagoló
Rendelési kód Típus Cse. Me.

330-1451 6 db Standard Index + C2011 akció 1 db

Próbálja ki a termék-

család többi tagját is!

Post-it® C2014

(45. oldal)(45. oldal)

Scotch® C2010

(238. oldal)

Praktikum és elegancia
Post-it® Tridex asztali jelölőcímke adagolók
Könnyed vonalvezetés és praktikus használat jellemzi a Tridex adagolót, ami standard és keskeny 

jelölőcímkével van feltöltve.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.

330-2131 Tridex, jácintkék (feltöltve) 1 db

Post-it® Index jelölőcímke adagoló asztalra és monitorra
A monitor oldalára helyezhető, utántölthető jelölőcímke adagoló biztosítja, hogy a jelölőcímkék 

mindig kéznél legyenek.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.

330-1150 680-ISK, monitorra ragasztható (feltöltve) 1 db

Post-it® PRO420 asztali jelölőcímke adagoló
Rendelési kód Típus Cse. Me.

330-2120 PRO420 (feltöltetlen) 1 db

Próbálja ki a termék-

család többi tagját is!

Post-it® PRO330

(45 , 238 oldal)(45., 238. oldal)

Scotch® C60-BK

(238. oldal)

Mindig kéznél

Post-it® Index 680 standard öntapadó jelölőcímkék
Típus Cse. Me.

Index 680 (25×43 mm, 50 címke) 1 cs

330-1111 680-1, pirospppp 330-1114 680-4, narancs 330-1121 680-21, rózsaszín
330-1112 680-2, kék 330-1115 680-5, sárgagggg 330-1123 680-23, élénk kék
333-1113 680-3, zöld 330-1118 680-8, lila

Mindenre kész

www.e-idea.hu

Ha tudásra szomjazol.
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Irodai kisgépek és kellékek
jelölôcímke és adagoló | fl ag and dispenser
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Felejtse el a csúnya bekarikázgatást! A Post-it® jelölőnyilak és ikonos 

jelölőcímkék minden helyzetre megoldást nyújtanak. Nyom nélkül 

eltávolíthatók felületük írható, használatuk megkíméli iratai épségét.

Post-it® Index 684 öntapadó jelölőnyilak

Rendelési kód Típusp Cse. Me.
330-1231 684-ARR1, normál (12×43 mm, 5×20 címke) 1 cs

Irányítsd a fi gyelmet!

Post-it® Index 680-31 öntapadó ikonos jelölőcímke
A Post-it® Index előre nyomtatott jelölőcímkék egyértelmű üzenetei

segítségével időt takaríthat meg saját maga és ügyfelei számára.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.
330-1131 680-31, aláírás ikonnal (25×43 mm, 50 címke) 1 cs

Itt írja alá!

44 4 
+ ajándék Post-it® jelölőnyilak (2 × 24 címke)
RenRen eldelé iési kkódRRenRend ldeldelé iésiési kókó kóddd TípTípusTíTípTípususpp CsCse.CCseCse. MeMe.MMeMe.
33030 141330-1141 ag68068 VAVAD5B5BEUU kakció  csom680-VAD5BEU akciós csomaagg 11 cscs

dbdb P Postt-iit®® IIndddb Post-it® Ind
+ ajándék Post-i+ ajándék Post-i s 
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Post-it® hagyományos és Z-jelölőlapok
A Post-it® jelölőlapok tökéletesek rövid megjegyzések betűzésére, korrektúrázásra. Az új Post-it®

Z-jelölőlapok egy kézzel is könnyen használhatók.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.
330-1541 670-5, neon színek (15×50 mm, 5×100 lap)pppp 1 cs
330-1521 670-4N, neon színek (20×38 mm, 4×50 lap)pp 1 cs
330-1522 670-4U, ultra színek (20×38 mm, 4×50 lap) 1 cs

Post-it® 672-P1 egykezes Z-jelölőlapok
Húzzon egyet és máris kéznél a következő! A Post-it® Z-jelölőlapok egyszerű 

használata mindenki számára gördülékenyebbé teszi a hibajavítást.

Rendelési kód Típusp Cse. Me.
330-1545 672-P1, Z-jelölőlapokj p (25×38 mm, 4×50 lap)p 1 cs

Megjegyzések egyszerűen!

öölőőcímkeölőcímkeölőcímke
tit elölőnyilak (2 × 24 címke)jelölőnyilak (2 × 24 címke)24 címke)

ddex 66800 tstandda drd j jjj leldex 680 standard jele
itit®® jelölőnyilak (2 ×jelölőnyilak (2 ××

Jelölj és korrektúrázz!

www.e-idea.hu

Regisztrálj most! www.e-idea.hu
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Irodai kisgépek és kellékek
adagoló | dispenser
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3M Post-it® Millenium Z-jegyzettömb adagoló feltöltve
rendelési kód termék kód szín

330-1547 C2014 fekete

Millenium fekete jegyzettömbtartó plexi felsőrésszel Z-jegyzettömbökhöz.

Az adagolóból egy kézzel tud jegyzetlapot kiemelni.

Ajándék: 1 db 76 x 76 mm-es sárga Z-jegyzettömb.

3M Scotch® asztali ragasztószalag adagoló
rendelési kód termék kód szín ragasztószalag tartozék

332-3920 C60-BK fekete Scotch® Magic™ 19 mm x 33 mg

332-3921 C60-ST ezüst gScotch® Magic™ 19 mm x 33 m

Klasszikus adagoló modern vonalvezetés. 

Az adagoló alján található gumi talpnak köszönhetően használat 

közben nem csúszkál, és nem karcolja az asztal felszínét. 

Kényelmesen használható többféle ragasztószalaggal. 

Feltöltve 1 tekercs Scotch Magic ragasztószalaggal.

3M Scotch® Millenium ragasztószalag adagoló
rendelési kód termék kód ragasztószalag tartozék

332-2255 C2010 gScotch® Magic™ 19 mm x 33 m

Az adagoló alján található gumi talpnak köszönhetően használat köz-

ben nem csúszkál, és nem karcolja az asztal felszínét. 

Kényelmesen használható többféle ragasztószalaggal. 

Feltöltve 1 tekercs Scotch Magic ragasztószalaggal.

3M Z-jegyzettömb adagoló feltöltve
rendelési kód termék kód szín

330-2052 PRO330 fekete

Az adagolóból egy kézzel tud jegyzetlapot kiemelni.

Ajándék: 1 db 76 x 76 mm-es sárga Z-jegyzettömb.

3M Post-it® Millenium Z-jegyzettömb adagoló feltöltve
rendelési kód termék kód

330-1548 j gyC2014N8G +8 db Z-jegyzettömb

Millenium fehér jegyzettömbtartó plexi felsőrésszel, zöld design-os betétlappal Z-jegyzettömbökhöz.

Az adagolóból egy kézzel tud jegyzetlapot kiemelni.

Ajándék: 8 db 76 x 76 mm-es pasztel és ultra zöld felváltott színű Z-jegyzettömb.
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Irodai kisgépek és kellékek
ragasztószalag adagoló | adhesive tape feeder
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3M Scotch® Pininfarina ragasztószalag adagoló
rendelési kód leírás szín

330-2045 SP1 ezüst

Ezüst színű, elegáns kinézetű ragasztószalag adagoló, Pininfarina olasz tervezőtől. Pininfarina kollekció 

része. Maximum 19 mm-es szalag adagolására alkalmas. 1 tekercs 19 mm x 33 m Scotch® Magic irodai 

ragasztószalaggal feltöltve.

3M Scotch® asztali nehezékes ragasztószalag adagoló
rendelési kód termék kód szín

332-2202 C38 fekete

A ragasztószalag mindig kéznél van, egykezes adagolást biztosít.

3M Scotch® Csiga ragasztószalag adagoló
rendelési kód típus ragasztószalag tartozék db/csomag

332-2231 S810 gScotch® Magic™ 19 mm x 33 m 12

Az első csiga-biga, aminek az asztalon a helye! A kézi adagoló vidám színeivel remek hangulatot 

 biztosít.

3M Scotch® Duál ragasztószalag adagoló
rendelési kód termék kód ragasztószalag tartozék

332-2250 C602
Scotch® Magic™ 19 mm x 33 m

,Scotch® 665 kétoldalas 12 mm x 6,3 m

Hullámvonalas tervezésű asztali adagoló egyszerre két tekercs számára, kihajtható rögzített forgótengellyel. 

Szabványos irodai ragasztószalaggal használható (legfeljebb 19 mm széles és 38 m hosszú, 2,54 cm-es 

tengelyátmérővel). Csak a Scotch® kínálatában.

3M Scotch® Homokbucka ragasztószalag adagoló
rendelési kód termék kód ragasztószalag tartozék szín

332-2241 Scotch Dune DB1 Scotch® Magic™ 19 mm x 33 mg kék

332-3055 Scotch Dune DA1 gScotch® Magic™ 19 mm x 33 m yborostyán

Formatervezett, tengeri homokkal töltött asztali adagoló. Csúszásgátló aljának köszönhetően az asztalon nem 

mozdul el. Utántölthető, maximum 19 mm széles ragasztószalaggal.
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Irodai kisgépek és kellékek
ragasztószalag adagoló | tape dispenser
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ICO Lux asztali celluxtépô
rendelési kód szín db/csomag

376-0370 áttetsző kék 1

376-0371 fekete 1

376-0372 fekete-szürke 1

376-0373 szürke 1

Nehezékkel ellátott asztali celluxtépő, mely biztosítja stabilitását és a szalag könnyű téphetőségét. 

 Talprészén szivacskorong található a bútor asztalfelületének megkímélése érdekében. Kivitelével har-

monizál az Ico Lux ujjnedvesítő, Ico Lux írószertartó, Ico Lux ügyféltoll és Ico Lux gemkapocstartó.

Dama celluxtépô
rendelési kód típus

380-0441 Dama 19/33

19/33 mm-es ragasztószalagokhoz használható.

Celluxtépô
rendelési kód típus

380-0442 Golf, 19/33

Kézi ragasztószalag adagoló, vegyes színekben.

ICO Wella celluxtépô
rendelési kód szín db/csomag

376-0310 matt fekete 1

376-0311 fehér 1

Korszerű formájú, kisméretű asztali celluxtépő, melynek stabilitását súly biztosítja, így a kívánt 

hosszúságú ragasztószalag könnyen letéphető.

Celluxtépô
rendelési kód típus

380-0421 Rainbow, 12/10

Kézi ragasztószalag adagoló, vegyes színekben.
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Irodai kisgépek és kellékek
ragasztószalag adagoló | tape dispenser
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Pritt „Olló nélkül” ragasztószalag
rendelési kód méret db/csomag

236-1001 19 mm / 10 m 20

A cikk-cakkos szélnek köszönhetően, a szalag olló és adagoló használata nélkül kézzel téphető. Bizton-

ságos használat, kristálytiszta szalag. Alkalmazás: tekerje le a kívánt mennyiséget és kézzel tépje el.

3M Scotch® Magic™ ragasztószalag
rendelési kód termék kód kiszerelés méret db/csomag

332-3013 1 810 dobozos 12 mm / 33 m 144

332-3023 2 810 dobozos 19 mm / 33 m 144

332-3072 3 8-1975R2 2 tekercs/bliszter 19 mm / 7,5 m 12 bliszter/dob.

332-3062 4 8-1975D gadagolón 19 mm / 7,5 m 144

A változatosan sokoldalú ragasztószalag, felragasztás után láthatatlan, fénymásolatokon észreve-

hetetlen, nem sárgul, nem öregszik, írható, könnyű letekercselni és tépni. 

Ideális papírlapok, füzetek, elszakadt könyvlapok megragasztásához, borítékok lezárására.

Pritt Double Fix kétoldalas ragasztószalag adagolóval
rendelési kód méret db/csomag

236-1041 12 mm x 11 m 15

Ideális könnyű felületek egymáshoz rögzítésére (fotóalbumokhoz és dekorációs munkákhoz), tartós 

ragasztás mindkét oldalon, a fotók hátoldalát nem rongálja.

ICO Smart celluxtépô
rendelési kód szín db/csomag

376-0305 áttetsző fekete 1

376-0306 áttetsző kék 1

376-0307 áttetsző narancs 1

376-0308 áttetsző piros 1

Egyedülállóan új, zárható celluxtépő, mely lehetővé teszi, hogy a ragasztószalag pormentes maradjon. 

Úgynevezett kémlelőnyílással és biztonságos vágóéllel van ellátva. Minden termékhez 10 m ajándék 

ragasztószalag van csomagolva. Különböző méretű ragasztószalagokhoz használható: szélesség-

max.19 mm, hosszúság-max. 33 m, átmérő-max. 60 mm.

HAN celluxtépô
rendelési kód szín db/csomag

380-0445 fekete/kék 1

Magas minőségű, az asztalon stabilan álló celluxtépő, formája illeszkedik a HAN irodai szettjébe. 

Hasznos kiegészítő.

1 24

3
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3M Scotch® Crystal ragasztószalag
rendelési kód termék kód kiszerelés méret db/csomag

332-3102 1 600 dobozos 12 mm / 33 m 144

332-3109 2 600 dobozos 19 mm / 33 m 144

332-3161 3 6-1210R2 2 tekercs / bliszter 12 mm / 10 m 24 bliszter/dob.

Egyedülállóan átlátszó. A tökéletes megoldás, ha fontos szempont a tetszetős megjelenés. Az idő mú-

lásával sem sárgul meg. Ideális eszköz ajándékok csomagolásához, címkék védelmére és perforálás 

megerősítésére.

3M Scotch® Magic™ eltávolítható ragasztószalag
rendelési kód termék kód kiszerelés méret db/csomag

332-3095 811 gyegyenként dobozolt 19 mm / 33 m 144

Scotch® Magic™ szalag visszaszedhető változata, ideális papírlapok montírozására, névjegykártyák 

ideiglenes rögzítésére. Csak a Scotch® kínálatában.

3M Scotch® kétoldalas ragasztószalag
rendelési kód termék kód kiszerelés méret db/csomag

332-3503 1 136-1263R2 2 tekercs / bliszter 12 mm / 6,3 m 12

332-3502 2 136D gadagolón 12 mm / 6,3 m 72

Ideális fényképek albumba való rögzítésére, kinyomott grafi kák papírra való rögzítésére és könyvek 

javítására. Tartós, megbízható rögzítést tesz lehetővé, és a lehető legegyszerűbben kezelhető.

Nopi ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/doboz

360-5001 transzparens 12 mm / 10 m 12

Általános lezáró ragasztáshoz. Átlátszó változatban. Tesa alapanyag.

Aero ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/doboz

360-0521 transzparens 12 mm / 10 m 80

360-0861 ykristály 19 mm / 33 m 35

360-0871 transzparens 19 mm / 33 m 35

360-1221 transzparens 25 mm / 66 m 6

360-1211 Havanna barna 25 mm / 66 m 6

360-1511 Havanna barna 48 mm / 60 m 6

360-1521 transzparens 48 mm / 60 m 6

Átlátszó ragasztószalag irodai használatra.

1 2

3

1

1

2

04_PA_KAT_2009_IRODAI_KISGEPEK.indd   24204_PA_KAT_2009_IRODAI_KISGEPEK.indd   242 2009.01.28.   16:28:062009.01.28.   16:28:06



04
fejezet

243Irodai kisgépek és kellékek

Irodai kisgépek és kellékek
ragasztószalag | tape

ra
ga

sz
tó

sz
al

ag
 |

 ta
pe

a

b

d

c

e

Tesa ipari ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/csomag

360-5005 transzparens 48 mm / 66 m 36

360-5006 transzparens 48 mm / 60 m 36

360-5010 Havanna barna 48 mm / 66 m 36

360-5011 Havanna barna 48 mm / 60 m 36

Általános lezáró ragasztáshoz. Barna és átlátszó változatban.

Aero kétoldalas ragasztószalag
rendelési kód méret tekercs/csom.

360-1955 25 mm / 33 m 12

360-1960 50 mm / 33 m 6

Fényképalbumok, grafi kai munkák rögzítéséhez. 

Alapvetően papíralapú ragasztáshoz.

Tesa kétoldalas ragasztószalag
rendelési kód típus méret tekercs/csom.

360-5050 kétoldalas 50 mm / 50 m 36

360-5051 kétoldalas 50 mm / 25 m 24

360-5053 kétoldalas 50 mm / 10 m 36

360-5055 kétoldalas 50 mm / 5 m 36

360-5080 visszaszedhető, erősített 50 mm / 10 m 36

360-5081 visszaszedhető, erősített 50 mm/ 25 m 36

Fényképalbumok, grafi kai munkák rögzítéséhez. 

Alapvetően papíralapú ragasztáshoz.

Aero színes ragasztószalag
rendelési kód szín méret

360-1551 kék 48 m x 66 mm

360-1552 zöld 48 m x 66 mm

360-1553 piros 48 m x 66 mm

360-1554 gsárga 48 m x 66 mm

Fényképalbumok, grafi kai munkák rögzítéséhez. Alapvetően papíralapú ragasztáshoz.

3M Scotch® szupererôs, kétoldalas ragasztószalag
rendelési kód termék kód méret db/csomag

332-3903 34 1915B12 19 mm x 1,5 m 1

Gyors, nagy igénybevételű, kültéri rögzítéshez, mindenfajta sima vagy durva felülethez. 15 cm-ként 

1 kg-ig tart beltéri, és 7,5 cm-ként 1 kg-ig tart kültéri alkalmazásnál.
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Irodai kisgépek és kellékek
ragasztószalag, ragasztó | adhesive tape, glue
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3M Scotch® tükör ragasztószalag
rendelési kód termék kód méret db/csomag

332-3908 33 1930B12 19 mm x 3 m 12

Megbízhatóan rögzíti a tükröt sima felületekre. 6 db 10 cm-es csík 2,5 kg-os tükröt tart biztosan.

Tesa maszkolószalag
rendelési kód méret tekercs/csom.

360-5101 19 mm / 50 m 96

360-5107 38 mm / 50 m 48

360-5109 50 mm / 50 m 36

 

Pattex Power Tape  ragasztószalag
rendelési kód szín méret db/csomag

236-0861 ezüst 10 m 1

236-0863 fekete 10 m 1

236-0881 ezüst 25 m 1

Textilerősítésű polipropilénből készül. Könnyedén téphető.  Hosszanti irányban nagy szakítószilárdságú. 

Vízálló. Időjárásálló, kültéri javításokhoz is használható. Fa, fém, műanyag és egyéb felületeken is 

használható.

Pritt Sulifi x általános ragasztó
rendelési kód kiszerelés tubus/csomag

236-0231 35 gg 100

236-0233 g60 g 100

236-0251 g35 g, cseppmentes 100

Sokféle anyagot ragaszt, ezért iskolai és háztartási célra egyaránt alkalmas. Jól kenhető, gyorsan szára-

dó általános folyékony gél állagú ragasztó.

Technokol Rapid folyékony ragasztó
rendelési kód kiszerelés tubus/csomag

383-2209 35 g pirosg 25

383-2208 g35 g zöld 25

383-2210 60 g pirosg 25

383-2212 g60 g zöld 25

Hagyományos folyékony ragasztó általános használatra.
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Pritt Power gél univerzális folyékony ragasztó
rendelési kód kiszerelés tubus/csomag

236-0258 g35 g 12

A PrittPower gél ragaszt fi lcet, papírt, kartont, fát, hungarocellt, műanyagot és sok más anyagot extra 

erősen, gyorsan, egyszerűen! Precíz munkák és nagyobb felületek ragasztásához is alkalmas az állítható 

adagoló segítségével. Újszerű kupakjára állítható tubus: azonnali és optimális felhasználási lehetőség. 

Kézre álló tubus, feltűnő csomagolás. Újdonság a Pritt ragasztóknál: beszáradást megelőző tű a kupak-

ban. Oldószermentes, illatmentes, színtelen. 60˚C-on kimosható.

Pritt Pen kenôfejes ragasztó
rendelési kód kiszerelés tubus/csomag

236-0271 40 ml 12

Ideális papír és karton ragasztásához. Jól kenhető, tartóba állítható. Tisztán és egyszerűen adagolható, 

oldószermentes.

Nebuló ragasztó
rendelési kód kiszerelés tubus/csomag

383-4011 g65 g 25

Folyékony iskolai ragasztó. Kiválóan alkalmas papír ragasztásra.

Pritt ragasztó stift
rendelési kód kiszerelés db/doboz

236-0241 8 gg 100

236-0243 g17 g 36

236-0245 g36 g 50

Megragasztja a papírt, kartont, fotót. Tisztán, gyorsan és egyszerűen használható, mivel nem csöpög és 

nem folyik. A ragasztott felületek összeillesztés után még rövid ideig korrigálhatók. Oldószermentes. 

Ruhából 30˚C-on kimosható.

Pritt Power extra erôs ragasztó stift
rendelési kód kiszerelés db/doboz

236-0222 g19,5 g 12

Univerzális, extra erős ragasztóstift. Egyszerűen és tisztán ragaszt. Megragasztja a papírt, fát, PVC-t, 

fi lcet, fotót, styroport, műanyagot és sok mást. Oldószermentes. Ruhából 40˚C-on kimosható.
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Pritt Pattex Super Fix folyékony szög
rendelési kód tulajdonság kiszerelés tubus/doboz

236-0731 pszuper erős g50 g 20

Folyékony iskolai ragasztó.

Kiválóan alkalmas papír ragasztásra.

Pritt Fix-it gyurmaragasztó
rendelési kód kiszerelés bliszter/karton

236-0291 g55 kocka/csomag 24

Egyszerűen, gyorsan és tisztán rögzít. Szinte bármilyen vízszintes és függőleges felületen alkalmazható. 

Könynyen eltávolítható és újra felhasználható. Kiválóan alkalmas poszterek, képeslapok, dekorációk, 

egyéb papírtermékek és kisebb tárgyak rögzítésére.

Pattex Palmatex univerzális erôs ragasztó
rendelési kód tulajdonság kiszerelés tubus/csomag

236-0711 szuper erős 50 ml 40

Univerzális erős ragasztó, ami gumi, bőr, parafa, fi lc, kemény PVC, fém stb. ragasztására alkalmas. 

Hőálló 110˚C-ig.

Loctite Super Attak pillanatragasztó család
rendelési kód típus kiszerelés db/doboz

236-0651 Liquid 3 gg 12

236-0661 Precision g5 g 12

Univerzális pillanatragasztó. Egyszerűen nyitható, a kupakban elzáró tű gondoskodik arról, hogy a tu-

bus ne száradjon be. Bőr, porcelán, fa, fém, gumi, papír, a legtöbb műanyag stb. ideális ragasztója. Nem 

alkalmas üveg, polietilén és polipropilén ragasztására. Minőségét megőrzi 3 évig. A Gel függőleges 

felületen történő ragasztásra, a Control pedig cseppenkénti adagolásra is kiválóan alkalmas.

Loctite Super Bond pillanatragasztó
rendelési kód kiszerelés db/doboz

236-0701 3 gg 12

236-0643 g2 g 12

Univerzális, pillanatragasztó. 3 másodperc múlva erősen ragasztja a legtöbb anyagot, biztonságosan 

nyitható.
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Irodai kisgépek és kellékek
ragasztó, hibajavító | glue, corrector

a
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c

STANGER hibajavító folyadék
rendelési kód típus db/csomag

241-1005 vízes, 20 ml 10

241-1006 alkoholos, 20 ml 10

241-1007 higító, 20 mlg 10

241-1000 p2 komponensű, 2×20 ml 10

A hibajavítás hagyományos eszközei, melyek gyors száradásukkal, környezetbarát alkotóelemeikkel a 

modern iroda elengedhetetlen kellékei.

Pritt ragasztó roller és utántöltô kazetta
rendelési kód típus típus db/csomag

236-0352 utántölthető roller permanent, 14 m 10

236-0361 utántöltő kazetta permanent,14 m 10

236-0372 utántölthető roller non-permanent, 14 mp 10

236-0381 utántöltő kazetta non-permanent, 14 m 10

Tiszta, gyors és pontos. Oldószermentes. Permanent: tartósan ragaszt. Non-permanent: ragasztás után 

újra szétválasztható. Megújult, kisebb és kézreállóbb forma. 17%-kal több tartalom, 14 méteres sza-

laghosszúság.

3M ragasztó spray
rendelési kód típus kiszerelés db/csomag

332-4761 SprayMountp y 400 ml (260 g)g 12

332-4771 p yDisplayMount g400 ml (260 g) 12

332-4781 ReMount 400 ml (260 g)g 12

332-4791 PhotoMount g400 ml (260 g) 12

332-4761: Ideális grafi kai munkákhoz és a legelterjedtebben használt anyagok rögzítéséhez. A végle-
ges kötés előtt még néhány percig lehetővé teszi a pontos beállítást és károsodás nélkül eltávolítható.
332-4771: A leggyorsabban száradó aeroszolos ragasztó. Jól tapad a legtöbb porózus és nem porózus 
felülethez, így textíliákhoz, durva kartonhoz, fához és habanyagokhoz.
332-4781: Újrapozicionálható ragasztó spray. A kezelt felület öntapadó hatását megőrzi. Időtálló, fe-
lületbe nem szívódik be.
332-4791: Minden olyan munkához, amelynél fényképeket, illusztrációkat vagy nyomatokat kell felra-
gasztani. A teljes kötés előtt van idő a pontos beállításra.

Pritt Fluid hibajavító, higító folyadék
rendelési kód típus kiszerelés db/csomag

235-0031 vízbázisú (1610) 20 ml 10

235-0041 alkoholos (1620) 20 ml 10

235-0051 higító folyadék (alkoholoshoz)g y 20 ml 10

235-0021 gfl uid + higító szett 2 x 20 ml 10

Egyszerű szövegjavítást tesz lehetővé. Rendkívüli fedőképesség. Gyorsan szárad.
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Pritt hibajavító Roller Pen, toll formájú
rendelési kód kiszerelés db/csomag

235-0080 6 m 20

Toll alakú hibajavító roller, szalagszélesség: 5 mm. Olyan könnyű használni, mint egy tollat! 

Egyszerű, tiszta, száraz hibajavítás. 

Filmbázisú szalag. 

Eltarthatóság: 2 év.

Pritt utántölthetô hibajavító roller
rendelési kód méret db/csomag

235-0102 4,2 mm x 14 m 20

235-0152 8,4 mm x 14 m 20

Utántölthető hibajavító roller. 

Megújult kisebb és kézreállóbb forma. 

17 %-kal több tartalom, 14 méteres szalaghosszúság.

Pritt fémcsúcsos hibajavító toll
rendelési kód kiszerelés db/csomag

235-0061 9 ml 10

Egyszerű és pontos hibajavítás. 

Rendkívüli fedőképesség. 

Gyorsan szárad. 

Oldószeres.

STANGER hibajavító toll
rendelési kód leírás kiszerelés db/csomag

241-1010 CP200 - 18000100013 - normál hegyűgy 7ml 12

241-1011 y gyCP100 - 18000100012 - vékony hegyű 7ml 12

Könnyű kezelhetőség, precíz javítási lehetőség, gyors száradás jellemzi a terméket.

Pritt Refi ll hibajavító utántöltô kazetta
rendelési kód méret db/csomag

235-0111 4,2 mm x 14 m 20

235-0161 8,4 mm x 14 m 20

Utántöltő kazetta hibajavító rollerhez. 

Egyszerű kazettacsere. 

Megújult minőség, 17 %-kal több tartalom, 14 méteres szalaghosszúság.
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Pritt Pro hibajavító roller és utántöltô kazetta
rendelési kód méret db/csomag

235-0185 4,2 mm x 14 m 20

235-0190 4,2 mm x 14 m (utántöltő) 20

Az új Pritt Refi ll Roller Pro-t ergonómikus alakja és könnyű utántölthetősége teszi különösen alkalmassá 

a professzionális használatra. Újdonsága abban rejlik,  hogy választhatunk oldalirányú és hagyományos 

használat között.

Utántöltő: Egyszerű kazettacsere, fi lmbázisú szalag.

STANGER Ideal utántölthetô hibajavító roller
rendelési kód típus méret db/csomag

241-1030 hibajavító rollerj 5 mm x 8 m 12

241-1020 utántöltő kazetta 5 mm x 8 m 12

A gyors és korszerű hibajavítás gazdaságos eszköze.

STANGER hibajavító roller
rendelési kód típus méret db/csomag

241-1035 All Cover - eldobható, 18000101060 5 mm x 8 m 12

241-1040 Fun Cover - eldobható, 18000102010 5 mm x 6 m 12

Eldobható hibajavító roller, ami az egyszerű és gyors hibajavítás közkedvelt eszköze.

Pritt Compact hibajavító roller
rendelési kód méret db/csomag

235-0121 4,2 mm x 8,5 m 20

235-0171 8,4 mm x 8,5 m 20

Egyszerű, tiszta, száraz hibajavítás. 

A papír nem hullámosodik, azonnal átírható. 

Eldobható. 

Különféle (4,2 és 8,4 mm) szélességben, 8,5 m hosszú szalaggal.

Pritt Comfort hibajavító roller
rendelési kód méret db/csomag

235-0105 4,2 mm x 8,5 m 20

Újdonság a Prittől! Pritt Comfort Roller, mely kényelmes, oldalirányú hibajavítást tesz lehetővé.
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Pritt Mini hibajavító roller
rendelési kód méret db/csomag

235-0141 4,2 mm x 6 m 20

A legkisebb Pritt Roller. 

Azonnal felülírható, kicsi és könnyen kezelhető. 6 m szalaggal. 

Eldobható. Ideális iskolai és otthoni felhasználásra.

Pritt Micro Rolly hibajavító roller
rendelési kód méret db/csomag

235-0181 5 mm x 6 m 18

A legkisebb Pritt Roller eldobható hibajavító roller 3 színben, 6 m hosszú szalag, 5 mm szalagszélesség 

egysoros szöveghez. Egyszerű, tiszta, száraz hibajavítás. A papír nem hullámosodik, azonnal átírható. 

Zsebben elfér, kisdiákok számára ideális. Eltarthatóság: 2 év.
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Mûanyag geometrikus írószertartó
rendelési kód típus szín db/csomag

380-0502 hatszögletűg víztiszta 1

380-0501 1 ghatszögletű füst 1

380-0507 2 kerek füst 1

380-0512 gy g pnégyszögletű, lépcsős füst 1

380-0513 gy g gnégyszögletű, vágott füst 1

 

Leitz Allura írószertartó
rendelési kód termék kód szín db/csomag

305-2218 52020092 áttetsző szürke 1

305-2219 52020005 áttetsző kék 1

Áttetsző, többfunkciós írószertartó, melyen CD-k, névjegykártyák tárolására alkalmas rések, valamint 

az Allura tolltartónak kialakított mélyedés található. A tálca tollak, ceruzák tárolása mellett, alkalmas 

mobiltelefon elhelyezésére is. A mobiltelefon akár töltés közben is a tálcára helyezhető, mert az írószer-

tartó alján egy, a töltő drótjának kialakított rés található. Különleges formatervezésének köszönhetően, 

az Allura irattálcára is stabilan ráhelyezhető. 

Esselte Intego tolltartó
rendelési kód termék kód szín db/csomag

305-2225 39827 fekete 6

305-2229 28444 kék 6

Két rekeszes, formatervezett, kis helyigényű asztali tolltartó, amely ideális tollak, mobiltelefon és egyéb 

kisebb tárgyak tárolására. A lekerekített forma lehetővé teszi a könnyebb használatot. 

Leitz Allura tolltartó
rendelési kód termék kód szín db/csomag

305-2230 52030092 áttetsző szürke 1

305-2231 52030005 áttetsző kék 1

Két rekeszes, áttetsző tolltartó, melyben nem csak tollakat, ceruzákat, de mobiltelefont is lehet tartani. 

Az Allura írószertartóba is beleillik. 

1

2
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Irodai kisgépek és kellékek
exkluzív akril termékek | exclusive acrylic products
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KEBAdesk akril irattartók
rendelési kód típus szín

314-6500 1 iratpapucs fekete

314-6505 2 irattálca fekete

A KEBAdesk termékcsalád letisztult formavilága, exkluzív 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.

1
2

KEBAdesk tolltartók
rendelési kód típus szín

314-6510 1 dupla G formájú tolltartóp j fekete

314-6511 2 gtolltartó V kivágással fekete

314-6512 3 gtolltartó mágneses tartóval fekete

A KEBAdesk termékcsalád letisztult formavilága, exkluzív megjelenése rendkívül magas minőséggel 

párosul. A KEBAdesk termékcsalád valamennyi tagja kézzel készül valódi akril felhasználásával. 
1 2 egymásfelé fordított G betű formálja meg a tolltartót.
2 A látványos V-kivágás a tolltartó megragadását is segíti.
3  A mágneses tartólap rögzíti a gémkapcsokat, nem szóródnak szét. Az irattálcák a beépített mág-

nesnek köszönhetően stabilan egymásra helyezhetők.

1

2

3

KEBAdesk jegyzettömb- és névjegytartó
rendelési kód típus szín

314-6515 1 jegyzettömbtartój gy fekete

314-6520 2 j gy ynévjegykártyatartó fekete

A KEBAdesk termékcsalád letisztult formavilága, exkluzív megjelenése rendkívül magas minőséggel 

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

1

2

KEBAdesk tárolódoboz és fényképtartók
rendelési kód típus szín

314-6550 1 tárolódoboz fényképtartóvaly fekete

314-6551 2 g y yforgatható fényképtartó 2 darab fényképhez fekete

314-6552 3 forgatható fényképtartó 3 darab fényképhezg y y fekete

314-6553 4 y p y pfényképtartó - 2 darab fényképhez fekete

A KEBAdesk termékcsalád letisztult formavilága, exkluzív megjelenése rendkívül magas minőséggel 

párosul. A KEBAdesk termékcsalád valamennyi tagja kézzel készül valódi akril felhasználásával. 
1 A tárolódoboz fedelében 10 x 15 cm-es fényképet lehet elhelyezni, amely akár utalhat a doboz 

tartalmára is. A fedélben a képet, illetve a doboz tetejét diszkrét mágnes rögzíti.
2 Az elforgatható fényképtartókban 2 db 7 x 7 cm és 1 db 18 x 13 cm fényképet tud elhelyezni. 

A fényképtartókat egymástól függetlenül, ízlése szerint tudja mozgatni.
3 Fényképtartó 2 darab 10 x 15 cm-es fénykép elhelyezésére, a képeket diszkrét mágnes rögzíti. 

A fényképtartó fektetve és állítva is használható.

1 2

3

4
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Irodai kisgépek és kellékek
papírkosár | wastepaper basket

Keba szeméttároló fedéllel
rendelési kód típus szín db/csomag

314-8010 35 literes kerek szürke 1

314-8011 35 literes kerek fekete 1

 

a

b

c

d

Keba papírkosarak
rendelési kód típus szín db/csomag

314-8000 1 14 literes kerek fekete 1

314-8001 1 14 literes kerek óceán kék 1

314-8050 2 20 literes szögletesg fekete 1

314-8005 3 22 literes kerek fekete 1

 

1

2

3

Keba többfunkciós szeméttárolók
rendelési kód típus szín db/csomag

314-8060 60 literes szögletes szeméttárológ szürke 1

314-8061 g j p y g60 literes szögletes szeméttároló újrahasznosított alapanyagból fekete 1

314-8080 60 literes szeméttároló fedél szürke 1

314-8081 j y g60 literes szeméttároló fedél újrahasznosított alapanyagból fekete 1

314-8070 90 literes szögletes szeméttárológ szürke 1

314-8071 g j y g90 literes szögletes szeméttároló újrahasznosított alapanyagból fekete 1

314-8090 90 literes szeméttároló fedél szürke 1

314-8091 j p y g90 literes szeméttároló fedél újrahasznosított alapanyagból fekete 1

 

1

2

Keba szeméttároló kiegészítô elemek
rendelési kód típus szín db/csomag

314-8105 1 görgős alj 60 literes szeméttárolóhozg g j szürke 1

314-8110 1 g g jgörgős alj 90 literes szeméttárolóhoz szürke 1

314-8100 2 gyösszekötőelem 2 vagy több szeméttárolóhoz szürke 1
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Irodai kisgépek és kellékek
papírkosár | wastepaper basket

a

b

c

d

Esselte Basko papírkosár
rendelési kód űrtartalom szín termék kód méret

305-2495 18 liter fekete 52514 30,5 x 35 x 34 cm

305-2496 18 liter szürke 52529 30,5 x 35 x 34 cm

305-2497 18 liter kék 52509 30,5 x 35 x 34 cm

Hagyományos formatervezésű papírkosár.

Esselte Intego papírkosár
rendelési kód űrtartalom szín termék kód méret

15 liter fekete 12663 29,5 x 25 x 32 cm

305-2506 15 liter kék 12661 29,5 x 25 x 32 cm

305-2507 15 liter szürke 12665 29,5 x 25 x 32 cm

305-2508 15 liter áttetsző kék 28474 29,5 x 25 x 32 cm

Különleges formatervezésű papírkosár mindennapi használatra. Az egyedi tervezés lehetővé teszi, hogy a 

papírkosarat közvetlenül a falhoz lehessen illeszteni. A sima belső felület könnyebb tisztánartást biztosít. 

Leitz Allura papírkosár
rendelési kód űrtartalom szín termék kód méret

18 liter áttetsző kék 52040005 33,5 x 34 x 33,5 cm

305-2510 18 liter áttetsző szürke 52040092 33,5 x 34 x 33,5 cm

Stabil alapú 18 literes papírkosár. A sima belső felület könnyebb tisztántartást tesz lehetővé. A papírko-

sár a fogantyúnál fogva emelhető. 

Esselte My X-Bin papírkosár
rendelési kód űrtartalom szín termék kód db/doboz

13,5 liter áttetsző kék 20319 12

305-2512 13,5 liter fekete 20324 12

Műanyag papírkosár, melynek a merevségét a pereme tovább erősíti. A szemetes zacskó perem alá rög-

zíthető. A kuka a fogantyúnál fogva emelhető.
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Irodai kisgépek és kellékek
ujjnedvesítô, névkitûzô | fi niger dampener, nametag

a

b

d

c

e

Aero Wetty zselés ujjnedvesítô szivacs
rendelési kód kiszerelés

380-0345 20 ml

Zselés, mentolos illatú nedvesítőcsésze, amely bélyeg ragasztásához, pénzszámoláshoz kiválóan alkalmas 

munkaeszköz.

Esselte mûanyag, csipeszes névkitûzô
rendelési kód méret típus termék kód

305-3501 86 x 57 mm vízszintes 371113

Csíptetővel és műanyag szalaggal együtt szállítjuk.

ICO nedvesítô csésze
rendelési kód szín db/doboz

376-0361 gyvegyes 25

Szivacsbetéttel ellátott kerek, műanyag tálacska, ujjvégek nedvesítéséhez. Bélyeg ragasztásához, pénzszá-

moláshoz kiválóan alkalmas munkaeszköz.

ICO Lux nedvesítô csésze
rendelési kód szín

376-0363 fehér

376-0364 áttetsző fekete

376-0365 áttetsző kék

Új forma, új vonalak, új design. Szivacsbetéttel ellátott nedvesítő csésze. Alján csúszásgátló korongok teszik 

lehetővé, hogy stabilan illeszkedjen az asztalfelülethez vagy ragasztható korong, mely biztosítja az állandó 

rögzítését. Bélyeg ragasztásához, pénzszámoláshoz kiválóan alkalmas munkaeszköz. Kivitelével harmoni-

zál az Ico Lux asztali celluxtépő, Ico Lux írószertartó, Ico Lux ügyféltoll és Ico Lux gemkapocstartó.

Mûanyag, csipeszes névkitûzô
rendelési kód méret típus db/doboz

90 x 55 mm vízszintes 50
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Irodai kisgépek és kellékek
könyöklô | arm rest

a

Stiefel asztali könyöklôk
rendelési kód megnevezés méret

365-0201 1 Magyarország közigazgatásagy g g g 66 x 45 cm

365-0202 2 gy gMagyar Szent Korona országai 66 x 45 cm

365-0203 3 Föld országaig 66 x 45 cm

365-0204 4 p gEurópa országai 66 x 45 cm

365-0205 Magyar történelmi emlékek a Kárpát-medencébengy p 66 x 45 cm

365-0206 Antik Európa 66 x 45 cm

365-0207 5 Magyarország domborzatagy g 66 x 45 cm

365-0208 6 Antik Föld 66 x 45 cm

365-0210 Föld domborzata 66 x 45 cm

365-0211 7 Európa domborzata 66 x 45 cm

365-0212 8 gy yMagyar Királyok 66 x 45 cm

A kemény fóliával bevont alátétek azon kívül, hogy esztétikusak és valódi térképként vagy oktatási 

segédletként használhatók, egy sor további előnnyel bírnak: védi az asztalt a karcolástól, egyenletes 

írásfelületet biztosítanak és vízállóak.
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3

1
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