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Aperta este un instrument de lucru util pentru revânzătorii din domeniul papetăriei.  
Acesta vă oferă o panoramă a categoriilor de produse și a produselor pe care le puteți 
comanda, dar și informații utile despre produse. Astfel, ne asigurăm că partenerii autorizați 
Aperta sunt mereu corect informați și că au instrumentele necesare pentru a satis-
face în mod optim și profitabil nevoile consumatorilor finali – firme sau persoane fizice.  
Catalogul Aperta poate fi folosit și de cumpărătorii finali, aceștia având acces la produsele din  

catalog și putându-le comanda prin intermediul revânzătorilor autorizați Aperta.
Ediția 2015-2016 a Catalogului Aperta prezintă oferta actualizată a produselor din portofoliu,  

în care sunt incluse o mulțime de noutăți. 
Oferta este valabilă din luna mai 2015 până în luna mai 2016.  

SOLUȚii de birOtică și papetărie pentrU birOU, șcOaLă și caSă

catalogul aperta continuă să fie un instrument de lucru 
eficient pentru profesioniștii din birotică și papetărie! 

catalogul aperta este disponibil în format tipărit, dar și în format electronic. 
contactează echipa aperta pentru a obține un exemplar.

În curând va fi disponibilă și platforma online www.aperta.ro

Aperta
CAtAlOgul

2015-2016
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Cu Aperta, e mai simplu!
Produsele prezentate în catalogul Aperta sunt organizate pe categorii standard și sunt 
însoțite de scurte informații utile, care să vă ajute să alegeți și să comandați mai ușor 
produsele care vă interesează. De anul acesta, am re-codificat aproape toate produsele, 
astfel încât întocmirea și prelucrarea comenzilor să fie mai ușor de realizat. 

Prin intermediul catalogului:
# Vă puteți face o imagine completă asupra produselor din care puteți alege ce doriți să comandați

# Aflați detalii despre produsele noi care vă pot ajuta să le promovați mai eficient

# lucrați cu o echipă de profesioniști, prezentă în piață din 1993 și specializată în serviciile cu revânzătorii din 2006

# Puteți comanda simplu și rapid

# Prin folosirea sistemului de curierat rapid, aveți siguranța că veți primi la timp și în bune condiții produsele  
 comandate, oriunde în țară

Opiniile partenerilor noștri

la începutul acestui an, 
când am fost anunțat că 

furnizorul nostru de produse Aperta 
urmează să-și schimbe sistemul It, 
mă așteptam ca sistemul de lucru să 
fie mai greoi și să consume mai mult 
timp, cum se mai întâmplase în cazul 
altor implementări de noi aplicații It. 
Dar, după o perioadă de acomodare 
destul de scurtă, acum totul este  
într-adevăr mai ușor. 
Atunci când fac comenzi către Aperta, 
este de ajuns să scriu un cod și 
culorile care mă interesează. Înainte, 
trebuia să aloc mai mult timp pentru a 
scrie comenzile. Era necesar să scriu 
câte un cod pentru fiecare culoare în 
parte și, de multe ori, le mai încurcam 
și primeam alte culori față de cele pe 
care aș fi vrut să le comand.  
Sunt sigur că începând cu ediția 
Aperta 2015-2016, îmi va fi mai 
ușor să identific și să comand culorile 
produselor dorite.”
achizitor de produse de papetărie al unei companii 
de papetărie din bucurești

Când ești antreprenor, tre-
buie să iei decizii rapid, să 

identifici acele produse pentru care 
există cerere în piață, să fii perma-
nent în contact cu clienții, astfel încât 
să poți răspunde prompt, cu profesi-
onalism, cererilor acestora. Catalogul 
Aperta este de un real ajutor în mun-
ca mea, pentru că pot identifica rapid 
produsul care mă interesează, aflu 
cele mai importante detalii despre el 
și pot comanda foarte ușor folosind 
informațiile complete. Nu este nevoie 
să apelez la cineva pentru a afla ce 
culoare de scriere are un anumit pix 
sau ce fel de capsă este necesară 
pentru vreun model de capsator, totul 
este scris în dreptul produsului.  
Mai mult, folosesc Catalogul Aperta 
și la întâlnirile cu clienții mei, pentru a 
prelua comenzile acestora simplu  
și rapid, economisind timp prețios.”
antreprenor firmă de distribuție papetărie  
din timișoara

Eu și echipa mea folosim 
aproape zilnic Catalogul 

Aperta în activitatea noastră de  
vânzări. Ne-am obișnuit deja să găsim 
în paginile sale informații utile despre 
produse, prezentate într-un mod 
foarte concis și clar, pe care ne e ușor 
să le transmitem mai departe, către 
clienții noștri. Acest lucru ne-a ajutat 
să stabilim relații de parteneriat 
mai bune și mai apropiate cu clienții 
noștri, care ne-au acordat o încredere 
mai mare. Iar acest lucru a determinat 
o creștere constantă a vânzărilor.”
manager de vânzări al unei companii de distribuție 
din brașov
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1 Organizare, arhivare, prezentare 8

bibliorafturi 10

caiete mecanice 11

intercalatoare și indexuri 12

dosare din carton 17 

dosare suspendate 19

dosare din plastic 20

Folii și mape pentru protecția documentelor 21

arhivare 23

Mape pentru siguranța documentelor 24

Mape și clipboard-uri 28

Mape pentru cărți de vizită 30

Mape și dosare pentru prezentare 32

ecusoane și accesorii 34

produse în lichidare 35

3 articOLe din hârtie 100

hârtie pentru copiator 103

notesuri adezive  106

agende  110

registre și cuburi de hârtie 111

Catalogul Aperta este destinat profesioniștilor din domeniul biroticii și papetăriei – 
revânzători din toată țara. Catalogul prezintă o gamă variată de produse din categorii 
care s-au dovedit populare și pentru care există cereri constante: produse pentru 
organizarea biroului, instrumente de scris, articole din hârtie, produse pentru ambalare 
și etichetare, accesorii pentru birou și cadouri. O categorie bogată o reprezintă 
articolele școlare și, în premieră anul acesta, am dedicat un capitol întreg produselor 
de curățenie. Produsele provin de la nume de încredere: reprezentantul autorizat în 
România al Schneider Schreibgeräte gmbH germania, Xerox, 3M, Scriva germany, 
global Notes, übers, SAX, ICO, Creative Kids, Peach, Jalema, lambo School, Invotis etc. 
Am inclus, din acest an, și produse pentru curățenie, marca Scotch-Brite™.

2 Scriere și cOrectare 38

pixuri cu pastă 40

pixuri pentru ghișeu 47

pixuri cu gel și tehnologia viscoglide® 48

Mine pentru pixuri  54

rollere cu ștergere 58

rollere cu cerneală 61

Linere 68

Stilouri și rollere cu rezerve de cerneală 70

rezerve de cerneală 79

creioane  80

Markere universale  82

Markere permanente  85

Markere speciale  87

Markere pentru whiteboard și flipchart  90

textmarkere  93

corectoare  96

produse în lichidare  98
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6 articOLe pentrU birOU 138

Mașini de birou și accesorii 140

tăvițe și suporturi de birou 145

coșuri pentru hârtii 148

calculatoare 149

capsatoare și capse 151

perforatoare 156

articole pentru tăiere 159

benzi adezive și dispensere 161

Lipiciuri și alte accesorii pentru birou 163

buretiere și accesorii pentru chei 165

pioneze, agrafe și ace 166

articole pentru curățare și întreținere computere      167

7 prOdUSe pentrU cUrăȚenie 168

Pentru a beneficia de un preț special, considerabil mai mic, recomandăm achiziția 
în varianta SKu (stock-keeping unit) = unitate de ambalare predefinită, cutie sau 
bax. Vei găsi în paginile Catalogului Aperta produsele disponibile în varianta SKu, 
acolo unde apare această pictogramă.

8 cadOUri și prOMOȚiOnaLe 174

colecția invOtiS 176

colecția Fred 188

produse în lichidare 

colecția hinz & KUnSt 193

colecția KOziOL 194

colecția the pUrpLe cOw 195

colecția prOpaganda 196

indeX 198

4 aMbaLare și etichetare 112

etichete universale pentru copiator și imprimantă 114

aparate pentru aplicat prețuri 116

etichete preț și autoadezive 117

plicuri 118

benzi adezive și accesorii 120

benzi de cauciuc și folie stretch 121

5 articOLe șcOLare 122

caiete și blocnotesuri  124

coperți pentru caiete  126

penare  127

articole pentru desen și lucru manual 129
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O nOuă ediție A CAtAlOgului 
APertA, un nOu înCePut!
Ne dorim ca modul în care lucrăm cu partenerii noștri, revânzători autorizați din papetărie, sau clienți finali ai acestora, să fie 
tot mai simplu și eficient. Din acest punct de vedere, anul 2015 marchează un nou început în activitatea noastră, în modul în care 
răspundem solicitărilor dumneavoastră. 

Printre schimbările pe care le-am făcut se numără implementarea unui nou sistem IT, cel vechi folosind o tehnologie care nu ne 
oferea un sistem de gestiune a relației cu clienții la nivelul de performanță pe care ni-l doream.

Sistemul CRM (Customer Relationship Management) pe care l-am implementat de la începutul acestui an are rolul de a eficientiza 
atât activitățile de gestiune, facturare și contabilitate, cât și relațiile cu partenerii și activitățile de comunicare și marketing.

Schimbări în sistemul de comandă
Odată cu optimizarea sistemului IT am re-codificat aproape toate produsele din oferta noastră, pentru ca întocmirea și 
prelucrarea comenzilor să fie mult mai ușor de realizat.

Începând cu această ediție a Catalogului Aperta, veți găsi în paginile sale disponibilitățile de culoare, acolo unde este cazul, sub 
formă de pătrate colorate. Astfel, veți avea o imagine de ansamblu, mult mai ușor de vizualizat, a gamei de culori disponibile.

Pentru a comanda, este de ajuns să selectați codul de produs indicat în tabel (format din 4 cifre sau 3 litere și 3 cifre), să alegeți 
– dacă este cazul – tipul de produs și să precizați culoarea sau culorile – ca în exemplul de comandă de mai jos. Se vor evita astfel 
erorile de comandă date de alegerea greșită a codului de culoare.

■ Negru

■ Roșu

■ Albastru

■ Verde

■ Galben

■ Portocaliu

■ Maro

■ Mov

■ Mov pal

■ Roz

■ Roz pal

■ Bleu

■ Vernil

■ Turcoaz

■ Bleumarin

■ Bej

■ Bordo

■ Gri

■ Alb

 Auriu

 Argintiu

 Transparent

exemplu 
de comandă

Marker Schneider Maxx 133, cod 2927, 10 albastru, 10 maro și 5 mov

cod culoare

2927 ■■■■■■■■

Cu noul sistem IT vom lucra la un alt nivel, mult mai inteligent și mai eficient, punând tehnologia în slujba noastră, ceea ce ne va 
face mai competitivi și mai performanți. Avem încredere că parteneriatul nostru va fi mai bun și mai benefic pentru ambele părți!

notă: 
Nuanțele de culoare ale produselor pot fi diferite față de ceea ce se vede în fotografiile din acest catalog, datorită faptului că 
producătorii au propriile coduri de culori. Fotografiile prezentate în Catalogul Aperta sunt orientative și nu constituie obligații 
contractuale.

Coduri de culoare
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OrgAnizAre, ArhivAre, PrezentAre
O bună organizare înseamnă să lucrezi mai eficient și să-ți gestionezi mai bine timpul.  
Când documentele, fișele de lucru, notițele, contractele sau descrierile de produse sunt așezate ordonat 
în bibliorafturi, cutii sau mape cu arici, înfoliate și marcate cu pagemarkere, orice ai face devine  
mai simplu. În timpul prezentărilor sau întâlnirilor importante, când faci cunoștință cu viitorii 
parteneri sau îți prezinți rezultatele, dacă totul este așezat în ordine, de la suportul de cărți 
de vizită la dosarul în care ai pus proiectul, ești mai sigur pe tine și mai relaxat.   

practic

Comod și ușor
La o întâlnire, un interviu, pe teren sau 

oriunde este nevoie să scriem sau să 
completăm un document, clipboard-ul 

este instrumentul cel mai potrivit.  
Cu ajutorul lui, suportul de scriere este 

asigurat și nu mai avem nevoie de  
o masă pe care să așezăm documentul 
respectiv. Clipboard-ul poate fi simplu, 
folosit doar ca suport pentru documen-
tul pe care se scrie, sau poate fi dublu, 

cu o copertă ce are rol de protecție. 
Ambele variante au un clip de prindere 
a colilor, pentru ca acestea să fie bine 

fixate în timpul scrierii. 

vezi la pag. 28 oferta de clipboard-uri

SiMpLU

08

Pentru 
o impresie bună!
Caietul mecanic, cu coperți din carton tare sau din 
PP flexibil, este produsul potrivit atunci când avem 
nevoie să realizăm o prezentare, un material de curs 
sau chiar un minicatalog sau o broșură. Varianta cu 
patru inele, mai ales dacă acestea au forma literei 
„D”, este alegerea cea mai potrivită pentru ca foile 
să fie perfect aliniate. Un alt avantaj este că se pot 
adăuga, înlocui sau elimina coli, în funcție de nevoi, 
într-un mod foarte rapid și ușor, documentul final 
fiind actualizat permanent.
vezi la pag. 11 oferta noastră de caiete mecanice
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UtiL

Prezentări personalizate
A vorbi în fața unui public, chiar dacă este format 

din numai 4-5 persoane, poate fi o adevărată 
provocare. Captarea atenției și provocarea 
interacțiunii cu participanții la prezentare 
este un lucru esențial pentru succesul unei 

prezentări. Dincolo de echipamentele complexe, 
precum videoproiectorul sau tablele interactive, 

folosirea unui flipchart sau a whiteboardului 
ajută la stabilirea unei relații interumane între 
prezentator și publicul său. Scrisul de mână, 

ca susținere a ceea ce se spune, este o soluție 
simplă pentru a transmite emoție, producând  
o experiență memorabilă în rândul audienței.

Codificarea prin culoare
SOLUȚii

Galbenul este culoarea optimismului, înviorează și stimulează 
concentrarea, dar și accelerează pulsul; verdele calmează și este 

un semn al echilibrului personal; rozul este culoarea dragostei; 
roșul reprezintă acțiunea, forța și vitalitatea; iar albastrul 

simbolizează înțelepciunea și inteligența. Iată câteva dintre 
culorile cel mai des întâlnite într-un birou, acasă sau la școală. 

Folosirea lor în activitățile de învățare și documentare este foarte 
utilă pentru a codifica informațiile, găsindu-le mult mai ușor 

ulterior. Indexurile marca Post-it® oferă culori unice, iar calitatea 
este la cel mai înalt nivel. Sunt repoziționabile, nu afectează 

suprafața la care aderă, nu se curbează, nu absorb markerul sau 
cerneala, deci se poate scrie ușor și fără griji pe ele. 

află și alte detalii despre indexurile post-it® la pag. 15

09

vezi la pag. 35-36 ce tipuri de sisteme de afișare 
sunt disponibile
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cod dimensiune cotor (mm) culoare

BIB018 75 ■■■■■■
BIB019 50 ■■■■■

cod

2597

bibLiOraFtUri

bibLiOraFt pLaStiFiat überS

* Confecționat din carton rigid, plastifiat – cu folie din polipropilenă  
 (PP) color – atât în interior, cât și în exterior
* Prevăzut cu șine metalice pentru protecția muchiilor și a colțurilor 
* Cu inel pe cotor pentru manipulare ușoară
* Cu buzunar pentru etichetă și etichetă reversibilă pe cotor
* Inele pe prima copertă pentru închidere completă și sigură
* Dimensiuni disponibile: 50 și 75 mm

bibLiOraFt cartOn MarMOrat

* Confecționat din carton rigid
* Prevăzut cu șine metalice pentru protecția muchiilor și a colțurilor inferioare 
* Cu index pe coperta internă pentru scrierea conținutului și găsirea ușoară  
 a documentelor din interior
* Cu inel pe cotor pentru manipulare ușoară
* Cu etichetă lipită pe cotor
* Inele pe prima copertă pentru închidere completă și sigură
* Dimensiune disponibilă: 75 mm

bibLiOraFt pp

* Confecționat din carton rigid, plastifiat cu folie din polipropilenă  
 (PP) color în exterior
* Prevăzut cu șine metalice pentru protecția muchiilor și a colțurilor inferioare 
* Cu index pe coperta internă pentru scrierea conținutului și găsirea ușoară  
 a documentelor din interior
* Cu inel pe cotor pentru manipulare ușoară
* Cu buzunar pentru etichetă și etichetă reversibilă pe cotor
* Inele pe prima copertă pentru închidere completă și sigură
* Dimensiuni disponibile: 50 și 75 mm

cod dimensiune cotor (mm) culoare

2595 75 ■■■■■■
5227 50 ■■■■■
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caiete Mecanice

caiet Mecanic 40 MM

caiet Mecanic pLaStiFiat

caiet Mecanic pp

* Confecționat din carton rigid, plastifiat  
 în exterior
* Interior acoperit cu hârtie albă, mată
* Cu buzunar pentru etichetă și etichetă  
 reversibilă pe cotor
* 4 inele în „D” pentru alinierea perfectă  
 a colilor
* 20 buc./cutie

caiet Mecanic 25 MM
* Confecționat din carton rigid, 
 plastifiat în exterior
* Interior acoperit cu hârtie albă, mată
* 4 inele în „D” pentru alinierea perfectă 
 a colilor
* 12 buc./cutie

* Confecționat din carton rigid, plastifiat – cu folie din polipropilenă (PP) 
 color – atât în interior, cât și în exterior
* Cu buzunar pentru etichetă și etichetă reversibilă pe cotor, 
 pentru varianta premium
* Dimensiune cotor: 40 mm
* Disponibil cu 2 sau 4 inele rotunde cu diametrul de 30 mm

* Confecționat din polipropilenă flexibilă
* Cu două inele rotunde cu diametrul de 15 mm

cod
dimensiune
cotor (mm) culoare 

5177 40 ■■■
cod

dimensiune
cotor (mm) culoare 

5178 25 ■■■■

cod culoare

2619 ■■■■

cod inele culoare 

2620 4 ■■■■
2618 2 ■■■■

PreMiuM

cod inele culoare 

6254 4 ■■
6253 4 ■■

eCOnOMY
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intercaLatOare și indeXUri

intercaLatOr – bibLiOraFt

indeX din pLaStic

* Din carton reciclat
* Dimensiuni: 105 x 240 mm
* 100 buc./set
* 30 seturi/cutie

* Prevăzut cu perforații standard pentru încopciere
* Indici inscriptibili (pentru indexurile color)
* Indici inscripționați (pentru indexurile gri)

indeX din cartOn
* Prevăzut cu perforații standard pentru încopciere, indici inscriptibili

pageMarKer FiLM cOLOr „Săgeată”
* Pentru evidențierea informațiilor importante
* 5 culori în fiecare set
* Repoziționabil

pageMarKer FiLM cOLOr
* Pentru evidențierea informațiilor importante
* Repoziționabil

indeX tabS
* Pentru marcarea permanentă a  
 paginilor din dosare, bibliorafturi 
  și cataloage
* 4 culori în fiecare set
* Adeziv permanent
* 10 plicuri/cutie

cod culoare

2785 ■■■■

cod detalii culoare ambalare (set/cutie)

2780 10/set asortat 30

2781 5/set asortat 50

2782 A-Z ■ 20

2778 1-12 ■ 30

2779 1-31 ■ 15

cod detalii culoare

2776 10/set asortat

2777 5/set asortat

cod buc./set dimensiune (mm)

2553 72/set 12 x 25

cod nr. file dimensiune filă (mm) ambalare (set/cutie)

5515 5 x 25 25 x 45 12

4547 5 x 25 12 x 50 12

cod nr. file dimensiune filă (mm) ambalare (set/cutie)

4546 5 x 25 12 x 44 10

5539 4 x 50 20 x 50 15
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cod nr. file dimensiune filă (mm) culori

5454 1 x 50 25 x 43 ■■■■

intercaLatOare și indeXUri

pageMarKer inFO FLagS tranSparent

recomandat pentru evidențierea informațiilor importante, 
mai ales în interiorul unor documente voluminoase.

* Din plastic, repoziționabil
* Colorat, cu un capăt transparent
* 24 buc. /cutie

pageMarKer inFO 
FLagS FLUO Set

pentru evidențierea 
informațiilor importante.

* Din plastic, repoziționabil
* Culori fluorescente
* 24 buc./cutie

pageMarKer inFO FLagS FLUO

culorile vii ale acestor pagemarkere atrag atenția 
și ajută la identificarea informațiilor importante.

* Din plastic, repoziționabil
* Culori fluorescente
* 24 buc./cutie

cod nr. file
dimensiune
filă (mm) culori nr.

5458 4 x 36 12,5 x 43 ■■■■ (4 culori/set) 1

5455 1 x 50 25 x 43 ■ 2

5457 2 x 50 25 x 43 ■■ (2 culori/set) 3

5541 5 x 26 12,5 x 43 ■■■■■ (5 culori/set) 4

cod nr. file dimensiune filă (mm) culori

5456 2 x 50 25 x 43 ■■ (2 culori/set)

5540 5 x 26 12,5 x 43 ■■■■■ (5 culori/set)

1

2

3 4
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intercaLatOare și indeXUri

pageMarKer din hârtie

variantă economică pentru evidențierea informațiilor importante. 
pagemarker-ul „Sign here”, care indică unde anume să se aplice 
o semnătură, este din hârtie cerată.

* 12 buc./set

cod nr. file dimensiune filă (mm) culori imagine nr.

5537 4 x 40 20 x 50 „sign here” 1

2827 4 x 50 20 x 50 ■■■■ (4 culori/set) 2

5518 3 x 100 25 x 75 ■■■ (3 culori/set) 3

5517 5 x 100 15 x 50 ■■■■■ (5 culori/set) 4

1

diSpenSer inFO FLagS

accesoriu de birou elegant și util, cu pagemarkere 
repoziționabile.

* Colorate, cu un capăt transparent din plastic 

cod nr. file
dimensiune 
filă (mm) culori

5480 4 x 36 12,5 x 43 ■■■■ (4 culori/set)

2

3

4

Marchează 
informațiile!
Atunci când învățăm sau ne documentăm și 
răsfoim multe cursuri, cărți sau reviste, adesea 
avem nevoie să marcăm o pagină la care vrem 
să revenim ulterior. Pagemarker-ul este un 
produs foarte util în astfel de situații. Marcarea 
paginilor poate fi făcută pe culori, pentru a 
evidenția informațiile importante într-un mod 
diferit. Astfel, căutarea va fi mai ușoară și vom 
economisi timp. Adezivul special, pe bază de 
apă, fără solvenți, conferă pagemarker-ului o 
aderență optimă pe suprafețe din carton, hârtie 
și plastic, fără să lase urme sau să le deterioreze. 
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pageMarKer indeX cLaSic pOSt-it®

cu un capăt colorat, pentru a atrage atenția asupra informațiilor importante și cu celălalt capăt transparent, 
pentru a nu a acoperi informația.

* din plastic
* repoziționabil
* 36 buc./cutie

cod nr. file dimensiune filă (mm) culori

IDA016 1 x 50 25 x 43 ■■■■■■

cod nr. file dimensiune filă (mm) culori

IDA011 4 x 35 12 x 43 ■■■■
cod nr. file dimensiune filă (mm) culori

IDA015 4 x 24 12 x 43 ■■■■

intercaLatOare și indeXUri

pageMarKer indeX Mini pOSt-it®

În patru culori neon, ce atrag atenția asupra informațiilor 
importante, aceste mini-pagemarkere sunt ideale pentru 
evidențieri rapide, codificate pe culori.

* din plastic
* repoziționabil
* 24 buc./cutie

pageMarKer indeX Săgeată pOSt-it®

ideal pentru marcarea precisă a informațiilor, chiar în interiorul 
unei pagini, datorită modelului „săgeată”.

* din plastic
* repoziționabil
* 24 buc./cutie
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cod culoare

4544 ■■■■■

dOSar de ÎncOpciat cU capSe, 
cOpertă 1/1

prinderea în biblioraft este foarte stabilă, 
datorită sistemului de prindere cu capse.

* 10 buc./set

dOSare din cartOn

dOSar de ÎncOpciat 
cU gheare, cOpertă 1/1

Sistemul de prindere cu gheare permite scoaterea și 
reintroducerea rapidă în bibliorafturi fără a fi necesară scoaterea 
celorlalte dosare.

* 10 buc./set

Similar cu dosarul de încopciat cu gheare cu copertă 1/1. este 
însă mai economic și permite vizualizarea primei pagini din dosar.

* 10 buc./set

dOSar de ÎncOpciat cU gheare, 
cOpertă 1/2

cod culoare

4175 ■■■■■

PreMiuM
cod culoare

6296 ■■■■■

eCOnOMY
cod culoare

4435 ■■■■■

PreMiuM
cod culoare

6298 ■■■■■

eCOnOMY

PreMiuM

Alegerea dosarelor  

Dosarele color Premium sunt de calitate superioară, realizate din carton de 250 g/m2 colorat 
în masă (culoarea nu se va șterge și nu va păta mâinile). Dosarele Economy sunt realizate din 
carton de 230 g/m2, cu exterior color și interior gri.
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dOSare din cartOn

dOSar cU șină

Foarte util pentru păstrarea documentelor cu utilizare zilnică.

* 10 buc./set

dOSar pLic

ideal pentru păstrarea documentelor neperforate.

* 10 buc./set

cod culoare

4157 ■■

cod culoare

2705 ■■■■■

PreMiuM
cod culoare

5191 ■■■■■■

eCOnOMY

cod culoare

5988 ■■■■■■■

PreMiuM eCOnOMY

dOSar SiMpLU

variantă economică pentru păstrarea documentelor neperforate.

cod culoare

6297 ■■■■■

eCOnOMY
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dOSare SUSpendate

Sistem vest–european de păstrare și organizare 
a documentelor, dosarul suspendat ajută 
la economisirea spațiului și conferă un acces 
ușor și rapid la documente.

* Carton de 240 g/m2

* Șine metalice de susținere
* Portetichete din plastic perfect transparent
* 4 zone pre-perforate în care se pot atașa 
 alonje pentru prinderea documentelor  
 (dacă este necesar)
* 25 buc./cutie

cUtie din pLaStic 
pentrU dOSare 
SUSpendate

ideală pentru păstrarea dosarelor 
suspendate.

* Din polistiren 
* Capacitate: 15 dosare

dOSar SUSpendat cU bUrdUF

Standard german de organizare a documentelor. Sistemul „burduf” asigură o capacitate 
de stocare mărită, stabilitate și siguranță documentelor (nu este necesară prinderea lor 
cu alonjă).

* Carton realizat din materiale reciclate, de culoare maro deschis și cu o greutate de 230 g/m2

* Șine metalice de susținere
* Porteticheta din plastic perfect transparent
* 25 buc./cutie

cod

2353

cod culoare

2710 ■■■■■

cod culoare

2684 ■

dOSar SUSpendat 
eUrOFLeX
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dOSare din pLaStic

cod culoare

2708 ■■■■■

dOSar cU șină

coperta superioară este transparentă, iar cea 
inferioară, colorată.

* Etichetă interschimbabilă pe cotor
* În interior este prevăzut cu alonjă  
 pentru prinderea documentelor

dOSar cU șină și găUri

coperta superioară este transparentă, iar cea inferioară, colorată.

* Cotor lat cu două perforații pentru încopciere
* Etichetă interschimbabilă pe cotor
* În interior este prevăzut cu alonjă pentru prinderea documentelor

dOSar cU șină MULtiperFOrat

coperta superioară este cristal – transparentă, 
iar cea inferioară, colorată.

* Cotor lat cu 11 perforații standard  pentru încopciere 
* Etichetă interschimbabilă pe cotor
* În interior este prevăzut cu alonjă pentru prinderea documentelor
* 20 buc./set

cod culoare

4339 ■■■■■■■■

cod culoare

2709 ■■■■■■■■

PreMiuM

eCOnOMY
cod culoare

6239 ■■■■■■
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FOLii și Mape pentrU prOtecȚia dOcUMenteLOr

cod detalii aspect

2759 100/set „coajă de portocală”

2760 25/set „coajă de portocală”

6249 100/set clear

cod detalii

6002 la bucată

FOLie 
criStaL a4

Folie cristal – perfect 
transparentă – 
pentru protecția 
documentelor.

* Format A4 
* 11 perforații 
 pentru încopciere 
 în orice tip de dosar, 
 caiet mecanic, mapă 
 sau biblioraft

FOLie 
Standard a4

variantă economică; 
pentru protecția 
documentelor.

* Format A4
* 11 perforații pentru încopciere 
 în orice tip de dosar, caiet 
 mecanic, mapă sau biblioraft

FOLie cOLOr 
pentrU 
dOcUMente a4

Folie standard color pentru 
protecția documentelor.

* Format A4
* 11 perforații pentru încopciere în orice tip de dosar, caiet mecanic, 
 mapă sau biblioraft 
* 25 buc./set

FOLie Standard a3

Folie pentru protecția documentelor format a3. 
deschidere pe latura mare.

* 25 buc./set

FOLie 
deSchiSă 
Stânga SUS

Folie strong cu deschidere 
suplimentară în stânga.

* Format A4
* 11 perforații pentru 
 încopciere în orice tip 
 de dosar, caiet mecanic, 
 mapă sau biblioraft 

FOLie 
bUzUnar a4

Folie cu clapă laterală 
pentru siguranța 
documentelor.

* Format A4
* 11 perforații standard 
 pentru încopciere 
 în orice tip de dosar, 
 caiet mecanic, mapă 
 sau biblioraft
* 10 buc./set

cod detalii tip

2758 100/set standard

4756 25/set standard

6250 25/set strong

cod

2757

cod

2762

cod culoare

3079 ■■■■
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FOLii și Mape pentrU prOtecȚia dOcUMenteLOr

bUzUnar a4 cU FerMOar

este o soluție economică pentru transportul documentelor.

* Dimensiuni: 330 x 220 mm
* Fermoar zip color (roșu, galben, albastru, alb sau verde)
* Prevăzut cu buzunar pentru cărți de vizită (85 x 53 mm)
* 12 buc./set

cod

2599

Mapă „L”

pentru protecția documentelor.

* Format A4
* Deschidere pe două laturi
* Transparentă

cod detalii

2815 standard

6110 economy

bUzUnar cU FerMOar

potrivit pentru păstrarea documentelor de dimensiuni mai mici, 
precum file cec, ordine de plată, bilete de avion etc.

* Dimensiuni: 105 x 235 mm
* 12 buc./set

cod

2600
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aLOnjă

Fabricată în germania, din plastic de foarte bună 
calitate, cu finisaje superioare.

* Perforații standard la 60 și 80 mm pentru îndosariere în caiete  
 mecanice, bibliorafturi sau dosare suspendate
* Disponibile în 10 culori, la set de 25 buc. aceeași culoare
 (se livrează la set unicolor)
* 10 set/cutie

aLOnjă arhivare dOSSy FiX

alonjă de mare capacitate pentru arhivarea 
documentelor în teancuri de până la 70 mm.   
Se livrează în seturi de 25 de bucăți.

* 18 seturi/bax

cod

2357

cod detalii

3078 25 buc./set

cod lățime culoare liniatură

4108 150 ■
4109 100 ■■■■
4163 80 ■

cUtii arhivare

culoare albă și liniatură color pe două 
laturi, pentru scrierea de informații despre 
conținut.

* Se pot depozita pe lungime sau înălțime 
* Prevăzute cu perforații standard pe două laturi,  
 pentru manipulare ușoară 

arhivare
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Mape pentrU SigUranȚa dOcUMenteLOr

cod culoare

5176 ■■■■■■
cod culoare

5116 ■■■■■■■■■

Mapă cU arici – 340
 
* Lățime 30 mm 
* Interior acoperit cu hârtie mată de culoare neagră 
* Închidere cu arici în două puncte 
* 12 buc./cutie

Mape tip pLic – 316
 

* Lățime 10 mm 
* Interior plastifiat (aceeași culoare ca exteriorul) 
* Închidere cu arici 
* 15  buc./cutie

Mapă cU arici – 311
 
* Lățime 25 mm 
* Interior acoperit cu hârtie mată de culoare albă 
* Închidere cu arici în două puncte 
* 12 buc./cutie

cod culoare

5117 ■■■■■■■■

Mape cu arici

Mape tip plic
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Mape pentrU SigUranȚa dOcUMenteLOr

Mapă Lată 
cU eLaStic

confecționată din plastic 
semilucios, potrivită 
pentru păstrarea docu-
mentelor în siguranță. 
Închidere cu elastic 
rotund pe două colțuri, 
capacitate 200-250 coli 
(70-80 g/m2).

Mapă cU eLaStic diagOnaL diaMOnd

Foarte utilă pentru păstrarea în siguranță a documentelor.

* Capacitate mare de stocare, până la 300 coli, asigurată de lățimea de 30 mm 
* Elastic pe două colțuri 
* Confecționată din polipropilenă texturată cu grosime de 0,65 mm

Mapă cU eLaStic – 310
 
* Lățime 25 mm 
* Interior acoperit cu hârtie mată de culoare albă 
* Elastic rotund pe toată lungimea, pentru menținerea sa închisă 
* 12 buc./cutie

cod culoare

5118 ■■■■■■■
cod culoare

5115 ■■■■■■■■■

Mapă 
cU eLaStic 
– 341
 
* Lățime 55 mm 
* Interior acoperit cu hârtie  
 mată de culoare neagră 
* Elastic lat pe lungime  
* 7 buc./cutie

Mapă 
cU eLaStic 
– 308
 
* Lățime 10 mm 
* Interior plastifiat (aceeași  
 culoare ca exteriorul) 
* Elastic rotund pe lungime 
* 15 buc./cutie

cod culoare

5119 ■■
cod culoare

6109 ■

cod culoare

4731 ■■■■

Mapă pp cU eLaStic diagOnaL

Foarte utilă pentru păstrarea în siguranță a documentelor.

* Elastic pe două colțuri 
* Confecționată din polipropilenă 

cod culoare

2811 ■■■

Mape cu elastic
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Mape pentrU SigUranȚa dOcUMenteLOr

Mapă cU FerMOar

potrivită pentru păstrarea și transportul 
documentelor voluminoase.

* Dimensiune: 240 x 310 mm 
* Grosime de 30 mm 
* Margini întărite cu bandă textilă color 
 (roșu, galben, verde sau albastru)

cod

2814

Mapă cU bUtOn, 
cULOri Mate

Mapă din plastic pentru protecția 
documentelor.

* Clapă în „V” pe latura mare
* Închidere cu buton 
* Diverse culori

cod culoare format (a4/a5)

2802 ■■■■■■ A4

5111 ■■■■■■ A5

Mapă cU bUtOn, 
cULOri tranSparente

Mapă din plastic pentru protecția 
documentelor.

* Clapă în „V” pe latura mare
* Închidere cu buton 
* Diverse culori

cod culoare

2341 ■■■■■

Mapă din cartOn cU eLaStic

Mapă de calitate superioară cu aspect marmorat.

* Carton semilucios de 355 g/m2

* Elastic pe două colțuri
* Etichetă pe cotor pentru descrierea conținutului

cod culoare

2535 ■■■■■■■■■■
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Mape pentrU SigUranȚa dOcUMenteLOr

Mapă SOFt

Mapă din plastic flexibil, pentru protecția documentelor.

* Clapă în „V” pe latura mare
* Închidere cu buton 
* Diverse culori

Mapă cU bUrdUF

confecționată din plastic semirigid, transparent. 
burduful de 30 mm permite stocarea a 200 coli de 70-80 g/m2. 
Închidere cu arici. disponibilă în două variante.

Servietă MegapOLiS

disponibilă în trei variante: cu 1, 2 sau 3 compartimente.

* Confecționată din material plastic 
* Margini dublate cu material textil
* Mâner retractabil

cod

2801

cod nr.  compartimente

2961 3

2954 2

2952 1

cod tip

2797 Landscape, închidere pe latura mare (245 x 330 mm)

6155 Portrait, închidere pe latura mică (235 x 330 mm)
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Mape și cLipbOard-Uri

cLipbOard SiMpLU
* Confecționat din carton 
 rezistent acoperit cu folie 
 din polipropilenă 
* Mecanism metalic 
* 50 buc./cutie

cod culoare

2795 ■■■

Mapă OptiMUS

confecționată din carton rigid, acoperit cu folie din polipropilenă 
(pp) color atât în interior, cât și în exterior. Sistem de închidere  
cu clapă și buton. are două mecanisme cu 4 inele. 

* Clipboard detașabil 
* Blocnotes 
* 5 folii pentru protecția documentelor A4 
* 10 folii A4 pentru cărți de vizită 
* Suport pentru pix 
* 15 buc./cutie

Mapă UniverSaL

confecționată din carton rigid, acoperit cu folie din polipropilenă 
(pp) color atât în interior, cât și în exterior. Sistem de închidere  
cu clapă și buton. are două mecanisme cu 4 inele.

* Clipboard 
* Blocnotes 
* 5 folii pentru protecția documentelor A4 
* 10 folii A4 pentru cărți de vizită 
* Buzunar interior 
* 15 buc./cutie

cod culoare

2796 ■■■

cod culoare

2657 ■■■■■■■■■
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Mape și cLipbOard-Uri

cLipbOard ecO wire SiMpLU
* Confecționat din carton rezistent acoperit cu folie din polipropilenă 
* Mecanism metalic tip eco wire cu colțurile protejate cu plastic 
* 50 buc./cutie

cLipbOard dUbLU
* Confecționat din carton rezistent acoperit cu folie din polipropilenă 
* Mecanism metalic 
* 50 buc./cutie

cod culoare

3085 ■■■■

cLipbOard ecO wire dUbLU
* Confecționat din carton rezistent acoperit cu folie din polipropilenă 
* Mecanism metalic tip eco wire cu colțurile protejate cu plastic 
* 10 buc./set

cod culoare

5946 ■■■■■

cod culoare

2655 ■■■■■■■■■
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Mape pentrU cărȚi de vizită

cod culoare

2805 ■■■

Mapă – 200 cărȚi de vizită

pentru păstrarea în ordine alfabetică, 
cu ajutorul taburilor, a cărților de vizită.

* Sistem de prindere a foliilor cu 4 inele
* Se pot adăuga folii A5 pentru cărți de vizită (cod 4158)

Mapă – 60 cărȚi de vizită

Mapă cu 10 folii fixe pentru 60 de cărți de vizită (6 buc./folie).

* 10 buc./set

Mapă – 24 cărȚi de vizită

Mapă cu 12 folii fixe pentru 24 de cărți de vizită (2 buc./folie).

cod culoare

2807 ■■■■■■■

Mapă – 120 cărȚi de vizită

* Pentru păstrarea ordonată a cărților de vizită
* Sistem de prindere a foliilor cu 2 inele
* Se pot adăuga folii (cod 2704)

cod culoare

2820 ■■■■■■■
cod culoare

2806 ■■■■■■■
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Mape pentrU cărȚi de vizită

Mapă – 96 cărȚi de vizită

Mapă cu 12 folii fixe pentru 96 de cărți de vizită (8 buc./folie).

cod capacitate (buc.)

4158 8

2704 6

FOLie pentrU cărȚi de vizită

rezervă pentru mapele pentru cărți de vizită.

FOLie a4 pentrU cărȚi de vizită

cu ajutorul foliilor pentru cărțile de vizită (prinse într-un 
caiet mecanic) se poate realiza o mapă de cărţi de vizită 
de mare capacitate. pentru organizarea alfabetică 
se pot folosi indexurile din plastic a-z (cod 2782), prezentate la 
pagina 12.

* Format A4 
* Capacitate: 20 de bucăți

cod detalii ambalare

2747 semirigidă 10 buc./set

cod culoare

2808 ■■■■■■■

Mapă – 80 cărȚi de vizită 

Mapă cu 10 folii fixe pentru 80 de cărți de vizită (8 buc./folie).

* 10 buc./set

cod culoare

5293 ■
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cod dimensiune cotor diametru inele culoare

3092 85 70 ■
3091 75 60 ■
3090 65 55 ■
3089 50 40 ■■■
3087 25 20 ■

Mape și dOSare pentrU prezentare

baghetă pentrU Legat dOcUMente

* Sistem economic și rapid pentru realizarea unei prezentări tipărite 
* Se poate folosi cu coperți speciale sau coperți din plastic sau carton, 
 utilizate de obicei la legarea cu spirală
* Capacitate de legare: 20 de coli (bagheta de 6 mm) 
 sau 40 de coli (bagheta de 9 mm)
* Disponibilă în seturi cu 50 buc. de aceeași culoare.

cod dimensiune culoare

4084 6 mm ■■■■
6119 9 mm ■■■

cOpertă criStaL 
pentrU Legarea cU baghetă

confecționată din plastic perfect transparent 
cu grosimea de 0,2 mm.

cod

6152

caiet Mecanic 
cU bUzUnar
Utilizatorul are multiple opțiuni de personalizare 
prin folosirea buzunarelor transparente 
de pe prima copertă și cotor. inelele de tip „d” 
asigură o aliniere perfectă a colilor sau foliilor.
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Mape și dOSare pentrU prezentare

cod nr. file incluse culoare

5308 100 ■■■
4110 80 ■■■
4106 40 ■■■
4105 20 ■■■

dOSar cU FOLii incLUSe

recomandat pentru realizarea unui catalog, a unei prezentări  
de produse ori servicii sau a unei oferte.

* Folii din plastic lipite pe cotor
* Coperți semirigide

dOSar cU cLeMă

destinat pentru realizarea unei prezentări profesioniste.

* Documentele pot fi prinse fără a fi perforate, datorită clipului metalic
* Coperți flexibile; prima este transparentă, ultima este color
* Capacitate: 30 file
* 12 buc./set

dOSar cU 10 FOLii

Util atât pentru păstrarea documentelor, cât și pentru realizarea 
unei prezentări (de companie, ofertă etc.). Foliile sunt fixe, nu pot 
fi scoase și nici adăugate altele. Margine cu 11 perforații standard 
pentru a putea fi prins într-un caiet mecanic sau biblioraft.

Mapă MeniU

conține 6 folii semirigide, perfect transparente, pentru a 
introduce paginile meniului.

cod culoare

3007 ■■■■■

cod culoare

6108 ■■■

cod format culoare

2794 A4 ■■■
2793 1/2 A4 ■■■
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ecUSOane și acceSOrii

pOrtecUSOn heavy-dUty 

protejează perfect ecusoanele, datorită materialului rigid. 
pentru prindere, se pot atașa clipuri simple sau cu fir retractabil, 
lănțișoare sau benzi textile cu carabină.

* 100 buc./cutie

cod

2711

cod

2654

cod

2788

cod

5612

cod tip dimensiuni exterior (mm) dimensiuni interior (mm)

2875 vertical 64 x 103 59 x 86

2881 orizontal 91 x 77 86 x 62

ecUSOn cU ac și cLip 
 

* Foarte util pentru protecția ecusoanelor  
* Sistem de prindere cu ac și clip 
* Dimensiuni (mm x mm): 90 x 55  
* 50 buc./cutie

cLip cU Fir retractabiL

pentru prinderea portecusoanelor  
sau a cardurilor magnetice.

* Lungimea firului: 845 mm
* Clemă metalică de prindere
* Diametru 30 mm
* Zonă personalizabilă: 
 diametru 20 mm
* 25 buc./set

pOrtecUSOn 
OrizOntaL cU 
bandă cOLOr

pentru protecția ecusoanelor, 
este prevăzut cu bandă color 
în partea superioară. pentru 
prindere, se pot atașa clipuri 
simple sau cu fir retractabil, 
lănțișoare sau benzi textile 
cu carabină.

* 100 buc./cutie

cLip pentrU 
ecUSOane

pentru prinderea 
portecusoanelor sau cardurilor 
magnetice.

* Clemă metalică
* 100 buc./set

LănȚișOr 
pentrU ecUSOn

pentru prinderea 
portecusoanelor sau  
a cardurilor magnetice.

* 100 buc./set

cLip pentrU ecUSOn tip „crOcOdiL”

cu sistem de prindere metalic.

cod culoare
dimensiuni 
exterior

dimensiuni 
interior

2880 ■■■■■ 95 x 75 mm 90 x 55 mm

cod culoare

4026 ■■■■■
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prOdUSe pentrU prezentare și aFișare

cod detalii (l x h)

5402 66 x 100 cm

6197 67,5 x 104 cm

Flipchart whiteboard
Foarte util pentru săli de conferințe, prezentări, traininguri etc.

* Picioare telescopice, reglabile pe înălțime
* Înălțime maximă: 186 cm
* Suport pentru markere și burete
* Suprafața de bază poate fi folosită ca whiteboard

rezervă
pentrU
FLipchart
hârtie velină,  
prevăzută 
cu perforații, 
pentru prinderea 
pe flipchart.

cod detalii

2702 semilucioasă/50 file

6123 alb/50 file

Spray pentrU 
whitebOard
Special pentru curățarea 
tablelor albe (whiteboard). 
Înlătură perfect urmele de 
scriere.

cod detalii

3005 250 ml

SKu

Pentru scriere pe flipchart, recomandăm produsele prezentate  
la pagina 90. Markerul ICO ARTIP (foto) funcționează cu cerneală pe 

bază de apă, care nu trece prin coala de hârtie. 

panOU pLUtă cU raMă de LeMn
Util pentru orice încăpere: recepție, secretariat, 
săli de conferințe, depozit, atelier, locuință etc.

cod detalii

3082 90 x 120 cm

2842 60 x 80 cm

2841 40 x 60 cm

Pentru prinderea documentelor 
pe panou recomandăm pionezele 
speciale (cod 5545) prezentate la 
pagina 166.
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tabLă neagră
pentru scriere cu cretă albă sau color.

* Cu ramă de lemn
* Suprafaţa de scriere este din carton tratat, 
 cu acoperire lucioasă neagră
* Se livrează cu sistemul de prindere pe perete

cod detalii (l x h)

2982 60 x 40 cm

SKu

suprafa
ță

m
agnetic

ă

suprafață

nem
agnetică

whitebOard cU raMă din LeMn
pentru spații de lucru mai informale – săli de curs sau de training  
ori pentru întâlniri interne. 

* Se livrează cu sistemul de prindere pe perete
* Pentru curățare se folosește soluția specială Clean Range 
 (cod 3005)

suprafață magnetică cod detalii (l x h)

2996 60 x 80 cm

2995 40 x 60 cm

suprafață nemagnetică cod detalii (l x h)

2998 60 x 90 cm

2997 40 x 60 cm

SKu

whitebOard cU raMă din aLUMiniU
recomandat pentru birouri, săli de training și prezentare.

* Suprafață magnetică
* Se livrează cu sistemul propriu de prindere pe perete
* Pentru curățare se folosește soluția specială Clean Range 
 (cod 3005)

cod detalii (l x h)

2994 90 x 60 cm

4283 180 x 120 cm

suprafață

m
agnetică

suprafa
ță

m
agnetic

ă

prOdUSe pentrU prezentare și aFișare

Pentru scriere și 
ștergere pe whiteboard, 

recomandăm markerul ICO 
MULTIFUNCțIONAL sau KIT-ul 

SCHNEIDER MAXX ECO 110. 
Vezi și celalalte produse 

pentru scriere și ștergere pe 
whiteboard la paginile 90-92. 
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bUrete pentrU whitebOard

șterge rapid și nu lasă urme.

cod detalii

6384 nemagnetic

6541 magnetic

Mesaje 
de impact
Tabla neagră își poate găsi 
utilitatea oriunde: la birou, 
la restaurant sau bar, acasă 
sau la școală. Chiar dacă ai de 
scris un anunț, un program,  
un meniu sau dacă mezinul 
familiei vrea să deseneze,  
tabla neagră este un produs 
care oferă suprafața potrivită 
pentru scrierea sau desena-
rea cu cretă. Și, pentru a fi în 
trend, folosește markerul cu 
cretă lichidă, în culori strălu-
citoare, pentru ca scrierea sau 
desenul să fie de impact.
află detalii despre markerele cu 
cretă lichidă la pag. 88

MagneȚi pentrU 
whitebOard icO
Foarte utili pentru prinderea 
notițelor, anunțurilor etc.  
pe suprafețe metalice. 

cod diametru (mm) buc./set

6399 15 10

6400 20 8

6401 30 5

6402 40 4

prOdUSe pentrU prezentare și aFișare
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SCriere și COreCtAre
Pixuri, creioane, rollere, markere, stilouri, mine sau rezerve etc. – lista instrumentelor de 
scris este mai complexă decât oricând, în ciuda percepției generale că scrisul de mână 
este înlocuit cu obiceiul de a scrie folosind telefonul sau computerul. Dar pentru notițe, 
schițe de proiecte, liste, teme ori scrisori, oamenii continuă să folosească instrumente 
clasice de scris, cu atât mai mult cu cât acestea au evoluat, la rândul lor. În catalogul 
Aperta găsești sute de produse, de la cei mai buni producători.

nOUtăȚi

Familia One
O nouă generație de rollere cu cerneală completează gama de 
instrumente de scris Schneider. Sistemul inovator Super-Flow 
asigură un scris continuu de la început până la sfârșit. Vârful 
foarte neted „Ultra-Smooth” al modelului Business oferă cea 
mai bună experiență a unui scris incredibil de lin. Varianta 
Hybrid asigură o alunecare deosebit de ușoară pe hârtie da-
torită bilei din vârf, din oțel inoxidabil, montată pe un suport 
de plastic. Cerneala este stocată în rezervorul instrumentului 
de scris sub formă lichidă, ceea ce determină o fluiditate  
maximă și protecție împotriva scurgerilor datorate 
diferențelor de temperatură și presiune.

Același sistem inovator, Super-Flow, este folosit și pentru 
textmarkerul One, pentru ca evidențierea textelor să fie mult 
mai ușor de făcut. Consistența cernelii strălucitoare asigură 
un flux continuu de la început până la sfârșit.

află mai multe despre familia one din pag. 61-63 și 93

ecO
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grijă pentru natură
Protejarea mediului 
înconjurător este o 
îndatorire a noastră, 
a tuturor, iar folosirea 
produselor ecologice 
este o modalitate la 
îndemână pentru a 
contribui la salvarea 
naturii. Pixurile Ico 
Natura, fabricate din 
hârtie reciclată, de 
origine vegetală, sunt 
alegerea perfectă 
pentru acest lucru. 
alege unul dintre modelele 
ico natura de la pag. 40

practic

2 în 1! 
instrumentul de scris cu două funcții 
În timpul unei ședințe, la un training, la un curs de la școală 

sau universitate sau oricând avem nevoie de a evidenția 
anumite pasaje din notițele luate, un textmarker este 

absolut necesar pentru aceasta. Să avem două instrumente 
de scris – un pix și un textmarker – poate fi uneori mai 

dificil, de aceea îți recomandăm Schneider ID Duo – 
instrumentul de scris cu două funcții: roller și textmarker. 
La un capăt este roller cu cerneală albastră, iar la celălalt 

capăt este textmarker cu cerneală galben-strălucitor. 
află mai multe detalii despre id duo din pag. 70
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practic

un pix pentru o atingere specială
Slider Touch reunește două lumi. Lumea scrisului de mână, pe hârtie cu pixul, și lumea 
digitală, navigarea pe tablete sau pe telefoanele smart. Slider Touch este pix la un 
capăt și sistem „touch screen” la celălalt capăt. Capătul „touch”, cu tehnologie unică 
și patentată, nu afectează negativ ecranele tabletelor sau ale telefoanelor smart. 
Avantajele folosirii sistemului Touch sunt evidente: navigarea pe ecran este precisă și 
rapidă, display-urile rămân curate și intacte, fără amprente ale degetelor și fără a fi 
afectate în vreun fel, din punct de vedere al integrității ecranului; se poate lucra chiar și 
purtând mănuși (lucru util în laboratoare sau când temperatura este scăzută; și, nu în 
ultimul rând, doamnele cu unghiile lungi pot scrie mesaje sau naviga mult mai ușor pe 
internet cu ajutorul capătului Touch.
află mai multe despre slider touch din pag. 51

elegant, cu scris 
fin ca mătasea

tehnOLOgie

Instrumentul de scris este și 
un accesoriu care ne poate 

defini ca persoane – inclusiv 
anumite trăsături de caracter 

devin evidente. De multe ori, 
cu un pix elegant, care simțim 

că ne reprezintă, scriem mai 
greu, iar cu un pix simplu 

scriem ușor. Pentru a îmbina 
eleganța cu ușurința în scriere, 

Schneider a patentat tehnologia 
revoluționară Viscoglide®, ce 

combină ingenios pasta și gelul, 
pentru ca pixul să alunece mult 

mai ușor pe hârtie, efortul de 
scriere fiind minim. Elegantul 

Epsilon este pixul care alunecă 
pe hârtie atât de ușor, încât 

experiența scrierii este unică. 
află mai multe detalii despre  

acest pix, dar și despre altele 
similare, din pag. 48

39
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piXUri cU paStă

piX icO KaMeLeOn 

patru culori întotdeauna  
la îndemână!

* Corp din metal cu striații, 
pentru a preveni alunecarea 
degetelor
* Funcționează cu mine scurte, 
tip balograf

cod culori de scriere

6386 ■■■■

piXUri OLiMpia 
icO natUra și 
antibacteriaL 

* Corp din plastic reciclabil

cod
culoare 

corp tip
culoare 

de scriere

6387 ■ antibacterial ■
6425 ■ ICO Natura ■

cod culoare corp culoare de scriere

PIX135 ■■■■■■■■■■■■■■■ ■

cod model culoare de scriere

6424 cu capac ■
6426 cu mecanism ■

piX icO natUra

* Corp din hârtie reciclată, de origine 
vegetală, cu buton, clip și vârf din materiale 
reciclabile
* Disponibil în două variante: cu mecanism și 
cu capac

cod culoare de scriere

PIX134 ■

piX icO MetaL

* Elegant și ușor, potrivit celor 
cu gusturi rafinate
* Personalizat prin gravură, 
pixul poate fi un cadou deosebit 
* Echipat cu mină tip Parker

piX icO X-pen

jumătate din metal și jumătate din plastic color, X-pen este un pix clasic, echipat  
cu mină tip parker.

4 in 1
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piXUri cU paStă 

piX Schneider 
FOrever 

twister este un instrument de scris  
tineresc, potrivit pentru adolescenți.

* Corp negru cauciucat
* Breloc atașat 
* Ambalat în cutie transparentă din plastic

cod model breloc culoare de scriere

5342 craniu ■
5343 cruce ■
5344 trandafir ■

piX Schneider OptiMa 

corp din plastic transparent, de aceeași culoare cu a scrisului.

* Clema, vârful, inelul și butonul sunt metalice
* 10 buc./cutie

cod culoare corp/scriere

5352 ■■■

piX Schneider pULSe 

corp ergonomic din cauciuc moale, 
ce oferă un mare confort la scris. 

* Clema lată, vârful și butonul sunt metalice 
* Culoarea de scriere este indicată la capătul cu clemă
* 10 buc./cutie

cod culoare corp culoare de scriere

5483 ■■ ■■■

Pix Schneider 
K3 Biosafe
responsabilitatea pentru protecția mediului încon-
jurător este importantă pentru compania Schneider.  
astfel, a fost creat pixul K3 biosafe cu corp realizat 
din bioplastic (celuloză naturală, regenerabilă și reci-
clabilă), de culoare albă. bioplasticul se descompune  
natural, cu ajutorul microorganismelor, fără să lase 
reziduuri dăunătoare, ci doar apă, carbon și bioma-
să. toate componentele acestui pix au fost testate și  
dovedite ca fiind biodegradabile. 

* Culoarea corpului este albă, iar partea care 
 înconjoară butonul indică culoarea scrisului

cod culoare scriere

5790 ■■■
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piX Schneider SUrF 
– bLiSter

culoarea translucidă a corpului 
creează un aspect „de gheață”, 
datorită finisajului mat. 

* Din plastic cu clemă lată și 
extremități argintii 
* Disponibil la blister (cu 2 bucăți) 
pentru a fi ușor de expus în magazin
* 10 buc./cutie

cod culoare scriere

4374 ■

cod culoare corp culoare scriere

PIX099 ■

piX Schneider K1 argintiU

corp din plastic lăcuit, cu finisare argintie.

* Clema și butonul sunt metalice

piX Schneider K1 

corp unicolor din plastic.

* Clema și butonul sunt metalice

cod culoare corp/scriere

PIX098 ■

piX Schneider K7  

corp din plastic alb.

* Clema și butonul sunt metalice  
* Culoarea de scriere este indicată la capătul cu clemă

cod culoare corp culoare scriere

2865 ■ ■

piX Schneider F-ace 

designul dinamic este completat de o cle-
mă mare, potrivită pentru personalizare.

* Corp unicolor din plastic opac (alb sau 
negru) sau transparent (albastru)

cod culoare corp culoare scriere

2862 ■ ■
2862 ■■ ■

piXUri cU paStă



43catalogul aperta 2015 – 2016

piX Schneider K20 FreSh  

corp din plastic transparent mat.

* Clema, inelul și butonul sunt metalice 

cod culoare corp culoare scriere

2864 ■■■■■ ■
cod culoare corp/scriere

PIX041 ■■■■

cod

2917

cod

5985

piXUri cU paStă 

piX Schneider LOOX

Un pix cu corp elegant, cu manșon ergonomic din cauciuc de culoare gri.

* Clemă metalică

piX Schneider SUpriMO

corp color din plastic transparent, cu manșon ergonomic pentru 
comoditate la scriere. disponibil în patru culori, culoarea de  
scriere fiind aceeași cu a corpului.

LA DISPLAy

* Corp 
transparent, 

30 buc.

LA BUCATă

* Corp mat lăcuit LA BLISTER

* Corp transparent, 2 buc.
cod culoare corp culoare scriere

2866 ■ ■
2866 ■■■ ■
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piXUri cU paStă

piX 
Schneider evO  

evO este destinat în primul 
rând personalizării, pentru 
că dispune de o suprafață 
mare de inscripționare pe 
corp și pe clema metalică 
lată.

piX Schneider Fave  

corp color din plastic transparent, disponibil în șase culori.

cod culoare corp culoare scriere

5791 ■ ■
5791 ■■■ ■

cod culoare corp culoare scriere

5960 ■■■■■■ ■

piX Schneider eSSentiaL 

Schneider essential este recomandat în principal pentru a fi personalizat. corpul și clema sunt din plastic, 
cu suprafață mare pentru inscripționare. 

* Pe corp: 80 x 28 mm (pe toată lungimea)
* Pe corp: 45 x 28 m (în prelungirea clemei)
* Pe clemă: 35 x 5,5 mm

* Disponibil în două variante:

Corp transparent

cod culoare corp
culoare
scriere

5479 ■■■■■■■ ■

cod culoare corp
culoare
scriere

2365 ■■■■■■ ■

Corp mat
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piXUri cU paStă 

piX Schneider OFFice 

Un pix simplu și elegant, disponibil într-o mare varietate de culori, cu clema, inelul și butonul metalice. 

* Disponibil în două variante:

cod culoare corp culoare scriere

2867 ■ ■
2867 ■■■■■ ■ cod

5702

LA DISPLAy – corp transparent  
(K20 Icy Colours), 100 de bucăți asortate

piX Schneider K15

Schneider K15 are corp din plastic opac. clema, inelul și butonul sunt metalice. este potrivit pentru personalizare. 

* Disponibil în două variante:

cod culoare corp culoare scriere

2335 ■ ■
2863 ■■■■■■■■■ ■

LA BUCATă

cod buc./cutie culoare corp culoare scriere

5854 50 ■ ■
5854 50 ■ ■
5854 50 asortate ■
5867 20 ■ ■
5867 20 ■ ■

LA CUTIE
20 sau 50 de pixuri ambalate în cutie de carton

LA BUCATă – corp mat
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piXUri cU paStă

piX Schneider tOpS M 

pix de unică folosință, cu vârf din oțel 
inoxidabil cu scris mediu. are corp trans-
parent, lungime de scriere de aproximativ 
3.000 m și grosime de scriere de 0,4 mm. 

* Disponibil în două variante:

cod culoare scriere

2874 ■■■■

LA CUTIE DE CARTON

cod buc./cutie culoare scriere

5859 50 ■■■■

piX Schneider tOpS F 

pix de unică folosință, cu vârf din oțel inoxidabil, cu scris fin.  
are corp opac, galben, grosime de scriere de 0,3 mm și lungime 
de scriere de 3.500-4.000 m.  

* Disponibil în două variante:

LA CUTIE DE CARTON

cod buc./cutie culoare scriere

5858 50 ■■■

piX Schneider tOpS – diSpLay 

Schneider tops este disponibil 
și în display cu 190 de bucăți asortate:

* 140 buc. Tops M: 
 Albastru – 80 buc.
 Negru – 30 buc.
 Roșu – 20 buc.
 Verde – 10 buc. 

* 50 buc. Tops F:
 Albastru – 25 buc.
 Negru – 15 buc.
 Roșu – 10 buc.

LA BUCATă

cod

5779

cod culoare scriere

2873 ■■■

LA BUCATă



47catalogul aperta 2015 – 2016

piXUri pentrU ghișeU

piX Schneider KLicK FiX  
Suportul klick-fix este autoadeziv și se rotește la 180° 
pentru a fi ușor de folosit. 

* Mina se poate înlocui

cod culoare scriere

2933 ■

piX cU SUpOrt icO natUra

* Corp din plastic biodegradabil, ecologic
* Bază antiderapantă
* Mina se poate înlocui

cod culoare scriere

6427 ■

piX cU SUpOrt icO 
antibacteriaL

* Corp din plastic cu componente ce au efect  
 antibacterial
* Bază antiderapantă  
* Mina se poate înlocui

cod culoare scriere

6395 ■

piX cU SUpOrt icO t-pen

* Suportul se poate fixa pe masă 
 cu ajutorul adezivului de pe talpă
* Mina se poate înlocui

cod culori disponibile culoare de scriere

6394 ■■ ■

piX cU SUpOrt 
Magnetic icO Mini

* Poate fi fixat atât orizontal, 
 cât și vertical pe suprafețe magnetice
* Mina se poate înlocui

cod
culori 

disponibile
culoare 
scriere

6393 ■■ ■

piX cU SUpOrt 
icO Mini

* Poate fi fixat pe suprafețe atât  
 orizontal, cât și vertical, cu ajutorul    
 adezivului de pe talpa suportului
* Mina se poate înlocui

cod
culori 

disponibile
culoare 
scriere

6392 ■■ ■
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piXUri cU geL și tehnOLOgia viScOgLide®

piX Schneider id

id este un generator de idei și creativitate, premiat pentru design.

* Corp ergonomic, datorită suprafeței cauciucate și a decupajului 
 special
* Se livrează ambalat în cutie transparentă din plastic
* Se poate combina cu stiloul ID (cod 5619), rollerul ID Duo (cod 5724) 
 și creionul mecanic ID (cod 5741), obținându-se astfel un set  
 deosebit

piX Schneider epSiLOn 

design clasic, corp bicolor din plastic și zonă de prindere antidera-
pantă, pentru comoditate la scriere. echipat cu mină viscoglide®, 
ce combină perfect pasta obișnuită cu gelul, pentru ca scrierea să 
fie extrem de lină.

cod culoare corp
culoare
scriere

5197 ■■ ■■ ■ ■

cod culoare corp culoare scriere

PIX127 ■■■■■■■ ■

cod

6274

* Disponibil în două variante: 
 LA BUCATă

 LA DISPLAy: 12 buc. + 1 pix pentru testare 

piX Schneider cOntraSt

corp în formă clasică cu porțiuni cauciucate, ce oferă mai mult 
confort la scris.

* Clema, vârful și butonul sunt metalice 
* Ambalat individual, în cutie transparentă

* Disponibil în două variante: 
 LA BUCATă

cod

6515

 LA DISPLAy: 18 buc.

cod culoare corp
culoare
scriere

5857 ■ ■■ ■

piX Schneider pULSe prO

corp ergonomic din cauciuc moale, ce oferă 
un mare confort la scris. 

* Clema lată, vârful și butonul sunt metalice
* 10 buc./cutie

* Disponibil în două variante: 
 LA BUCATă

cod

6120

cod culoare corp culoare scriere

5727 ■■ ■

 LA DISPLAy: 30 buc. în culori asortate 
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* Disponibil în două variante: 
 LA BUCATă

piX Schneider haptiFy 

ergonomic și colorat: haptify îți aduce un strop de bucurie!  
Manșon ergonomic, cu decupaj special în trei fețe, pentru confort 
maxim la utilizare. corp disponibil în cinci culori atractive.

cod

6103

cod culoare corp culoare scriere

6102 ■ ■
6102 ■ ■■ ■■ ■■ ■

pixul Schneider haptify este disponibil și la display cu 30 bucăți. 

piX Schneider SLider rave 

corp ergonomic, cauciucat și decupat, 
pentru confort maxim la scris. 

* Clema lată, vârful și butonul sunt metalice
* Grosime de scriere: 0,7 mm (XB)
* Culoarea de scriere este indicată pe corpul bleu
* 5 buc./cutie

piX Schneider 
SLider reLOad 

corp din plastic argintiu lucios,  
cu manșon de prindere color.  
clema este metalică. 

* 10 buc./cutie

cod

6234

LA DISPLAy: 30 buc. în culori asortate

cod culoare scriere

5856 ■■■

cod culoare scriere

4580 ■■■■

piX Schneider 
SLider XtenSiOn 

design sport și manșon 
de cauciuc, ce conferă confort 
în timpul scrisului. 

* 10 buc./cutie

cod culoare scriere

4579 ■

piXUri cU geL și tehnOLOgia viScOgLide®
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piXUri cU geL și tehnOLOgia viScOgLide®

piX Schneider SLider MeMO Xb

corpul ergonomic garantează o foarte bună aderență 
în timpul scrisului și o mișcare naturală a mâinii. 

* Grosime de scriere: 0,7 mm
* Culoarea de scriere este indicată pe corpul bleu
* 10 buc./cutie

piX Schneider SLider

corp transparent, cu un design sport. 

* Vârf din oțel inoxidabil, rezistent la uzură
* Manșon din cauciuc în culoarea de scriere,  
 pentru confort la scris 
* 10 buc./cutie

cod

6231

cod culoare scriere

5345 ■■■■

cod
culoare
scriere

grosime de 
scriere (mm)

3012 ■■■ 0,3 (F)

3013 ■■■■ 0,4 (M)

3014 ■■■ 0,7 (XB)

cod detalii set
grosime

de scriere (mm)

4735 8 buc. ■■■■■■■■ 0,7 (XB)

4734 4 buc. ■■■■ 0,7 (XB)

* Disponibil în două variante: 
 LA BUCATă

 LA DISPLAy: 30 buc. în culori asortate

* Disponibil în două variante: 
 LA BUCATă

 LA SET
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piXUri cU geL și tehnOLOgia viScOgLide®

piX Schneider SLider edge 

pix în culori diverse, cu corp ergonomic, triunghiular, cauciucat, 
pentru confort maxim în timpul scrisului.

piX Schneider SLider tOUch  

două funcții într-un singur instrument de scris: cu un 
capăt scrii, iar cu celălalt folosești touch-screen-ul  
telefonului sau tabletei. Materialul „touch” este speci-
al conceput pentru a nu afecta ecranul smart phone-
ului sau tabletei. grosime de scriere: 0,7 mm (Xb).

cod culoare scriere
grosime

de scriere (mm)

5861 ■■■ 0,3 (F)

5862 ■■■■ 0,4 (M)

5860 ■■■■■■■■■ 0,7 (XB)

cod detalii culoare grosime de scriere (mm)

2333 3 buc. ■■■ 0,7

cod culoare corp scriere

PIX133 ■■■■■

cod detalii culoare
grosime

de scriere (mm)

5962 8 buc. ■■■■■■■■ 0,7 (XB)

cod grosime de scriere (mm)

6230 XB

6519 F/M/XB

* Culoarea de scriere este indicată pe corpul bleu
* 10 buc./cutie
* Disponibil în patru variante:

 LA SET  LA BLISTER

 LA DISPLAy: 120 bucăți

LA BUCATă: 10 buc./cutie
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piXUri cU geL și tehnOLOgia viScOgLide®

diSpLay Schneider SLider 

conține 180 de pixuri Slider – diverse modele și culori. 

* 30 buc. pix Slider Rave XB
* 30 buc. pix Slider Memo XB
* 120 buc. pix Slider Edge XB 
* Dimensiunile display-ului (lățime x înălțime x adâncime):
 48 x 32,2 x 18 cm

piX Schneider geLiOn 
* Pix cu gel cu rezervă care se poate înlocui (Gelion 39)
* Corpul este transparent, cu manșon ergonomic din cauciuc 
 de culoarea scrisului
* Grosime de scriere: 0,4 mm
* 10 buc./cutie

diSpLay Schneider pLUg & pLay 

conține 160 de pixuri cu sistemul plug & play (care permite 
utilizarea mai multor tipuri de mine). 

* 15 buc. pix Epsilon
* 15 buc. pix Rave XB
* 15 buc. pix Pulse Pro
* 15 buc pix Loox
* 100 buc. pix Office transparent
* Dimensiunile display-ului (lățime x înălțime x adâncime):
 48 x 32,2 x 18 cm

cod

PIX518

cod

PGE047

cod culoare scriere

2871 ■■■

piX cU geL icO geL-X cU MecaniSM 
* Corp din plastic albastru transparent 
* Grosime de scriere: 0,5 mm

cod culoare de scriere

6389 ■

piX cU geL icO cU capac 
* Corp din plastic transparent, cu manșon ergonomic din cauciuc 
 de culoarea scrisului
* Grosime de scriere: 0,5 mm

cod culoare scriere

6388 ■■■■
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eXcLUSiv
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Mine pentrU piXUri

Mină cu pastă argintie
pasta de culoare argintie este recomandată pentru scrierea pe hârtie în culori închise – de exemplu, pe mape din carton, scrisori,  
albume, invitații etc. 

Mină Schneider SiLver 75 
* Grosime de scriere: 0,4 mm
* Lungime de scriere: 3.000 m
* 10 buc./cutie

cod

6193

Mină Schneider geLiOn 39  
* Grosime de scriere: 0,4 mm 

* 10 buc./cutie

cod culoare scriere

2946 ■■■

Mină cu gel
pentru un scris strălucitor, asemănător cu cerneala. rezistentă la 
apă (exceptând culoarea roșie).

Mină cu tehnologia  
viscoglide®

combinația ingenioasă de pastă și gel asigură o fluiditate a  
scrisului inegalabilă. rezistentă la apă (exceptând culoarea roșie).

cod culoare scriere

4581 ■■■■

Mină Schneider SLider 755 M 
* Grosime de scriere: 0,4 mm

* Lungime de scriere: 6.000 m 

* 10 buc./cutie
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Mine pentrU piXUri

Mine cu pastă
asigură o scriere ușoară și consumul întregii cantități de pastă fără a lăsa urme. Minele din metal au pereții mai subțiri față de minele 
din plastic, având un conținut mai mare de pastă. datorită rezistenței la apă, sunt recomandate pentru scriere pe documente oficiale.

Mină Schneider 708 M 
* Grosime de scriere: 0,4 mm
* Lungime de scriere: 7.500 m 
* 10 buc./cutie

cod culoare scriere

2934 ■■■

Mină Schneider 
eXpreSS 785 M FOrMat „crOSS”  
* Grosime de scriere: 0,4 mm
* Lungime de scriere: 3.000 m
* 5 buc./cutie

cod culoare scriere

4266 ■■

Mină Schneider eXpreSS 56 M  

potrivită pentru pixurile care funcționează cu mai multe mine, 
multicolor.

* Grosime de scriere: 0,4 mm
* Lungime de scriere: 1.400 m
* 20 buc./cutie

cod culoare scriere

4071 ■■■■

Mină Schneider OFFice 765 M   
* Grosime de scriere: 0,4 mm
* Lungime de scriere: 3.000 m
* 10 buc./cutie

cod culoare scriere

2936 ■■

Mină Schneider OFFice 575 M    
* Grosime de scriere: 0,4 mm
* Lungime de scriere: 3.000 m
* 10 buc./cutie

cod culoare scriere

2937 ■■

Mină Schneider din pLaStic  
cU vârF grOS M 
* Grosime de scriere: 0,4 mm
* Lungime de scriere: 2.000 m

cod culoare scriere

4195 ■■

Mină Schneider eXpreSS 735 M 
* Grosime de scriere: 0,4 mm
* Lungime de scriere: 10.000 m 
* 10 buc./cutie

cod culoare scriere

5726 ■
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Mine pentrU piXUri

cod

5978

diSpLay 180 Mine

toate minele au pasta rezistentă la apă (exceptând culoarea roșie a minei 
Slider 755Xb). display-ul este recomandat magazinelor cu spațiu adecvat 
de expunere (dimensiuni: 27,5 x 26,5 x 3,5 cm). display-ul este prevăzut 
cu un geam de protecție.

* Slider 755 XB (grosime scriere 0,7 mm): 10 negre, 5 roșii și 10 albastre;
* Express 75 M (grosime de scriere 0,4 mm): 20 negre și 20 albastre;
* Express 56 M (grosime de scriere 0,4 mm): 15 negre, 10 roșii și 15 albastre;
* Express 775 M (grosime de scriere 0,4 mm): 10 negre, 10 roșii și 20 albastre;
* Express 735 M (grosime de scriere 0,4 mm): 5 negre, 5 roșii și 5 albastre;
* Express 735 F (grosime de scriere 0,3 mm): 5 negre și 5 albastre;
* Express 785 M (grosime de scriere 0,4 mm): 5 negre și 5 albastre.

denumirea pixului  slider 755 express 735 mină 708 gelion 39 express 740
mină 75 
silver mină 765 mină 575

mină plastic 
vârf gros

Pix Schneider Twister – Forever A A A A A A A

Pix Schneider Optima A E A A A

Pix Schneider Surf A A A A A A A

Pix Schneider Pulse A A A A A A

Pix Schneider K1 argintiu A A A A A A

Pix Schneider K3 Biosafe A A A A A A

Pix Schneider K1 A A

Pix Schneider Loox A A A A A A

Pix Schneider F-ace A A A A A A A

Pix Schneider K7 A A A A A A

Pix Schneider Evo A A A A A A A

Pix Schneider K20 Fresh A A A A

Pix Schneider Office A A A A A E

Schneider Haptify A A A A A A A

Pix Schneider K15 A E

Pix Schneider Essential A A A A A A

Pix Schneider FAVE A A A A A A

Pix Schneider klick fix A A A A A A A

Pix Schneider ID E A A A A A A

Pix Schneider Contrast E A A A A A

Pix Schneider Slider Xtension E A A A A

Pix Schneider Slider Reload A A A A A A

Pix Schneider Rave E A A A A A

Pix Schneider Pulse Pro A A A A A A

Pix Schneider Gelion A A A E A A

Pix Schneider Epsilon E A A A A A

Pix Schneider Suprimo A A A A A A

Legendă | e = echipare standard; a = mină acceptată

Compatibilități 
între pixuri și mine Schneider
Schneider a dezvoltat tehnologia plug&play – formula magică pentru flexibilitate maximă la schimbarea minei. 
Majoritatea instrumentelor de scris acceptă mai multe tipuri de mine, astfel încât utilizatorul poate transforma un pix obișnuit 
în pix cu gel sau cu viscoglide®. Foarte avantajos pentru cei atenți la buget și la protejarea mediului înconjurător!
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rOLLere cU ștergere

übers Fiktion 
roller cu cerneală, care folosește o tehnologie ce permite utilizatorului să scrie, să șteargă și să revină apoi 
asupra a ceea ce a scris, lăsând hârtia curată. este prevăzut la un capăt cu o gumă cu cap teșit, astfel încât 
se poate scrie și șterge folosind un singur instrument de scris.  este deosebit de util celor care scriu mult de 
mână, desfășurând activități creative, care studiază, sunt implicați în realizarea unor proiecte care necesită 
muncă de planificare, schițare și revenire, precum și celor care au o profesie ce presupune să scrie,  
să corecteze și să rescrie rapid și curat (jurnaliști, reporteri, profesori, corectori etc.). 

* Vârf metalic cu bilă
* Gumă cu cap teșit, care înlesnește ștergerea de precizie
* Cerneală specială, care la temperatura de 60˚C, produsă 
 prin frecarea gumei de foaia de hârtie, devinde transparentă 
 (scrisul rămâne, dar nu mai este vizibil); 
 la temperaturi sub -10˚C, cerneala redevine vizibilă
* 12 buc./set

cod culoare scriere

6474 ■■■

rezervă pentrU rOLLerUL 
überS FiKtiOn 
* 10 buc./set

cod culoare scriere

6478 ■■■
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„Este un instrument de scris foarte util! Îmi place mai ales 
guma din capăt. Este foarte rezistentă. Eu șterg destul 
de des și de aceea obișnuiam să iau notițe cu creionul. 
Dezavantajul era că trebuia să rescriu. Acum nu mai este 
cazul, scriu pe curat din prima.”

Lavinia Petrariu, Marketing și Comunicare

Fără teama de a greși! 
„nu există decât o singură greșeală: teama de a greși”, spune marele filozof georg wilhelm Friedrich hegel. 
teama că poți face greșeli te oprește din evoluție, din dezvoltarea personală. nimeni nu s-a născut învățat, 
iar succesul fără greșeli nu există! „adevărul este greșeala îndelung corectată”, spune același filozof german. 
vă amintiți celebra propoziție „ana are mere”? a fost printre primele propoziții scrise de mii de elevi de 
ieri și de azi. Oare de câte ori am scris-o cu toții până când ne-a ieșit fără greșeală? câte „mămăligi” și câți 
„porcușori” au suportat caietele? astăzi avem un prieten de nădejde, care ne ajută să nu ne mai fie teamă  
să greșim: rollerul übers Fiktion. 

CU EL PUTEM:
* Scrie
* Șterge (cu guma specială de la celălalt capăt) atunci când am greșit, fără ca locul să rămână pătat
* Să scriem peste ce am șters, rapid și curat!

rOLLere cU ștergere
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roller Schneider One Business 
datorită sistemului inovator Super-Flow, scrierea cu acest roller se realizează extrem de ușor și rapid. zona de prindere cauciucată 
face ca mâna să nu obosească în timpul utilizării. vârful este conic, dintr-un plastic foarte rezistent și foarte neted, ceea ce produce 
o alunecare extrem de lină pe hârtie. cerneala este rezistentă la apă, astfel că rollerul poate fi folosit pe documente oficiale.

Disponibil în trei variante:
LA BUCATă

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

ROG031 ■■■■■ 0,6

cod

ROG052

cod

ROG053

LA DISPLAy

* 30 buc. în culori asortate

LA SET

* 4 buc. pe set

rOLLere cU cerneaLă
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rOLLere cU cerneaLă

roller Schneider One hybrid C 
vârful conic din oțel inoxidabil este căptușit în interior cu plastic, ceea ce produce un scris extrem de lin și de ușor. Sistemul inovator 
Super-Flow și zona de prindere cauciucată înlesnesc efortul de scriere. cerneala este rezistentă la apă, astfel că rollerul poate fi folosit 
pe documente oficiale.

Disponibil în trei variante:
LA BUCATă

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

ROG032 ■■■■ 0,3

ROG041 ■■■■ 0,5

cod grosime de scriere (mm)

ROG054 0,5

ROG058 0,3

cod grosime de scriere (mm)

ROG055 0,5

ROG059 0,3

LA DISPLAy

* 30 buc. în culori asortate

LA SET

* 4 culori pe set



63catalogul aperta 2015 – 2016

rOLLere cU cerneaLă

roller Schneider One hybrid n
vârful subțire tip „ac”, din oțel inoxidabil, este căptușit în interior cu plastic, ceea ce produce un scris extrem de lin și de ușor.  
Sistemul inovator Super-Flow și zona de prindere cauciucată înlesnesc efortul de scriere. cerneala este rezistentă la apă, rollerul fiind 
astfel recomandat inclusiv pentru a fi folosit în redactarea documentelor oficiale.

Disponibil în trei variante:
LA BUCATă

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

ROG042 ■■■■ 0,3

ROG044 ■■■■ 0,5

cod grosime de scriere (mm)

ROG060 0,5

ROG056 0,3

cod grosime de scriere (mm)

ROG061 0,5

ROG057 0,3

LA DISPLAy

* 30 buc. în culori asortate

LA SET

* 4 culori pe set
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rOLLere cU cerneaLă

roller Schneider Xtra document 
tehnologia inovativă Liquid-ink controlează fluxul de cerneală în mod constant, pentru un scris fără pete sau întreruperi.  
cerneala nu se usucă dacă rollerul este lăsat fără capac chiar și 2-3 zile. aceste rollere sunt recomandate pentru scriere pe documente 
oficiale, datorită proprietății cernelii de a fi rezistentă la apă (nu se împrăștie și, chiar dacă foaia este udată, scrisul rămâne intact).

* Pentru scris ferm și utilizare zilnică  
* Vârf conic 
* Manșon fin de cauciuc pentru confort la scris

Disponibil în trei variante:
LA BUCATă

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

2944 ■■■■ 0,6

3025 ■■■■ 0,3

cod grosime de scriere (mm)

6010 0,6

6255 0,3

cod nr. buc./blister culoare grosime de scriere (mm)

2913 1 ■■ 0,3

2911 1 ■■ 0,6

2918 2 ■■ 0,6

LA BLISTER

LA DISPLAy

* 30 buc. în culori asortate
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rOLLere cU cerneaLă

roller Schneider Xtra hybrid 
vârful acestui roller este din oțel căptușit în interior cu plastic – de aici și numele de „hybrid”. acest lucru are ca beneficiu amortizarea 
elastică a bilei de oțel din vârf, rezultat fiind un scris extrem de lin și de ușor.

* Pentru scris fin și precis, recomandat pentru lucrul cu rigle speciale 
* Vârf subțire, tip „vârf de ac” 
* Manșon fin de cauciuc pentru confort în timpul utilizării

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

3026 ■■■■ 0,3

3024 ■■■■ 0,5

rOLLer Schneider Xtra 895   

pentru scris ferm și utilizare zilnică. este potrivit pentru 
scrierea pe documente oficiale, datorită proprietății cernelii 
de a fi rezistentă la apă (nu se împrăștie și, chiar dacă foaia 
este udată, scrisul rămâne intact).

* Vârf conic, cu grosime de scriere de 0,6 mm
* Manșon fin de cauciuc pentru confort la scris
* 10 buc./cutie

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

3027 ■■■■ 0,6

Disponibil în trei variante:
LA BUCATă

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

2912 ■■ 0,5

LA BLISTER

cod grosime de scriere (mm)

2342 0,5

6256 0,3

LA DISPLAy

* 30 buc. în culori asortate
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cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

5630 ■■■■ 0,5

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

3023 ■■■■ 0,3

rOLLere cU cerneaLă

rOLLer Schneider 
Xtra 803 și 805

datorită vârfului tip „ac”, aceste rollere sunt 
recomandate pentru lucrul cu rigle și șabloane. 

rOLLer Schneider 
Xtra 823 și 825

vârful conic recomandă aceste rollere pentru 
utilizare zilnică și intensivă.

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

5622 ■■■■ 0,3

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

2945 ■■■■ 0,5

roller schneider xtra 803

roller schneider xtra 805

roller schneider xtra 823

roller schneider xtra 825
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rOLLere cU cerneaLă

rOLLer Schneider tOpbaLL 845

pentru scris ferm și utilizare zilnică.

* Vârf conic
* Corp negru metalizat
* 10 buc./cutie

rOLLer Schneider 
tOpbaLL 857

pentru scris ferm 
și utilizare zilnică.

* Vârf conic
* Corp gri-albastru metalizat

rOLLer Schneider tOpbaLL 847

pentru scris ușor și confortabil.

* Vârf conic din plastic flexibil, cu bilă din oțel inoxidabil în vârf
* Corp albastru metalizat
* 10 buc./cutie

rOLLer Schneider tOpbaLL 811 

ceea ce are deosebit acest roller este că poate fi reîncărcat (nu este de unică folosință) 
atât cu rezerva topball 850 (cod 3031), cât și cu 970 (cod 4042), caz în care devine liner.

* Vârf conic
* Corp argintiu cu inserții color, conform culorii de scriere
* 10 buc./cutie

roller Schneider topball 
topball este gama economică a rollerelor cu cerneală, având un raport calitate/preț foarte bun.

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

4040 ■■ 0,5

Mină Schneider  
tOpbaLL 850
* Recomandată pentru Topball 811 (cod 4040) 
* Se potrivește și pentru Topliner 911
 (cod 4041) 
* 10 buc./cutie

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

3031 ■■■ 0,5

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

2941 ■■■■ 0,3

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

5353 ■■■■ 0,5

cod culoare scriere

2920 ■■■

LA BLISTER

cod
culoare 
scriere

grosime 
de scriere (mm)

2940 ■■■■ 0,6

LA BUCATă
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cod

6233

Linere

FineLiner Schneider XpreSS

Liner premium, cu corp ergonomic, complet cauciucat, ceea ce oferă utilizatorului mai mult confort la scris. cerneala este permanentă, 
nu se usucă dacă liner-ul este lăsat fără capac mai multe zile și este și rezistentă la apă (nu se împrăștie, chiar dacă foaia este udată, 
iar scrisul rămâne intact). vârful este din fibră în manșon din oțel inoxidabil (tip „vârf de ac”), potrivit pentru scris fin și precis ori 
pentru lucrul cu șabloane și rigle speciale.

topliner Schneider 911
vârful tip „ac” din fibră în manșon din oțel inoxidabil recomandă acest liner 
pentru lucrul cu rigle și șabloane. poate fi reîncărcat atât cu rezerva topball 
970 (cod 4042), cât și cu 850 (cod 3031), devenind astfel un roller. 

* Corp gri metalizat cu inserții color, conform culorii de scriere
* 10 buc./cutie

Mină Schneider 970
* Recomandată pentru Topliner 911 (cod 4041)
* Se potrivește și pentru Topball 811 (cod 4040)
* 10 buc./cutie

LA SET
* 10 seturi/cutie

LA DISPLAy
* 30 buc. în culori asortate

cod culoare scriere
grosime 

de scriere (mm)

5069 ■■■■■■ 0,8

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

4041 ■■ 0,4

cod culoare scriere grosime de scriere (mm)

4042 ■■ 0,4

cod culoare scriere

5068 ■■■

LA BLISTER
* 10 blistere/cutie

cod nr. buc/blister culoare

5067 2 ■■

Disponibil în patru variante:
LA BUCATă
* 10 buc./cutie
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Linere

tOpwriter Schneider 157

cu vârf de 0,8 mm din fibră groasă, potrivit pentru scriere sau desenare.

* Corp verde metalizat
* 10 buc./cutie

tOpwriter Schneider 147

cu vârf de 0,6 mm din fibră, potrivit pentru scris fin și 
precis. 

* Corp verde metalizat
* Disponibil în două variante:
LA BUCATă
 
* 10 buc./cutie

LA BLISTER
* 10 blistere/cutie

LA BLISTER
* 10 blistere/cutie

cod culoare scriere

4043 ■■■
cod culoare scriere

2943 ■■■■

cod culoare scriere

3032 ■■■■■■■■■■

cod culoare scriere

2923 ■■■

cod culoare

2922 ■■■

tOpLiner Schneider 967

cu vârf de 0,4 mm din fibră, în manșon de oțel inoxidabil, potrivit pentru 
scris fin și precis.

* Corp negru metalizat
* Disponibil în două variante:

LA BUCATă 
* 10 buc./cutie
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StiLOUri și rOLLere cU rezerve de cerneaLă

StiLOU și rOLLer Schneider gLaM

Fermecător și modern, gLaM surprinde prin design-ul în relief al corpului său. combinațiile vibrante 
de culori, modelele imprimate tridimensional și unicitatea conceptului sunt ingredientele ce fac 
acest produs atrăgător pentru toate vârstele. 

* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală ce poate fi ștearsă
* Stilou cu peniță din oțel inoxidabil cu iridiu
*  Atât stiloul, cât rollerul sunt disponibile la display cu 17 bucăți  

plus încă una pentru testare

* 12 buc. + 1 stilou pentru testare

StiLOU Schneider id

este un produs de calitate 
superioară, potrivit pentru cei ce 
preferă scrierea cu stiloul. Se poate 
combina cu pixul id (cod 5197), 
rollerul id duo (cod 5724) și creionul 
mecanic id (cod 5741). astfel, se 
poate obține un set deosebit. 

* Zonă de prindere cu manșon  
ergonomic
* Funcționează cu patron standard  
de cerneală, ce poate fi ștearsă
* Peniță din oțel inoxdabil cu iridiu
* Se livrează în cutie transparentă din 
plastic

rOLLer Schneider id dUO  

roller și textmarker în același instrument de scris, potrivit la școală, 
universitate sau birou. La un capăt este roller (vârf de 0,5 mm) cu cerneală 
care se poate șterge, iar la celălalt capăt este textmarker (vârf de 2 mm) 
cu cerneală galbenă. Se poate combina cu pixul id (cod 5197), stiloul id 
(cod 5619) și creionul mecanic id (cod 5741). astfel, se poate obține un 
set deosebit.

* Zonă de prindere (a capătului cu roller) cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron special de cerneală – ce poate fi ștearsă – cu vârf 
 și sistem de reglare a fluxului de cerneală (cod 5875)
* Se livrează în cutie transparentă din plastic
* 5 buc./cutie.

cod

5724

cod culoare corp

5619 ■■ ■■ ■

LA DISPLAy

cod

6238

cod detalii

6177 stilou

6232 roller

Disponibil în două variante:

LA BUCATă
* 5 buc./cutie

cod detalii

5786 roller

5789 stilou

Disponibil în două variante:
LA BUCATă

SetUri gLaM

Stilou sau roller + un pic  
și 6 rezerve gratuite.

cod detalii

5958 set cu stilou

5959 set cu roller

LA DISPLAy
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StiLOUri și rOLLere cU rezerve de cerneaLă

rOLLer Schneider breeze  

Se remarcă printr-o ergonomie mărită, datorită zonei triunghiulare de prindere (o idee dezvol-
tată de către un grup de cercetători germani), pentru o mișcare naturală a mâinii.

* Funcționează cu patron special de cerneală – ce poate fi ștearsă – cu vârf 
 și sistem de reglare a fluxului de cerneală (cod 5875)

cod

ROG051

LA DISPLAy
* 30 buc.

rOLLer baSe SenSO  

Manșon ergonomic antialunecare și decupaj potrivit atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci.

* Funcționează cu patron special de cerneală – ce poate fi ștearsă – cu vârf și sistem de reglare a fluxului de cerneală (cod 5875)

cod

5981

* 8 buc. + 1 buc. pentru testare* Ambalat individual 
 în cutie din plastic

LA DISPLAy

cod culoare corp

6007 ■■ ■■

LA BUCATă

Disponibil în două variante:

cod culoare corp

5869 ■■■■

LA BLISTER
* Conține încă o rezervă
* 10 blistere/cutie

cod culoare corp

2346 ■■■■

LA BUCATă
* 5 buc./cutie

Disponibil în trei variante:
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StiLOUri și rOLLere cU rezerve de cerneaLă

StiLOU Schneider baSe  

clasic și modern în același timp, base are, din 2015, un nou design, în culori alternante 
puternice/pale: albastru/bleu, mov/lila, roșu/roz.

*  Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală, ce poate fi ștearsă
* Penița este din oțel inoxidabil cu iridiu

cod ambalare

6001 12 buc. + 1 tester

StiLOU Schneider baSe Uni   

corpul într-o singură culoare – negru, albastru, alb – face ca acest model să fie potrivit 
pentru elevi, studenți, dar și pentru adulții care preferă să scrie cu stiloul.

* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală 
* Peniță din oțel inoxidabil cu iridiu

* 12 buc. + 
 1 stilou pentru testare

cod

STI028

cod

STI068

LA DISPLAy
LA BUCATă
* Ambalat individual în cutie din plastic

Disponibil în două variante:



73catalogul aperta 2015 – 2016

StiLOUri și rOLLere cU rezerve de cerneaLă

rOLLer Schneider 
inX rOMantiK  

corp cu teme grafice romantice.

*  Zonă de prindere din cauciuc
*  Funcționează cu patron standard  

de cerneală, ce poate fi ștearsă
*  Disponibil doar la blister cu 1 buc.  

și două rezerve de cerneală
*  5 blistere/cutie

cod detalii

2703 roller + 2 rezerve

StiLOU și rOLLer Schneider inX SpOrtive  

design atractiv, în nuanțe de verde, cu inserții bleumarin și roșu.

*  Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală, ce poate fi ștearsă
*  Stiloul are penița din oțel inoxidabil cu iridiu
*  Rollerul are vârful solid, din oțel inoxidabil

cod detalii

5787 stilou

5788 roller

* 17 buc. + 1 tester

cod detalii

6000 stilou

6080 roller

LA DISPLAy

*  5 blistere/cutie

cod detalii

2903 stilou + 2 rezerve

2891 roller + 2 rezerve

LA BLISTER

Disponibil în trei variante:

LA BUCATă
* 10 buc./cutie

StiLOU Schneider baSe Kid  
pentrU Stângaci

recomandat pentru începători, stiloul base Kid a fost dezvoltat în 
colaborare cu învățători, testat intensiv în școli și premiat pentru 
design inovator. cutia conține un corp scurt și unul lung, pentru a 
fi folosit pe măsură ce copilul crește.

* Are manșon ergonomic din cauciuc (antialunecare) 
* Peniță specială din oțel inoxidabil cu iridiu pentru stângaci
* Funcționează cu patron standard de cerneală ce poate fi ștearsă

cod culoare corp

6243 ■■ ■■
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cod detalii

4679 stilou

4678 roller

StiLOU și rOLLer Schneider eaSy  

cu un design nou, easy se remarcă prin semitransparența corpului  
și desenele argintii imprimate pe fond albastru sau roșu.

*  Zonă de prindere cu manșon ergonomic
*  Funcționează cu patron standard de cerneală, ce poate fi ștearsă
* Penița stiloului și vârful rollerului sunt din oțel inoxidabil

* 30 buc.

* Stilou sau roller + 6 rezerve cerneală + pic Corry 
* 10 seturi/cutie

*  10 blistere/cutie

cod detalii

2904 stilou + 2 rezerve

2897 roller + 2 rezerve

cod detalii

5704 stilou

5757 roller

cod detalii

5784 stilou

5785 roller

cod detalii

2972 stilou + 2 rezerve

2783 roller + 2 rezerve

cod

6229

LA DISPLAy

LA SET

LA BLISTER

StiLOU și rOLLer Schneider OpUS   

corp argintiu cu extremități în trei variante de culoare: albastru, roșu sau negru.

* Zonă de prindere cu manșon 
* Funcționează cu patron standard de cerneală, ce poate fi ștearsă
* Stilou cu peniță din oțel inoxidabil
*  Atât stiloul, cât rollerul sunt disponibile doar la blister
*  10 blistere/cutie

* Stilou + roller 
 + 2 rezerve 
* 10 seturi/cutie

LA SET

Disponibil în patru variante:

LA BUCATă
* 10 buc./cutie

StiLOUri și rOLLere cU rezerve de cerneaLă
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*  30 buc. 

LA DISPLAy

cod detalii

5714 stilou

5758 roller

StiLOU și rOLLer Schneider vOyage 

design nou, din 2015, în culori clasice – negru combinat cu gri sau roșu. 

*  Zonă de prindere cu manșon ergonomic
*  Funcționează cu patron standard de cerneală, ce poate fi ștearsă
* Penița stiloului și vârful rollerului sunt din oțel inoxidabil

StiLOU și rOLLer Schneider vOice 

cu un design nou, din 2015, voice devine mai atractiv pentru copii, 
adolescenți și tineri. corp roz sau verde, cu desene argintii.

*  Zonă de prindere cu manșon ergonomic
*  Funcționează cu patron standard de cerneală, ce poate fi ștearsă
* Penița stiloului și vârful rollerului sunt din oțel inoxidabil

*  10 blistere/cutie

*  10 blistere / cutie

cod detalii

2907 stilou + 2 rezerve

2898 roller + 2 rezerve

cod detalii

5065 stilou + 2 rezerve

cod detalii

5953 stilou

5954 roller

cod detalii

5951 stilou

5952 roller

LA BLISTER

LA BLISTER

* 30 buc.

* 10 buc./cutie

cod detalii

5722 stilou

5955 roller

LA DISPLAy

LA BUCATă

StiLOUri și rOLLere cU rezerve de cerneaLă

Disponibil în trei variante:

Disponibil în trei variante:
LA BUCATă
 
*  10 buc. / cutie
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cod detalii

2909 stilou + 1 rezervă

2899 roller + 1 rezervă

StiLOU Schneider 688 

corp color în trei variante: verde, albastru, galben/albastru. 

*  Funcționează cu patron  
standard de cerneală,  
ce poate fi ștearsă

* Peniță economică din oțel 
* 10 blistere/cutie

StiLOU Schneider UnicOLOr 

corp unicolor în cinci variante: roșu, negru, galben, roz și verde. 

* Funcționează cu patron standard  
 de cerneală, ce poate fi ștearsă
*  Peniță economică din oțel 
* 10 blistere/cutie

* 10 blistere/cutie

cod detalii

2910 stilou + 2 rezerve

cod

6236

cod

6235

cod detalii

2978 stilou + 2 rezerve

LA BLISTER

cod detalii

5781 stilou

5453 roller

*  40 buc.

cod detalii

4586 stilou

4585 roller

LA DISPLAy

StiLOUri și rOLLere cU rezerve de cerneaLă

StiLOU și rOLLer Schneider zippi  

instrumente de scris de dimensiuni reduse, recomandate începătorilor. 
disponibile în trei culori ale corpului: albastru, roz și verde.

*  Zonă de prindere cu manșon ergonomic
*  Funcționează cu patron standard de cerneală, ce poate fi ștearsă
* Penița stiloului și vârful rollerului sunt din oțel inoxidabil

* Stilou + roller + 2 rezerve cerneală + pic Corry
* 10 seturi/cutie

cod

4137

LA SET

LA BUCATă

*  Stilou + 1 pic corector 
Corry + 6 rezerve

* 5 blistere/cutie

LA SET

*  Stilou + 1 pic corector 
Corry + 6 rezerve

* 5 blistere/cutie

LA SET

Disponibil în patru variante:

* 10 buc. / cutie
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rezerve de cerneaLă

cod ambalare (buc.) culoare

2847 100/borcan ■
2846 30/borcan ■

patrOn cerneaLă Schneider   

rezervă standard, sigilată cu bilă. cerneala albastră 
poate fi ștearsă cu picul Schneider corry (cod 2939). 
patroanele Schneider se potrivesc stilourilor și 
rollerelor care folosesc acest sistem de încărcare. 

cod

5875

rezervă Schneider 852    

rezervă cu regulator de cerneală – sistem de reglare 
a presiunii pentru a se asigura un scris continuu și 
uniform. Se usucă repede și nu se întinde, astfel încât 
un textmarker se poate folosi imediat. 

* Cerneală albastră ce poate fi ștearsă 
* Potrivită pentru rollerele: ID DUO (cod 5724), Breeze 
(cod 5869), Base Senso (cod 6007), Base Ball (cod 2886) 
* Set cu 5 bucăți 
* 30 seturi/cutie

cod ambalare (buc.) culoare

2844 6/cutie ■■■■
3084 25/set ■■
3083 1000/cutie ■■

Disponibil în două variante:
LA BORCAN

LA SET
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creiOane

creiOn Mecanic 
Schneider id  

id este un generator de idei 
și creativitate, premiat pentru 
design.

* Vârf retractabil
* Corp ergonomic, datorită 
 suprafeței cauciucate 
 și a decupajului special
*  Se poate combina cu stiloul ID 

(cod 5619), rollerul ID Duo (cod 
5724) și pixul ID (cod 5197);  
astfel, se poate obține un set 
deosebit

* Se livrează cu o gumă de șters, 
 în cutie din plastic transparent

creiOn Mecanic  
Schneider 556  

corp negru, ergonomic,  
pentru confort maxim  
la utilizare.

* Vârf retractabil nichelat
* Radieră încorporată, fără PVC
* 10 buc./cutie 

Mină Schneider  
pentrU creiOn 
Mecanic 

duritate hb și rezistență 
sporită la rupere.

* Lungimea minei:  60 mm 
*  Se șterge foarte ușor,  

nu lasă urme
* Set cu 12 bucăți
* 12 seturi/cutie 

Creion mecanic Schneider graffix
graffix este un creion mecanic profesional.

* Vârf retractabil nichelat
* Corp robust, de culoare albastră, cu manșon ergonomic din cauciuc
*  Radieră încorporată „extra-long”, fără PVC, care poate fi scoasă prin rotire
* 10 buc./cutie

cod grosime mină (mm)

5360 0,5

cod grosime mină (mm)

4036 0,5

4037 0,7

5361 0,9

cod grosime mină (mm) culoare corp

5741 0,9 ■■ ■

cod grosime mină (mm)

4038 0,5

4072 0,7
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cod

CRM044

creiOane

creiOn Mecanic Scriva MeX 

corp din plastic, transparent, color.

* Manșon negru, ergonomic, 
 pentru confort maxim la utilizare
* Vârf metalic retractabil
* Radieră încorporată
* 12 buc./cutie

Mină pentrU creiOn 
Mecanic icO p20 

recomandată pentru creionul 
mecanic icO p20 (cod crM040).

* Grosimea minei: 2 mm
* Lungimea minei: 90 mm
* Set cu 6 bucăți

creiOn Mecanic icO p20 

Funcționează cu mină cu grosimea de 2 mm (cod crM044), similară cu mina unui creion obișnuit din lemn.

* Corp ușor, din plastic color, cu striații în zona de prindere, pentru ca mâna să nu alunece
* Echipat cu o mică ascuțitoare (sub butonul de apăsare) pentru ascuțirea minei

creiOn Mecanic 
Scriva cinO  

corp din plastic transparent, color.

*  Manșon negru, ergonomic, pentru confort 
maxim la utilizare

* Vârf metalic retractabil
* Radieră încorporată
* 12 buc./cutie

Mină Scriva  
pentrU creiOn Mecanic 

duritate hb și rezistență bună la rupere.

* Lungimea minei: 60 mm 
*  Se șterge foarte ușor,  

nu lasă urme
* Set cu 12 bucăți
* 12 seturi/cutie 

creiOn 
cU gUMă Scriva 

clasic, cu corp galben din lemn 
și mină hb.

cod grosime mină (mm)

4429 0,5

4430 0,7

cod grosime mină (mm)

4431 0,5

4432 0,7
cod grosime mină (mm)

4355 0,5

4356 0,7

cod detalii

4301 cutie cu 12 buc.

4302 set cu 4 buc.

creiOn Mecanic Scriva OLa  
*  Manșon color, ergonomic, pentru confort maxim  

la utilizare
* Vârf metalic retractabil
* Radieră încorporată
* 12 buc./cutie

cod grosime mină (mm)

4433 0,5

4434 0,7

cod culoare corp

CRM040 ■■■■
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MarKere UniverSaLe

Markere universale (OhP)
Markerele Ohp sunt destinate scrierii pe foliile de retroproiector sau pe orice suprafață lucioasă: plastic, porțelan, sticlă, ceramică, 
metal etc. Scrisul se usucă foarte repede și rămâne strălucitor. Sunt diponibile în două variante: cu cerneală permanentă (pag. 82-83)
și cu cerneală non-permanentă (pag. 84).

Ohp MarKer UniverSaL icO M 
* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 1–1,5 mm

cod culoare

6366 ■■■■■■■■

Ohp MarKer UniverSaL icO S 
* Vârf subțire în manșon metalic 
* Grosime de scriere: 0,3 mm

cod culoare

6365 ■■■■

Ohp MarKer UniverSaL icO b 
* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 2-3 mm

cod culoare

6367 ■■■■

Ohp MarKer UniverSaL icO F 
* Vârf subțire în manșon metalic 
* Grosime de scriere: 0,5 mm

cod culoare

6364 ■■■■

Ohp MarKer UniverSaL icO c 
* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1–3 mm

cod culoare

6368 ■■■■
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MarKere UniverSaLe

* Vârf rotund 
* Grosime de scriere: 0,7 mm (fin)

cod culoare

4047 ■■■■

cod culoare

4045 ■■■■

cod culoare

4046 ■■■■

cod culori / set

2354 ■■■■
cod culori / set

2355 ■■■■

Ohp Schneider MaXX 224 M   
* Vârf rotund 
* Grosime de scriere: 1 mm (mediu)

Ohp Schneider MaXX 222 F   

Ohp Schneider 
MaXX 220 S   
* Vârf rotund 
* Grosime de scriere: 0,4 mm (superfin)

LA SET
 
*  Prevăzut cu agățător, pentru  

a fi mai ușor de expus în magazin
* 40 seturi/cutie 

LA SET
 
*  Prevăzut cu agățător, pentru  

a fi mai ușor de expus în magazin
* 40 seturi/cutie 

LA SET
 
*  Prevăzut cu agățător, pentru  

a fi mai ușor de expus în magazin
* 40 seturi/cutie 

cod culori / set

2356 ■■■■

Disponibil în două variante:
LA BUCATă
 
* 10 buc./cutie 

Disponibil în două variante:
LA BUCATă
 
* 10 buc./cutie

Disponibil în două variante:
LA BUCATă
 
* 10 buc./cutie
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MarKere UniverSaLe

Ohp Schneider MaXX 225 M  
* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 1 mm (mediu)

Ohp Schneider 
MaXX 223 F  
* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 0,7 mm (fin)

cod culoare

5723 ■■■■
cod culoare

2348 ■■■■

cod culori / set

2345 ■■■■
cod culori / set

2344 ■■■■

cod culoare

5949 ■■■■

Ohp Schneider 
MaXX 221 S  
* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 0,4 mm (superfin)

cod culoare

5950 ■■■■

Disponibil în două variante:
LA BUCATă
 
* 10 buc./cutie

Disponibil în două variante:
LA BUCATă
 
* 10 buc./cutie

Disponibil în două variante:
LA BUCATă
 
* 10 buc./cutie

LA SET

LA SET LA SET
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MaXX 230      
* Vârf rotund 
* Grosime de scriere: 1-3 mm
* 10 buc./cutie

cod culoare

3028 ■■■■

cod culoare

2928 ■■■■

cod culoare

3029 ■■■■

MarKer Schneider din aLUMiniU      
Markerele cu corp din aluminiu, având pereții mai subțiri, asigură un conținut mai mare de cerneală (spațiul interior de stocare este mai mare), comparativ 
cu markerele cu corp din plastic. aluminiul garantează și o etanșeizare mult mai bună, astfel încât markerul poate fi folosit mai mult timp. cerneala se usucă 
foarte repede, este rezistentă la lumină, la apă și la ștergere.

MarKer Schneider MaXX 250

MarKer Schneider MaXX 240      
 
* Vârf rotund 
* Grosime de scriere: 1-2 mm
* 10 buc./cutie

MarKer Schneider MaXX 280      
 
* Vârf teșit 
* Grosime de scriere: 4-12 mm
* 5 buc./cutie

MaXX 233      
* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1-5 mm
* 10 buc./cutie

cod culoare

3030 ■■■■
cod culoare

2929 ■■■

MarKere perManente

* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 2-7 mm
* 10 buc./cutie
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MarKere perManente

MarKer Schneider MaXX 
130/133 – diSpLay  

Maxx 130 și Maxx 133 sunt disponibile 
și la display din plastic cu 80 de bucăți asortate.

MarKer Schneider 
MaXX 130   
* Vârf rotund 
* Grosime de scriere: 1-3 mm
* 10 buc./cutie 

MarKer Schneider 
MaXX 133   
* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1-4 mm
* 10 buc./cutie 

cod culoare

2926 ■■■■■■■■
cod culoare

2927 ■■■■■■■■

cod tip markere

5776 Maxx 130

5777 Maxx 133

MarKer perManent icO 11  

Modelul 11 XXL are o caracteristică specială: vârful nu se usucă, 
chiar dacă markerul rămâne fără capac până la 14 zile.

* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 1–3 mm

MarKer perManent icO 12  

Modelul 12 XXL are o caracteristică specială: vârful nu se usucă 
chiar dacă markerul rămâne fără capac până la 14 zile.

* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1–4 mm

cod culoare

6371 ■■■■

ICO 11

cod culoare

6372 ■■■■
cod culoare

6373 ■■■■

ICO 12

cod culoare

6374 ■■■■

ICO 11 XXL ICO 12 XXL



87catalogul aperta 2015 – 2016

MarKere SpeciaLe

paint MarKer 
Schneider  
MaXX 271/278 
– diSpLay
* 80 buc.: 40 Maxx 271 (câte 
10 albe și aurii; câte 5 argintii, 
negre, roșii și albastre) și 40 
Maxx 278 (câte 10 argintii și albe 
și 20 aurii)
* Dimensiune display: 230 x 160 
x 400 mm

paint MarKer 
Schneider MaXX 270 
* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 1-3 mm
* 10 buc./cutie

cod

PMK006

paint MarKer 
Schneider MaXX 278 
* Vârf subțire, prins în manșon 
metalic, pentru trasarea unor linii 
foarte fine
* Grosime de scriere: 0,8 mm
* 10 buc./cutie

cod culoare

2925 ■■

paint MarKer 
Schneider 
MaXX 271 
* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 1-2 mm
* 10 buc./cutie

cod culoare

5188 ■■■■■■
cod culoare

2924 ■■■■■■■■■

Paint markere 
Markere cu vopsea destinate utilizării în diverse domenii, de la tehnică până la arte plastice. pot fi folosite pe aproape orice suprafață, 
abrazivă sau lucioasă: lemn, plastic, sticlă, metal, ceramică, hârtie, carton etc. vopseaua este rezistentă la apă, ștergere, solicitări 
mecanice și temperaturi înalte (până la 300°c).
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cod culoare

6369 ■■■■

decO MarKer 
Schneider MaXX 265

MarKere SpeciaLe

* Grosime de scriere: 0,7 mm

LA BUCATă

* 10 buc./cutie

cod culoare

2884 ■■■

cod culoare

5358 ■■■■■■

decO MarKer 
Schneider MaXX 260 

* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 5-15 mm
* 5 buc./cutie

* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 2-3 mm
* 10 buc./cutie

cod culoare

5357 ■■■■■■■■

cd/dvd MarKer Schneider MaXX 244

cod

5759

LA DISPLAy

* 30 de bucăți asortate

cod

6370

cOrectOr icO  

conține un lichid special, pe bază de alcool, pentru ștergerea 
cernelii de pe suprafețe din plastic, sticlă și metal, inclusiv de pe 
cd/dvd.

* După dizolvarea scrierii, suprafața trebuie ștearsă 
 cu o cârpă uscată
* Vârf teșit, acoperire de 1-3 mm

MarKer icO pentrU cd/dvd  
* Grosime de scriere: 0,5 mm

deCO MArKer  
cu cretă lichidă, folosit pentru scris, pictat sau decorat pe geamuri, pereți, oglinzi, ferestre, table negre. Scrisul se poate șterge doar 
cu o cârpă umedă (mai puțin de pe suprafețe rugoase sau absorbante).
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MarKere SpeciaLe

Mai multă imaginație, mai mult spirit practic  

un tricou, o șapcă, o geantă, o pereche de pantofi sport din pânză, 
bumbac sau mătase pot fi (re)decorate cu markerele ICO pentru 
textile. Markerele textile pot fi folosite în activități de stimulare 
a creativității, la grădiniță, la școală, în ateliere de lucru sau acasă. 
Dar au și aplicabilitate practică. De exemplu, un tricou pătat poate fi 
„recuperat” cu ajutorul unui desen care acoperă pata. Markerele pot fi utilizate 
pentru scrierea numelui copilului pe hăinuțe sau personalizarea unor obiecte 
– eventual, folosind întâi șabloane pentru contur. Puteți decora cu nasturi, mărgele etc. 

cod culoare

6381 ■■■■■■■■■■■

MarKer icO pentrU teXtiLe 

destinat scrierii sau decorării textilelor din bumbac, mătase, pânză sau a pantofilor sport, a genților etc.

* Scrisul sau desenul se fixează prin călcare fără aburi
* Rezistă la spălat, la temperaturi de până la 60°C
* Grosime de scriere: 1-3 mm
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MarKere pentrU whitebOard și FLipchart

MarKer 
pentrU 
whitebOard 
icO

cerneala se usucă repede  
și se șterge foarte ușor.

* Vârful modelelor XXL 
 nu se usucă, chiar dacă 
 markerul rămâne fără capac 
 până la 3 zile
* Modelele 6377 și 6378 
 au vârf rotund și grosime 
 de scriere de 1–3 mm
* Modelul 6379 are vârf teșit 
* Grosime de scriere: 1–4 mm

cod culoare

6377 ■■■■

cod culori / set

6385 ■■■

cod culoare

6380 ■■■■

cod culoare

6378 ■■■■

cod culoare

6375 ■■■■
cod culoare

6376 ■■■■

cod culoare

6379 ■■■■

MarKer 
Magnetic pentrU 
whitebOard 
icO 
MULtiFUncȚiOnaL
* Vârful nu se usucă, chiar dacă 
 markerul rămâne fără capac 
 până la 3 zile 
* Capătul capacului este  
 prevăzut cu un mic burete,  
 ideal pentru ștergeri precise
* Capacul are un magnet, astfel  
 încât markerul (cu capacul pus  
 la oricare capăt) poate fi prins 
 de whiteboardul magnetic 
* Grosime de scriere: 1-3 mm

MarKer pentrU FLipchart 
icO artip 
* Cerneală pe bază de apă, care nu trece prin coala de hârtie 
 (nu se vede și pe partea cealaltă)
* Vârful modelului XXL nu se usucă, chiar dacă markerul rămâne fără  
 capac până la 3 zile
* Vârf rotund, cu grosime de scriere de 1-3 mm

ARTIP 11

11 XXL 12 XXL

ARTIP 11 XXL

whitebOard Kit icO 11 XXL

Set cu 3 markere și un burete pentru whiteboard.
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MarKere pentrU whitebOard și FLipchart

rezervă Schneider MaXX ecO 655
* Pentru reîncărcarea markerului Maxx Eco 110
* Set cu 3 buc. (aceeași culoare) 
* 10 seturi/cutie

bOard MarKer Schneider  
MaXX ecO 110

Marker reîncărcabil, cu rezervele speciale 
655, pentru a se evita „pana de scris”. vârful 
este rotund și poate trasa linii de grosimi 
de la 1 la 3 mm. Folosirea rezervelor este 
recomandată din mai multe motive: grija 
pentru mediul înconjurător și realizarea  
unor economii. O cutie cu 3 rezerve oferă 
aceeași cantitate de cerneală cât două 
markere, astfel încât utilizatorul poate face 
o economie de bani de 17% și contribuie 
la reducerea poluării mediului (producerea 
unui textmarker utilizează mai multe resurse 
decât producerea unei rezerve).

* 10 buc./cutie

whitebOard Kit Schneider MaXX ecO 110

Setul conține 4 markere Maxx eco 110 (culori diferite), 4 rezerve 655 și un burete pentru whiteboard.  
board markerul Maxx eco 110 este recomandat pentru scriere atât pe whiteboard, cât și pe hârtia de flipchart.  

* 10 buc./cutie

cod culori / set

2930 ■■■■

cod culoare

5354 ■■■■
cod culoare

5362 ■■■■
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MarKere pentrU whitebOard și FLipchart

bOard MarKer Schneider MaXX 290
recomandat pentru scriere atât pe whiteboard, cât și pe hârtia de flipchart.
 
* Vârf rotund
* Grosime de scriere: 2–3 mm

disponibil în patru variante:

cod culoare

2931 ■■■■
cod culori / set

2932 ■■■■

LA BUCATă

* 10 buc. /cutie

LA BLISTER

* 10 blistere /cutie

LA DISPLAy

* 64 buc., 

 culori asortate 

 (32 negre, 8 roșii,  

 16 albastre, 8 verzi)

cod culoare

2894 ■■

cod

6514

bOard MarKer 
Schneider MaXX 293
* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 2-5 mm
* 10 buc./cutie

cod culoare

5359 ■■■■

LA SET

* 30 seturi/cutie
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rezervă Schneider MaXX ecO 666
* Pentru reîncărcarea textmarkerului Maxx Eco 115
* Set cu 3 buc. (aceeași culoare) 
* 10 seturi/cutie

teXtMarKer Schneider MaXX  
ecO 115

reîncărcabil, cu corp rotund, ușor de folosit.  
de ce să folosim rezerve? Sunt două motive importante:  
din grijă pentru mediul înconjurător și pentru a face economie de 
bani. O cutie cu 3 rezerve oferă aceeași cantitate de cerneală cât 
două textmarkere, astfel încât utilizatorul poate face o economie 
de bani de 17% și contribuie la reducerea poluării mediului  
(s-a demonstrat că producerea unui textmarker utilizează mai 
multe resurse decât producerea unei rezerve).  

* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1-4 mm
* Folosește rezerve Maxx Eco 666
* 10 buc./cutie

teXtMarKer Schneider One

Sistemul inovator Super-Flow garantează curgerea constată a 
cernelii, utilizarea textmarkerului fiind foarte ușoară. zona de 
prindere cauciucată face ca mâna să nu obosească în timpul 
folosirii textmarkerului. cerneala este fluorescentă, în culori 
puternice, evidențierea textelor fiind maximă, indiferent de 
suportul de hârtie folosit (standard sau hârtie fax).  

* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1-4 mm

cod culoare

5355 ■■■■■■

cod culoare

TMK021 ■■■■

cod culoare

5378 ■■■■■■

teXtMarKer Schneider Xtra

cu sistem de reglare a cernelii, pentru o evidențiere a textului 
fără întrerupere. 

* Corp rotund, subțire, cu manșon de cauciuc
* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1-4 mm

disponibil în două variante:

disponibil în două variante:

LA BUCATă

* 10 buc./cutie

LA BUCATă

LA DISPLAy

* 30 culori asortate

cod culoare

4035 ■■■

LA BLISTER

* 10 blistere / cutie

cod culori

4680 ■■

teXtMarKere

cod

TMK022
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teXtMarKere

teXtMarKer Schneider jOb 

cerneală cu strălucire maximă și rezistență la lumină pe hârtie standard, de copiator și de fax. 
corp din polipropilenă, complet reciclabil. capacul are clip de prindere. poate evidenția mai mult de 
15.000 de cuvinte.

* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1-5 mm

LA BUCATă

* 10 buc./cutie

cod culoare

2991 ■■■■■■

LA SET

* cu 4 sau 6 buc.

LA DISPLAy

* 35 culori asortate

cod culori/set

3038 ■■■■■■
2992 ■■■■

LA DISPLAy MARE

* Dimensiuni (lățime x înălțime x 
 adâncime): 230 x 800 x 135 mm
* Conține 120 buc.  în culori 
 asortate

cod

4590

cod

5701

teXtMarKer icO FOcUS

pentru evidențierea cuvintelor sau a textelor importante. 
cerneală fluorescentă, rezistentă la lumină. 

* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1-4 mm

teXtMarKer icO videOtip

pentru evidențierea cuvintelor sau a textelor importante. 
cerneală fluorescentă, rezistentă la lumină.

* Vârf teșit
* Grosime de scriere: 1-4 mm

cod culoare

6382 ■■■■■
cod culoare

6383 ■■■■■

disponibil în patru variante:
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cOrectOare

aparat 
cU bandă cOrectOare

acoperă perfect și nu lasă urme. Se poate scrie 
imediat peste corectură sau se poate face o copie. 
carcasa din plastic transparent permite vizualizarea 
benzii.  

* Dimensiuni bandă (lățime x lungime): 5 mm x 8 m
* 12 buc./cutie

cod

5514

FLUid cOrectOr paper-eX

pentru toate tipurile de corecturi de pe hârtie, carton 
sau folie. recipient cu 20 ml. 

* 10 buc./cutie

cod tip

5511 aplicator cu pensulă

6163 aplicator cu burete

StiLOU cOrectOr 
paper-eX cU vârF MetaLic

pentru corecturi foarte fine și precise. 

* 12 buc./cutie

cod cantitate (ml)

5513 12

5512 8

gUMă de șterS Scriva 
din pLaStic

recomandată pentru ștergerea creionului de pe hârtie, 
calc sau folii. nu conține pvc.

cod detalii ambalare 

2765 mare 20 buc./cutie

2766 medie 30 buc./cutie

4121 mică 48 buc./cutie
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cOrectOare

gUMă de șterS Scriva 
din caUciUc

din cauciuc natural, recomandată pentru ștergerea creionului  
de pe hârtie, calc sau folii.  

* 30 buc./cutie

cod

2767

gUMă de șterS Scriva 
din caUciUc bicOLOr

din cauciuc natural, recomandată pentru ștergerea creionului 
de pe hârtie, calc sau folii.  

cod detalii ambalare

2763 mare 40 buc./cutie

2359 medie 60 buc./cutie

pic cU cariOcă 
Schneider cOrry

pentru ștergerea cernelii de culoare 
albastră (cu vârful alb de 1–3 mm) și 
rescrierea peste corectură (cu vârful 
albastru, tip carioca).

cod

2939

disponibil în două variante:

LA BUCATă

* 50 buc./cutie

LA DISPLAy

* 60 buc.

cod

5482
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prOdUSe În Lichidare

rOLLer Schneider baSe baLL

base ball funcționeză cu patroane speciale de cerneală cu vârf  
cu bilă (880). avantajul este că la fiecare înlocuire a patronului  
se înnoiește și vârful.

* Zonă de prindere din cauciuc, potrivit atât pentru dreptaci, 
 cât și pentru stângaci 
* Instrumentul de scris conține 2 rezerve (în interior)
* Funcționează cu rezervă de cerneală 880 (cod 2916) 
 și 852 (cod 5875)

disponibil în două variante:

cod detalii

2886 roller + 2 rezerve

LA BLISTER

* 10 blistere/cutie

cod

5999

LA DISPLAy

* 30 buc. culori asortate

rezervă Schneider 880

rezervă cu cerneală albastră, ce poate fi 
ștearsă.

* Potrivită pentru rollerele ID Duo (cod 
5724), Breeze (cod 5869), Base Senso (cod 
6007) și Base Ball (cod 2866)
* Blister cu 2 cutii x 5 bucăți
* 10 blistere/cutie

cod

2916

creiOn Mecanic Schneider 552 

corp transparent color, din plastic rezistent.

* Manșon ergonomic, pentru confort maxim la utilizare
* Vârf retractabil nichelat
* Funcționeză cu mină de grosime 0,5 mm 
* Radieră încorporată, fără PVC 
* Blisterul conține și un set de mine de creion de 0,5 mm 
* 10 buc./cutie

cod

2890
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articole din hÂrtie
Hârtia este încă la fel de prezentă în casele și birourile noastre, chiar dacă telefonul 
mobil, tableta sau computerul sunt folosite la din ce în ce mai multe activități în fiecare 
zi, chiar și pentru notițe, liste sau însemnări zilnice. De la hârtia pentru imprimantă la 
agende, registre și notesuri adezive, articolele din hârtie înglobează soluții creative 
(inclusiv eco) și tehnologii care le fac practice și plăcute. 

Practic

Ai o idee sau trebuie să notezi rapid ceva  
și ai nevoie de un bilețel pe care să-l lași la vedere  

și să te asiguri că îl vei găsi acolo și mai târziu.  
Totul e mai rapid când folosești notițele adezive „Z”. 

Dispunerea în această formă a notesului  
asigură comoditate în utilizare.  

Pentru a fi și mai ușor de folosit, recomandăm  
ca notesul „Z” să fie folosit împreună cu  

dispenserele speciale pentru ele.

caracteristicile hârtiei 
pentru copiator

Bine de știut

Computerul sau tableta sunt tot mai mult folosite, dar nevoia 
de hârtie pentru diverse imprimări nu a dispărut. Pentru 
a alege hârtia de copiator cea mai potrivită, este bine să 
cunoaștem caracteristicile ei principale: 
– Gradul de strălucire (gradul de alb) este dat de cantitatea 
de lumină reflectată de o coală de hârtie și are o importanță 
pur estetică, nu afectează performanța imprimării;
– Ondularea sau curbarea excesivă este una dintre cele mai 
frecvente probleme ale sistemelor de imprimare și o cauză 
frecventă a blocajelor în copiatoare și imprimante. Hârtia 
care prezintă cea mai bună performanță este cea care are 
curbarea cea mai mică după trecerea prin imprimantă;
– Netezimea are un impact semnificativ pentru calitatea 
imprimării. Dacă suprafața este prea aspră sau poroasă, 
calitatea imaginii scade;
– Grosimea hârtiei trebuie să fie uniformă pe toată suprafața. 
O grosime neuniformă poate duce la probleme de calitate a 
imprimării.
Pentru perfomanțe foarte bune la imprimare, alege hârtia 
pentru copiator marca Xerox.

Zig-Zag printre notițe

află din pag. 106 și 109 
care este oferta noastră de notesuri „z” și dispensere

vezi oferta la pag. 103-104
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La workshop-uri, întâlniri de 
tip brainstorming, training-

uri, ședințe sau orice alte 
dezbateri în care este 

nevoie să fie notate idei ce 
trebuie ulterior dezvoltate, 

notițele adezive sunt absolut 
necesare. Scrise și lipite în 
plan verical, pe panouri, pe 

geamuri sau direct pe perete, 
ideile vor fi mai ușor de 

vizualizat, ordonat, dezbătut 
și analizat. Pentru aceste 

activități, recomandăm 
notesurile adezive Super 
Sticky™, marca Post-it®, 
care au adezivul de două 

ori mai puternic decât cel 
al notesurilor obișnuite. Ele 

vor sta bine lipite în plan 
vertical, atât timp cât  

este nevoie.

101

de la o idee 
la marca Post-it®

invenție

În 1968, doi angajați ai compa-
niei 3M au creat accidental 
hârtia cu proprietăți adezive 
prin apăsare. După mai multe 
îmbunătățiri, 3M a lansat 
oficial Post-it® – foițe adezive 
pe care se pot scrie mesaje 
pentru a fi lăsate pe birou, în 
agende etc. În 1980, Post-it® 
este introdus la nivel național 
în Statele Unite, ca produs 
de papetărie (în birouri, apoi 
la școală și acasă), devenind 
până în 1982 un produs nelipsit 
din peisajul zilnic. Culoarea 
originală a notițelor adezive  
Post-it® este Canary Yellow™ 
și e marcă înregistrată de către 
compania 3M. Din 1990, după 
expirarea licenței deținute 
exclusiv de 3M, post-it-ul a 
început să fie produs și în alte 
culori decât celebrul galben.

de două ori 
mai lipicios, 
de două ori 

mai puternic!

soluții

alege un notes super sticky™ 
(galben sau într-o formă 
inedită și colorată) de la pag. 106-107

vezi la pag. 106-107 ce notes post-it® ți se potrivește
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Hârtie Pentru coPiator

cod format

6451 A4

6450 A3

cod format

6456 A4

6455 A3

cod format

6454 A4

Hârtie XeroX Business 

cea mai cunoscută marcă de hârtie de pe piața românească,  
Xerox Business se remarcă prin eficiența utilizării în combinaţie 
cu orice tip de echipament. Hârtie recomandată pentru folosire în 
imprimante laser/inkjet și copiatoare, cu excelente rezultate în  
tipărirea pe o față sau față/verso. aplicaţii: coli cu antet, scrisori, 
oferte, aplicaţii interne și externe, trimise prin poștă sau fax. 

* Gramaj: 80 g/m2 
* Ambalare: 500 coli/top 
* 5 topuri/cutie

Hârtie astro+ 

asigură o calitate standard pentru tipărirea și fotocopierea  
în imprimante laser/inkjet și copiatoare a documentelor obișnuite, 
folosite zilnic într-un birou. aplicaţii: coli cu antet, scrisori, oferte, 
aplicaţii zilnice interne și externe, trimise prin poștă sau fax. 

* Gramaj: 80 g/m2 
* Ambalare: 500 coli/top 
* 5 topuri/cutie

Hârtie XeroX recycled 

Hârtie produsă 100% din materiale reciclate, albită fără a  
se folosi agenţi optici și recomandată pentru uz general în  
imprimante și copiatoare laser. certificată „nordic swan” pentru 
emisii reduse în procesul de producţie și „Blue angel” pentru  
protejarea mediului. aplicaţii: rapoarte, manuale, documente, 
mesaje, invitaţii, chestionare, anunţuri. 

* Gramaj: 80 g/m2 
* Ambalare: 500 coli/top 
* 5 topuri/cutie

Hârtie XeroX transit 

opţiunea economică a gamei, hârtia transit este recomandată 
pentru folosire în imprimante laser/inkjet și copiatoare pentru 
imprimarea alb-negru a documentelor standard. aplicaţii: coli cu 
antet, scrisori, oferte, aplicaţii zilnice interne și externe, trimise 
prin poștă sau fax. 

* Gramaj: 80 g/m2 
* Ambalare: 500 coli/top 
* 5 topuri/cutie

cod format

6453 A4

6452 A3
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Hârtie XeroX colotecH+ 

Hârtie cu grad ridicat de alb, ideală pentru imprimare și copiere 
digitală color. extra netedă, asigură o mai bună calitate,  
claritate și contrast. Prin folosirea hârtiei colotech+ se vor obține, 
de fiecare dată, reproduceri fidele ale culorilor. aplicații: broșuri, 
cataloage, fluturași, buletine de informare, coperţi, prospecte, 
manuale, fotografii, invitații, felicitări, rapoarte și prezentări. 

Hârtie color XeroX symPHony 

Hârtie color ideală pentru a face comunicarea mai clară, eficientă și interactivă. se poate crea un cod de culori pentru fluxul de  
documente al firmei, prin alocarea unei culori fiecărui departament – astfel, va fi foarte ușor de identificat ce departament a generat 
fiecare document. Potrivită pentru imprimare și copiere digitală color. aplicații: rapoarte, manuale, documente diferenţiate pe tipuri/
perioade/departamente, mailing-uri, invitaţii, chestionare, anunţuri, alte documente în care variația culorilor aduce un avantaj.

Hârtie Pentru coPiator

Format a4
cod gramaj ambalare

003R94641 90 g/mp top (500 coli)

003R94646 100 g/mp top (500 coli)

003R94651 120 g/mp top (500 coli)

003R94656 160 g/mp top (250 coli)

003R94661 200 g/mp top (250 coli)

003R94668 220 g/mp top (250 coli)

003R94671 250 g/mp top (250 coli)

003R97097 280 g/mp top (150 coli)

003R97552 300 g/mp top (125 coli)

Format a3
cod gramaj ambalare

003R94642 90 g/mp top (500 coli)

003R94647 100 g/mp top (500 coli)

003R94652 120 g/mp top (500 coli)

003R94657 160 g/mp top (250 coli)

003R94662 200 g/mp top (250 coli)

003R94669 220 g/mp top (250 coli)

003R94672 250 g/mp top (250 coli)

003R97098 280 g/mp top (150 coli)

003R97553 300 g/mp top (125 coli)

* Gramaj: 80 g/m2 
* Ambalare: 500 coli/top 
* 5 topuri/cutie 
* Disponibilitatea culorilor – conform  
tabelului din pagina alăturată
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notesuri adezive

notes adeziv Post-it® neon 

nuanțele exclusiviste, atrăgătoare și puternice de roz sau cele răcoritoare de verde și al-
bastru, combinate cu galben, fac ca orice tip de comunicare să aibă dinamism și emoție.

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file culori imaginea nr.

NOT072 76 x 76 450 cub asortat, în două combinații de culori 1

NOT070 76 x 76 100 diverse culori 2

NOT074 51 x 51 400 cub asortat, în două combinații de culori 3

notes adeziv 
Post-it® ”z” neon 

disponibil în două variante, unicolor sau 
bicolor, notezul adeziv  „z” este tot mai 
mult folosit acasă, la școală, la birou sau 
pe teren. notesul bicolor are foițele în 
două culori, dispuse  alternativ.

cod
dimensiuni 

(mm x mm) nr. file culori

NOT036 76 x 76 6 x 100 set asortat

NOT078 76 x 76 100 2 culori alternativ

disPenser Pentru 
notes adeziv Post-it® „z” 

special conceput pentru ca utilizarea notesurilor adezive „z”  
(76 mm x 76 mm) să fie mai ușoară, putând fi folosite doar cu o 
mână. modelul „pop up” are forma unei semisfere care se rotește 
când este atins, precum un „hopa-mitică”, astfel că poate fi folosit 
și pentru clipele de relaxare de la birou sau de acasă.  Pentru 
sportivi sau non-conformiști, dispenserul în varianta „karate” 
este alegerea cea mai potrivită. ambele modele se livrează cu un 
notes adeziv „z” (76 mm x 76 mm) cu 90 file.

cod model

IDA034 „pop up”

IDA035 karate

notes adeziv Post-it® 
suPer sticky™ Forme

inel, pantof, geantă sau buze, iată patru forme inedite ale unui 
mesaj. adezivul puternic – super sticky™ – va ține mesajul bine 
prins chiar și în poziție verticală. Fiecare formă se încadrează în 
dimensiunea 73,6 mm x 71,1 mm.

cod nr. file

NOT077 2 x 50

1

2

3
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notesuri adezive

notes adeziv Post-it® tiPărit lateral 

discret și atractiv în același timp. cubul tipărit lateral se va  
remarca pe birou prin simplitate, iar mesajele scrise pe notițele 
adezive albe vor fi ușor de citit.

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file culori

NOT073 70 x 70 300 bicolor

notes adeziv Post-it® 
canary yellow™ 

culoarea înregistrată 3m – canary yellow™ – reprezintă o marcă 
distinctivă a notesurilor adezive. orice formă sau dimensiune  
s-ar alege, mesajul va avea întotdeauna impact.

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file model imaginea nr.

NOT028 76 x 76 100 standard 1

NOT032 76 x 127 100 standard 2

NOT075 51 x 76 100 standard 3

NOT031 38 x 51 3 x 100 standard 4

NOT071 100 x 100 300 liniat 5

NOT035 76 x 76 100 „Z” 6

notes adeziv tartan 

ideale pentru cei care utilizează intensiv notesurile adezive.

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file culoare imaginea nr.

NOT079 76 x 76 100 neon 1

NOT081 76 x 76 100 galben 2

NOT082 76 x 127 100 galben 3

NOT080 51 x 76 100 galben 4

notes adeziv Post-it® suPer sticky™ 

datorită adezivului de două ori mai puternic decât cel al  
notesurilor Post-it® standard, „super sticky™” este ideal pentru 
mesaje sau notițe prinse pe suprafețe verticale. 

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file

NOT029 76 x 76 90

1

2

2

3

3

4

4

5
6

1
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notesuri adezive

notes adeziv Briliant

culori strălucitoare – galben, roz, verde și portocaliu – 
pentru mesaje care nu vor fi trecute cu vederea.

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file culori nr. imaginii

2837 75 x 75 4 x 80 cub asortat 1

2839 75 x 75 80 asortat 2, 3, 4, 5

5516 50 x 50 4 x 60 cub asortat 6

5522 50 x 40 12 x 80 set asortat 7

notes adeziv FresH

culorile fresh – galben, portocaliu și violet – 
aduc prospețime în fiecare zi.

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file culori nr. imaginii

5535 75 x 75 4 x 100 cub asortat 1

5531 75 x 75 100 asortat 2

notes adeziv Harmony

culori calde, de vară – lila, roz pal, caisă, vernil și bleu – 
pentru mesaje discrete.

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file culori nr. imaginii

5533 75 x 75 4 x 100 cub asortat 1

5523 125 x 75 100 asortat 2

5519 50 x 40 12 x 100 set asortat 3

1

4 52 3

7

1

2

3

1

2

6
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cod forme

2555 frunză / inimă / mână / săgeată / 

telefon / floare

notesuri adezive

notes adeziv „z”  
în disPenser din carton

dispunerea în „z”, precum șervețelele din cutie, asigură ușurință 
în utilizare. adezivul nu lasă urme, notesul putând fi lipit  
și dezlipit de mai multe ori. se livrează în cutiuțe din carton,  
cu desene drăguțe.

notes adeziv în Forme diFerite
mesajele personalizate sunt și mai convingătoare dacă sunt 
transmise prin intermediul unor notesuri cu forme sugestive: 
inimioare, fructe, săgeți. disponibil în două variante:

notes adeziv rolă cu disPenser

Probabil este cel mai flexibil notes adeziv dintotdeauna!  
aplicare ușoară și rapidă, datorită dispenserului cu margine de 
tăiere. notesurile pot fi în dimensiuni variabile, în funcție de nevoi, 
pentru mesaje scurte sau lungi.

* 10 buc. /set

notes adeziv sPring

culori puternice, de primăvară – verde, galben, portocaliu  
și violet – pentru mesaje pline de energie.

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file culori nr. imaginii

5534 75 x 75 4 x 100 cub asortat 1

5529 75 x 75 100 asortat 2

notes adeziv yellow

notesul adeziv de culoare galbenă este cel mai popular notes  
în birouri, școli sau acasă. este acel notes care nu trebuie  
să lipsească din niciun birou.

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file detalii nr. imaginii

2835 75 x 75 100 – 1

2831 75 x 100 100 – 2

2829 50 x 75 100 – 3

2833 125 x 75 100 – 4

2824 100 x 100 100 liniat 5

2826 50 x 40 3 x 100 la set 6

cod dimensiuni (mm x mm) nr. file

2834 75 x 75 100

cod dimensiuni (mm x m) culoare

3040 60 x 10 galben

1
2

1

2 3 4

65

cod forme

2623 inimă / măr / săgeată / virgulă

MiNi
 
* 60 buc./cutie 
* Dimensiune: 50 x 50 mm
* Număr de file: 225

MAri
 
* 10 buc./cutie 
* Dimensiune: 70 x 70 mm
* Număr de file: 200

SKU
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agende

agende nedatate a4, a5 și a6

spirala dublă metalică asigură rezistență și permite deschiderea 
la 360°. coperțile groase – din plastic dur – împiedică deteriorarea 
foilor interioare și asigură o folosire ușoară în cazul scrierii în 
picioare. în partea de sus a paginilor este un loc special pentru 
dată, iar în partea de jos, un spațiu pentru notițe importante.

* 60 de file (70 g/m2) cu liniatură dictando

cod a4 (280 x 200 mm ) cod a5 (200 x 140 mm) cod a6 (140 x 100 mm)

5185 5184 5183

spirala dublă metalică asigură rezistență 
și permite deschiderea la 360°. coperțile 
groase – din plastic dur – împiedică dete-
riorarea foilor interioare și asigură o 
folosire ușoară în cazul scrierii în picioare. 
în partea de sus a paginilor este un loc 
special pentru dată.

* 60 de file (70 g/m2) cu liniatură matematică 
* Dimensiune: 200 x 100

spirala dublă metalică asigură rezistență 
și permite deschiderea la 360°. coperțile 
flexibile – din plastic – împiedică deterio-
rarea foilor interioare și asigură o folosire 
ușoară în cazul scrierii în picioare.

* 60 file (70 g/m2)

spirala dublă metalică asigură rezistență  
și permite deschiderea la 360°.  
coperțile flexibile – din plastic – împiedică 
deteriorarea foilor interioare și asigură  
o folosire ușoară în cazul scrierii în  
picioare. Prima pagină are liniatură  
specială pentru scrierea datelor personale  
(nume, prenume, adresă, telefon etc).

* 48 file (120 g/m2)  
* Dimensiune: 100 x 80 mm

agendă mini,  
nedatată

agendă mini, nedatată

agendă teleFonică

cod

5146

cod

5147

cod dimensiune (mm)

5182 120 x 100

5181 100 x 100
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registre și cuBuri de Hârtie

registru a4, 200 File

coperți din carton rigid, semilucios.

* Hârtie de 70 g/m2

cod liniaturĂ

6156 dictando, matematică

registru a4, 100 File

coperți din carton rigid, semilucios.

* Hârtie de 70 g/m2

cuB color

suportul este din plastic transparent, cu dimensiunile   
(l x l x h) de 90 x 90 x 90 mm.  

* File color – culori asortate, hârtie de 80 g/m2

cod detalii nr. file

2674 cu suport 800

2675 rezervă 400

6178 rezervă 500

cuB alB

suportul este din plastic transparent, cu dimensiunile  
(l x l x h) de 90 x 90 x 80 mm.  

* File albe de 80 g/m2

cod detalii nr. file

6748 cu suport 700

2673 rezervă 400

cod liniaturĂ

4177 dictando, matematică
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ambalare și etichetare
În ultimii ani, nevoia de a ambala, organiza pe categorii sau păstra tot mai multe 
documente și obiecte a crescut. Dezvoltarea comerțului electronic a dus la schimbarea 
felului în care vindem și cumpărăm. De aceea, tot mai multe companii și persoane 
achiziționează soluții de ambalare și etichetare practice, create special în acest scop.  
De la plicuri și etichete la aparat de aplicat prețuri sau bandă adezivă pe ambalaje, 
cererea pentru astfel de produse este în creștere.

nou

Să punem 
etichete 
Aplicarea etichetelor cu preț pe produse este 
atât o obligație legală, pe care orice comerciant 
trebuie să o îndeplinească, cât și o dovadă 
de respect pentru cumpărători. Sunt situații 
în care este nevoie ca eticheta de preț să 
conțină mai multe informații; de aceea, este 
necesară utilizarea unui aparat special, care 
să poată tipări pe două rânduri. Noul aparat 
Smart, pentru aplicarea etichetelor de preț 
scrise pe două rânduri, este alegerea perfectă 
pentru rezolvarea acestei nevoi. Se pot tipări 
16 caractere, câte 8 pe fiecare rând: numere, 
simbol monedă și diferite alte simboluri.

află mai multe detalii despre toate aparatele

pentru aplicat etichete de preț la pag. 116

Protecția cD/DVD-urilor 
Soluții

Pentru 
ambalare 

rapidă 
și ușoară

util

În depozite sau în companiile care au 
volume mari de obiecte de ambalat, de la 

firme de curierat și oficii poștale la firme de 
logistică sau mutări, este absolut necesar 

să se folosească aparatele care ajută la 
aplicarea benzii adezive de ambalaj. Astfel, 
productivitatea muncii crește și se elimină 

irosirea benzii adezive.

află mai multe despre acest aparat pentru 
aplicarea benzii de ambalaj din pag. 120

112

Păstrarea informațiilor importante, a pozelor, filmelor și muzicii 
preferate pe CD sau DVD rămâne încă o soluție potrivită pentru cei 
mai mulți dintre noi. Protecția simplă și economică a CD/DVD-urilor 
se poate face cu ajutorul plicurilor de dimensiuni speciale pentru 
CD/DVD. Datorită foliei transparente din partea din față, se va putea 
vizualiza CD/DVD-ul astfel încât căutarea lui într-un teanc să fie 
ușoară.
detalii la pag. 118
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inventarea benzii adezive
Practic

În 1925, un tânăr laborant, Richard G. Drew, care lucra la 3M Company (Minnesota Minning and 
Manufacturing Company) inventează banda adezivă – un pas inovator spre diversificarea gamei de adezivi. 

113

Banda de mascare Scotch® a fost primul 
produs din această gamă, fiind realizată 
din hârtie creponată lată, cu margini  
adezive, care putea fi fixată în locurile 
unde se alăturau culorile, în procesul de 
vopsire, pentru a le demarca. Muncitorii 
au crezut că este vorba de un mod de a 
face economie la hârtie, de aceea au numit 
invenția lui Drew „scotch tape” (bandă 
scoțiană), având în vedere reputația de 
zgârciți a scoțienilor. 

Câțiva ani mai târziu, Drew inventează 
banda adezivă transparentă. Prima utiliza-
re a benzii adezive transparente Scotch®  
a fost ca sigiliu rezistent la umiditate 
pentru folia celofan folosită de brutari și 
băcani la amabalarea produselor.

Iată cum se produce banda adezivă 
Scotch®:
1 Este creată baza: un suport de film 
 de dimensiuni mari

2 Se adaugă un adeziv sensibil 
 la presiune pe suportul de bază
3 Suportul și adezivul formează banda 
 adezivă care se rulează, formând 
 o rolă de dimensiuni mari
4 Rola formată se taie în role mici, 
 de dimensiuni standard, așa cum 
 le cunoaștem, cu lățimi de 19 mm, 
 25 mm, 50 mm etc. 
detalii despre tipurile de benzi adezive scotch® 
din oferta noastră la pag. 120 și la pag. 161
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1

98

2

6

EtichEtE univErSalE PEntru coPiator și imPrimantă

EtichEtE fără margini 

albe, autoadezive și pretăiate. Software gratuit pentru editare 
și tipărire. Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli.

cod etichete/A4 dimensiune (mm) etichete/cutie nr. imAginii

2713 1 210 x 297 100 1

3054 2 210 x 148,5 200 2

3036 4 105 x 148 400 3

2723 8 105 x 74 800 4

3052 16 105 x 37 1600 5

5692 21 70 x 42 2100 6

2716 24 70 x 37 2400 7

3051 36 70 x 25 3600 8

2719 40 52 x 30 4000 9

EtichEtE cu margini 

albe, autoadezive și pretăiate. Software gratuit pentru editare 
și tipărire. Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli.

cod etichete/A4 dimensiune (mm) etichete/cutie nr. imAginii

6012 4 210 x 72 400 1

5765 6 210 x 48 600 2

2714 12 105 x 48 1200 3

4436 72 35 x 23,5 7200 4

3049 96 16,3 x 34,4 9600 5

3050 84 67 x 10 8400 6

1

7

4

3

5

5

3

64

2

SKU

SKU
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EtichEtE univErSalE PEntru coPiator și imPrimantă

EtichEtE rotunDE

albe, autoadezive și pretăiate. Software gratuit pentru editare 
și tipărire. Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli.

cod etichete/A4 dimensiune (mm) etichete/cutie

5546 24 40 2400

5229 88 20 8800

EtichEtE SPEcialE

În forme speciale, pentru biblioraft (cod 5691) și pentru cD (cod 
2718). albe, autoadezive și pretăiate. Software gratuit pentru 
editare și tipărire. Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli.

cod etichete/A4 dimensiune (mm) etichete/cutie

5691 4 190 x 61 400

2718 2 ø 117,5 200

EtichEtE cu colțuri rotunDE

albe, autoadezive și pretăiate. Software gratuit pentru editare 
și tipărire. Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli.

cod etichete/A4 dimensiune (mm) etichete/cutie nr. imAginii

3055 8 99,1 x 67,7 800 1

5868 10 99,6 x 57 1000 2

2722 65 38,1 x 21,2 6500 3

etichetele autoadezive, tot mai ușor de produs și folosit  

Etichetarea unor obiecte este acum un proces mai simplu, datorită etichetelor autoadezive  
și softurilor speciale pentru editare. Pe etichete se pot imprima informații diverse – adrese, 
coduri de bare, instrucțiuni de folosire. Etichetele pot avea diferite dimensiuni, colțuri rotunjite 
sau drepte și dispunere într-un număr variabil pe coli A4 – de la o etichetă pe pagină la 96. 
Etichetele pot fi imprimate folosind imprimante laser sau inkjet. Pentru a imprima astfel de 
etichete, ai nevoie de un software pentru Windows, pe care-l poți descărca gratuit  
de pe site-ul producătorului, împreună cu manualul de utilizare. Ambele materiale sunt 
disponibile în mai multe limbi (italiană, engleză, franceză, spaniolă, germană, rusă).

1 32

SKU

SKU

SKU
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aParatE PEntru aPlicat PrEțuri

cod

6457

aParat PEntru aPlicat 
PrEțuri Smart, 8 caractErE  

ideal pentru aplicarea rapidă a etichetelor de preț 
standard cu scris pe un rând. 

* Tipărește pe un singur rând, 8 caractere: 
 numere, simbol monedă, diferite simboluri
* Dimensiunea caracterelor: 1,56 mm x 3 mm
* Folosește etichete de preț 26 x 12 mm 
 (cod 2888)
* Rola folosită poate avea max. 1500 etichete, 
 pentru a încăpea în aparat 
* Se livrează cu o rolă de preț albă 
* Tușiera se poate înlocui (cod rezervă: COL017)

aParat PEntru aPlicat PrEțuri 
Smart, 8+8 caractErE  

ideal pentru aplicarea rapidă a etichetelor de preț standard  
cu scris pe două rânduri. 

* Tipărește pe două rânduri, câte 8 caractere pe un 
 rând: numere, simbol monedă, diferite simboluri
* Dimensiunea caracterelor pe un rând: 1,56 mm x 3 mm
* Folosește etichete de preț 26 x 16 mm (cod 2882)
* Rola folosită poate avea max. 1000 de etichete,  
 pentru a încăpea în aparat 
* Se livrează cu o rolă de preț albă 
* Tușiera se poate înlocui (cod rezervă: COL017)

cod

6458

cod

2567

aParat PEntru aPlicat 
PrEțuri Sirio 2008  

foarte util pentru imprimarea și aplicarea 
prețurilor ușor și rapid. 

* O linie cu 8 caractere numerice 
* Primul caracter poate fi moneda preţului 
 (ex.: Lei)
* Funcționează cu rolă preț Sirio (cod 2883) 
* Se livrează cu două role preț
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EtichEtE PrEț și autoaDEzivE

EtichEtE – bulinE color 

utile pentru marcarea/identificarea ușoară 
a unor tipuri diverse de produse. adeziv 
permanent. Disponibile la plic cu 630 de 
buline de aceeași culoare.

EtichEtE albE

Disponibile la plic, în forme și cantități 
diferite. 25 de plicuri/cutie.

cod dimensiune etichetă (mm) buc/plic

2339 20 x 12 500

2727 37 x 27 150

2728 56 x 26 100

2729 73 x 37 60

cod

2552

agățător aDEziv 3l   

Soluție ingenioasă și economică pentru 
expunerea produselor în magazine.

* Adeziv puternic și permanent 
* Dimensiune 41 x 32 mm
* 1000 buc./rolă

EtichEtE PrEț — 1500/rolă  

role cu 1500 de etichete, ce pot fi folosite 
în aparatele de aplicat prețuri sau ca atare. 

cod dim. (mm) culoAre buc./cutie

2888 26 x 12 ■■■■ 16

EtichEtE PrEț — 1000/rolă 

role cu 1000 de etichete, ce pot fi folosite  
în aparatele de aplicat prețuri sau ca atare.

cod dim. (mm) culoAre buc./cutie

2882 26 x 16 ■■■■ 16

2883 21 x 12 16

cod Ø (mm) culoAre plicuri/cutie

2724 14 ■■■■ 25
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Plicuri

Plic Dl alb
* Dimensiune: 110 x 220 mm
* Gramaj: 75–80 g/m2

* 1000 buc./cutie

cod detAlii imAgineA nr.

4651 siliconic, fără fereastră 1

5110 autoadeziv, fără fereastră 2

4662 autoadeziv, cu fereastră – dreapta 3

4663 autoadeziv, cu fereastră – stânga 4

4650 gumat 5

Plic c6 alb 
* Dimensiune: 114 x 162 mm
* Gramaj: 75-80 g/m2

* 1000 buc./cutie

cod detAlii nr. imAginii

5407 siliconic 1

5086 gumat 2

4652 autoadeziv 3

Plic c5  
* Dimensiune: 162 x 229 mm
* Gramaj: 90 g/m2

* 500 buc./cutie

1

2

3

4

5

1

2

3

1

3
4

2

SKU

SKU

SKU

cod detAlii culoAre nr. imAginii

4657 siliconic 1

5143 gumat 2

4648 siliconic, deschidere latura mare 3

4653 gumat ■ 4

Plic PEntru cD/DvD 

Din hârtie albă de 90 g/m2.

cod plicuri/set

2877 10
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cod detAlii culoAre

4654 siliconic

4655 siliconic cu burduf de 40 mm ■

Plicuri

Plic c4  
* Dimensiune: 229 x 324 mm
* Gramaj: 90 g/m2 (130 g/m2  pentru cel cu burduf)
* 250 buc./cutie Plic b4  

* Dimensiune: 250 x 353 mm
* Gramaj: 130 g/m2 (90–100 g/m2  pentru cel alb)
* 250 buc./cutie

Plic antișoc  
* Recomandat pentru trimiteri de tip „fragil”
* Culoare: kraft (bej)
* Gramaj: 100–130 g/m2

* 100 buc./cutie

cod dimensiuni exterior dimensiuni interior

4659 B4 – 298 x 370 mm B4 – 280 x 355 mm

4660 E5 – 198 x 268 mm E5 – 175 x 255 mm

SKU

SKU

SKU

cod detAlii culoAre

4661 siliconic

5226 autoadeziv

4658 siliconic cu burduf 40 mm ■
4649 gumat ■
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bEnzi aDEzivE și accESorii

aParat PEntru 
banDă ambalaj 

util pentru aplicarea rapidă și ușoară 
a benzilor adezive de 50 mm x 66 m.

banDă aDEzivă Scotch®

calitate superioară, ideală pentru ambalare sigură.  
Se derulează cu un nivel scăzut de zgomot, adezivul benzii este 
acrilic, cu solvent pe bază de apă, grosimea benzii adezive este 
de 50 microni. banda performează și în condiții de temperaturi 
scăzute (sub 0°c).

cod

5983

banDă aDEzivă 
Pentru întrebuințare în diverse domenii. 

cod dimensiune 
(mm x m)

AmbAlAre  
(buc./bax)

2576 50 x 50 36

2575 25 x 50 72

banDă aDEzivă DE hârtiE 
Pentru protejarea provizorie a unor 
suprafețe (în cazul vopsirii, zugrăvirii etc.). 
Se înlătură ușor și nu lasă urme. cod dimensiune (mm x m)

5499 50 x 50

5498 25 x 50

5497 19 x 50

6137 12 x 10

cod dimensiune (mm x m) culoAre

BAD044 50 x 66 ■
BAD036 25 x 66

banDă Dublu aDEzivă 
Pentru lipire dublă – de exemplu, afișe.

SKU

SKU

SKU

cod dimensiune (mmxm) detAlii culoAre

5194 48 x 66 Aero ■
2573 48 x 66 economic ■
2572 25 x 66 economic
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bEnzi DE cauciuc și foliE StrEtch

banDă cauciuc 
lată — 1 kg 

galbene, de lățimi diferite.

cod lățime diAmetru (mm)

5931 4 mm 80

5932 7 mm 80

5930 11 mm 80

cod diAmetru (mm) Kg/bAx

2578 40 20

2579 50 20

2580 60 20

2581 70 20

5865 80 20

5866 100 20

banDă cauciuc — 1 kg 
galbene, cu diferite diametre.

SKU

cod pungi/set pungi/bAx

2577 10 200

banDă cauciuc — 100 g 
Punga conține benzi de cauciuc de diferite 
dimensiuni și culori. 

SKU

foliE StrEtch 
PEntru ambalarE 
foarte utilă pentru ambalări de diverse 
dimensiuni.

* Dimensiune: 500 mm
* Grosime: 23 microni
* Greutate: 2 kg
* 6 buc./cutie

cod

5195

SKU

SKU

benzi de cauciuc
ScriVa   

Sunt fabricate dintr-un 
material ce conține cauciuc 
natural în proporție de 
60%, ceea ce le asigură 
durabilitate, elasticitate și 
rezistență la rupere sporite. 



Articole ȘcolAre
Tot mai mult, procesul de învățare pune accentul pe dezvoltarea personală a copiilor, 
pe încurajarea creativității și a experimentelor proprii. Acasă, la școală sau la cursurile 
opționale, a învăța prin joc a devenit o metodă preferată și de copii, și de profesori, 
dovedindu-se foarte eficientă. Folosind materiale de studiu atractive, colorate, din 
materiale prietenoase, copiii lucrează cu plăcere. Aperta oferă caiete, penare, articole 
pentru desen și lucru manual cu design modern, pentru copii de toate vârstele.

Versatil

idei creponate
Hârtia creponată poate fi utilizată  

atât pentru a împacheta cadouri,  
dar mai ales pentru activități creative.  
Indiferent de anotimp sau de următoa-

rea sărbătoarea, creațiile din hârtie 
creponată pot da o notă de originalita-

te: flori, tablouri, globuri, brăduți sau 
personaje – sunt doar câteva exemple. 
În grădinițe, școli, acasă sau în atelie- 

rele de creație artistică, copiii sunt 
stimulați să-și dezvolte abilitățile și 

imaginația, iar modelarea hârtiei  
creponate, transformând-o în creații 

originale, este una dintre cele mai  
plăcute metode de lucru.

află mai multe detalii din pag. 135

În atelierele de creație 
artistică, la grădinițe, în 
școli, acasă sau chiar la birou 
creionul este instrumentul 
de scris cel mai mult utilizat. 
A ascuți zeci de creioane 
zilnic poate fi o adevărată 
provocare, de aceea este 
mai simplu să folosim un 
mic ajutor – o ascuțitoare 
electrică marca ICO. Aceasta 
poate fi folosită atât pentru  
a ascuți creioane standard 
(cu diametrul de 6-8 mm),  
cât și groase (9-12 mm).
mai multe detalii în pag. 135

Desen cu aspect de pictură, 
ușor de înrămat

nou

Copiilor le place să-și expună desenele pentru ca familia, 
prietenii și colegii să le admire talentul. Pentru a fi ușor de 
prezentat desenul, Creativ Kids propune un set special cu  
10 carioci, o foaie pentru desenat și o ramă. Cariocile au vârf 
tip pensulă, pentru ca desenul să fie ușor de făcut și să aibă 
aspect de pictură, foaia de desenat are conturul deja făcut, 
iar rama poate fi prinsă pe perete sau așezată pe un raft.
află detalii despre acest produs din pag. 133

Ascuțitoarea electrică, 
un ajutor la îndemână 

practic

122



creatiV

Pune-ți 
amprenta 
personală!
Prin atingerea acuarelelor 
cu degetele și palma, copiii 
își dezvoltă sensibilitatea 
și puterea de exprimare 
artistică, verbală și 
emoțională – mai ales dacă 
această activitate este 
desfășurată într-un grup, 
împreună cu colegii sau cu 
familia. Activitățile artisti-
co-plastice ajută copiii să 
descopere și să valorizeze 
frumosul din lucrurile care 
îi înconjoară, îi ajută să se 
exprime liber și să iubească 
natura și oamenii. Pentru 
realizarea acestor activități, 
copiii au nevoie să învețe 
să folosească fără teamă 
culorile și să-și dezvolte 
abilitatea de a le îmbina şi de 
a le aplica în creaţiile proprii. 
Pictura cu degetele sau cu 
mâinile este una dintre cele 
mai bune modalități de a 
îndemna copilul să se exprime 
cu ajutorul culorilor.

Îți modelează imaginația
Hobby

Plastilina este unul dintre cele mai îndrăgite produse de către 
copii. Modelarea cu mâna și percepția tactilă a plastilinei 

dezvoltă imaginația și creativitatea. Posibilitatea creării, din 
plastilină, a personajelor îndrăgite din povești și filme sau a unor 
animăluțe, flori, copaci, căsuțe, mașinuțe, îi bucură pe copii și le 
completează nevoia de schimbare a activității. Cu cât batoanele 

de plastilină sunt mai colorate și mai ușor de modelat, cu atât 
copiii vor fi mai stimulați să-și dezvolte funcțiile perceptive, 

memoria vizuală și tactilă și formarea reprezentărilor.
află detalii despre acest produs la pag. 136
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află din pag. 134 
detalii despre gama 
de acuarele și tempera
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caiete și blocnotesuri

caiet a4 cu spirală
* Coperți din carton, divers colorat

cod gramaj nr. file liniatură

6144 60 g/m2 100 matematică

cod gramaj nr. file liniatură

6147 60 g/m2 100 matematică

caiet a5 cu spirală
* Coperți  din carton, divers colorat

caiet a4 cu spirală
* Coperți  din carton, divers colorat

cod gramaj nr. file liniatură

6145 60 g/m2 80 dictando / matematică

caiet a5 cu spirală
* Coperți  din carton, divers colorat

cod gramaj nr. file liniatură

6148 60 g/m2 80 dictando / matematică
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caiete și blocnotesuri

blocnotes a4 cu spirală
* Coperți  din carton, divers colorat

cod gramaj nr. file liniatură

6139 60 g/m2 50 dictando / matematică

blocnotes a5 cu spirală
* Coperți  din carton, divers colorat

cod gramaj nr. file liniatură

6173 60 g/m2 50 dictando / matematică

carnețel

spirala dublă metalică îi asigură o bună rezistență și permite 
deschiderea carnețelului la 360°. copertele flexibile, din  
plastic, împiedică deteriorarea foilor interioare și asigură  
o folosire ușoară în cazul scrierii în picioare. 

cod format gramaj nr. file

5180 120 x 80 mm 70 g/m2 60

blocnotes

un blocnotes foarte practic. 
spirala dublă metalică este rezisten-
tă și permite deschiderea comple-
tă, la 360°. utilizatorul poate scrie 
cu ușurință chiar și atunci când îl 
folosește stând în picioare, datorită 
copertelor flexibile, din plastic.  
acestea au și rol protector, împiedicând 
deteriorarea foilor.

cod format gramaj nr. file

5145 100 x 60 mm 70 g/m2 60

blocnotes capsat
* Coperți  din carton, divers colorat

cod format gramaj nr. file liniatură

6138 A4 60 g/m2 50 matematică

6141 A5 60 g/m2  50 matematică

blocnotes a6 cu spirală
* Coperți  din carton, divers colorat

cod gramaj nr. file liniatură

6142 60 g/m2 50 dictando / matematică
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coperți pentru caiete

copertă pentru caiete a5 

confecționată din plastic semitransparent mat, pentru protecția 
caietelor format a5. 

copertă pentru  
carnet de eleV

confecționată din plastic pentru protecția 
carnetului de elev. disponibilă în diverse 
culori.

cod

2662

copertă pentru  
carnet de student

confecționată din plastic pentru protecția 
carnetului de student. disponibilă în 
diverse culori.

cod

4161

eticHete școlare

autoadezive, cu liniatură albastră.

cod dimensiuni buc/plic

2730 83 x 53 mm 30

copertă pentru 
caiete a4

confecționată din plastic 
semitransparent mat, pentru 
protecția caietelor format a4.

copertă cu margine color 
cu extensie

confecționată din plastic transparent lucios, cu marginile interioa-
re color (albastru, roșu, galben, verde). coperta inferioară este  
prevăzută cu o extensie care se poate folosi ca semn de carte. 

cod format

5738 A5

copertă cu margine color

confecționată din plastic transparent lucios, cu marginile  
interioare color (albastru, roșu, galben, verde, orange). 

cod format

2658 A4

2660 A5

cod culoare

2661 ■■■

cod culoare

2659 ■■■
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penare

penar simplu ecHipat
Formă inedită: un cerc (penar deschis) care se pliază și devine 
semicerc (penar închis).

Conține: 4 carioci, 1 creion, 1 gumă de șters, 1 ascuțitoare, 1 carnețel 
(formă), 1 lupă din plastic, 1 riglă de 16 cm, 2 minișabloane cu literele 
alfabetului. Disponibil în diverse culori și modele.

cod

5925

penar simplu ecHipat
Conține: 4 carioci, 1 creion, 1 gumă de șters, 1 ascuțitoare, 1 carnețel 
(formă), 1 lupă din plastic, 1 riglă de 16 cm, 2 minișabloane cu literele 
alfabetului, 2 capace pentru creioane.  
Disponibil în diverse culori și modele.

cod

5918

penar simplu ecHipat
Conține: 4 creioane colorate, 4 carioci, 1 creion, 1 gumă de șters,  
1 ascuțitoare, 1 carnețel (formă), 1 lupă din plastic, 1 riglă de 16 cm,  
2 minișabloane cu literele alfabetului, 2 capace pentru creioane.  
Disponibil în diverse culori și modele.

cod

5910

penar simplu ecHipat
Conține: 4 creioane colorate, 4 carioci, 1 creion, 1 gumă de șters,  
1 ascuțitoare, 1 carnețel (formă), 1 lupă din plastic, 1 riglă de 16 cm,  
2 minișabloane cu literele alfabetului, 2 capace pentru creioane.  
Disponibil în diverse culori și modele.

cod

5908
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creioane cerate ico creatiVe Kids 
cod culori/set

6417 6

6418 12

articole pentru desen și lucru manual

cod culori/set ambalaj

6499 12 carton

creioane cerate patio
Fiecare creion este învelit în hârtie și are corpul subțire, fiind 
comod de ținut și mânuit.

cod culori/set ambalaj

6501 12 carton

creioane cerate maxi
create special pentru copiii foarte mici, aceste creioane pot fi 
folosite încă de la vârsta de un an. corpul este foarte ușor  
și mai gros, facilitând desenarea. nu murdăresc mâinile.

cod culori/set ambalaj

6500 6 blister din plastic

creioane cerate „animăluțe”
Fiecare creion are capătul în forma unui cap de animal, fiind  
foarte atractiv pentru copii. corpul gros este foarte comod de 
prins și mânuit. nu murdăresc mâinile.

cod culori/set ambalaj

6497 12 blister din plastic

creioane cerate twist-up
mina cerată – în culori briliant – este prinsă într-un corp din plastic 
triunghiular. creioanele sunt foarte ușor și comod de mânuit.  
prin rotirea capătului, mina va ieși câte puțin.
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articole pentru desen și lucru manual

creioane cerate lambo scHool
recomandate pentru micii începători în arta desenului, sunt ușor 
de folosit, având o bună aderență la suport. sunt protejate cu un 
înveliș de hârtie, pentru evitarea murdăririi mâinii.

cod culori/set ambalaj

5938 6 carton

5939 12 carton

5940 24 carton

creioane cerate lambo – oil pastels  
cod culori/set ambalaj

5972 12 carton

creioane color triungHiulare 
lambo scHool
creioane din lemn, de formă triunghiulară, cu mină moale  
(nu zgârie hârtia) în culori vii, strălucitoare. 

cod culori/set ambalaj

5967 6 carton

5968 12 carton

5935 24 metalic

creioane color 
ico creatiVe Kids 
corp hexagonal din lemn cu mină  
moale (nu zgârie hârtia), în culori vii, 
strălucitoare.

cod culori/set

6422 6

6423 12

creioane color Flexibi-
le ico creatiVe Kids
corp hexagonal – flexibil – din lemn cu 
mină moale (nu zgârie hârtia), în culori vii, 
strălucitoare.

creioane color 
triungHiulare  
ico creatiVe Kids
corp gros, din lemn, de formă triunghiu-
lară, pentru a fi mai ușor de folosit. mina 
este moale (nu zgârie hârtia), în culori vii, 
strălucitoare.

cod culori/set

6416 12

cod culori/set

6415 12
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creioane 
color patio aquarell 

cu aceste creioane color, orice desen poate 
deveni pictură. corpul este hexagonal.  
mina moale și rezistentă alunecă foarte 
ușor pe hârtie, culorile sunt puternice, iar 
vârful, rezistent la apăsare.  
cutia conține și o pensulă.

creioane color scriVa 

culori intense, disponibile în seturi de 24, 12 sau 6 bucăți.  
corp hexagonal din lemn, ușor de ascuțit, cu mină de 3 mm.

cod culori/set

4305 24

4304 12

4303 6

cod culori/set ambalaj

6495 12 carton

cod culori/set ambalaj

6496 6 carton

cod culori/set detalii

5970 24 corp subțire

5969 12 corp gros

creioane color   
creioane din lemn cu corp hexagonal și mină moale 
(nu zgârie hârtia). creioanele au culori vii, strălucitoare.

articole pentru desen și lucru manual

creioane color
corp hexagonal din lemn, 
ușor de ascuțit.

creioane color Jumbo
create special pentru copiii foarte mici, 
aceste creioane pot fi folosite încă de la 
vârsta de un an. corpul este gros, foarte 
ușor, facilitând mânuirea. mina este moale 
și rezistentă, desenarea devenind astfel 
foarte ușor de realizat. cutia conține și o 
ascuțitoare.

cod culori/set

2668 6
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articole pentru desen și lucru manual

stilou lambo scHool  
corpul este de dimensiuni reduse (10 cm), semitransparent, 
unicolor, imprimat cu imaginea super oiței lambo. 
Funcționează cu patron standard de cerneală. 
se livrează cu un patron de cerneală albastră. 

cod

5965

carioca ico 
creatiVe Kids xxl
corp gros și capac ventilat. 
grosime de scriere: 1-3 mm.

* Set cu 10 bucăți

pix lambo scHool
corpul este mat, de culoare 
albastră, imprimat cu imaginea 
super oiței lambo.

cod
culoare 

de scriere
grosime 

de scriere

5964 albastru 0,7 mm

carioca lambo tHicK wasHable   
carioca groasă lavabilă, cu grosime de scriere de 1-2 mm, 
corp cu diametrul de 1 cm și cerneală ce se poate spăla. 

cod culori/set ambalaj

5934 12 carton

carioca lambo scHool  

carioci subțiri (diametru 0,8 cm), cu grosime de scriere cuprinsă 
între 0,5 și 1 mm.

cod culori/set ambalaj

5942 6 plastic

5973 18 plastic

cod culori/set

6408 5

6409 10

6410 15

carioca ico creatiVe Kids rainbow
corp subțire și capac ventilat. grosime de scriere: 1-1,5 mm.

cod

6407
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articole pentru desen și lucru manual

carioca tip pensulă 
ico creatiVe Kids  
corp subțire și capac ventilat.  
Vârful este ca o pensulă, astfel că  
desenele pot avea aspect de picturi.

* Set cu 10 buc. și un minitablou pentru colorat 
* Grosime de scriere: 1-3 mm

carioca spray  
cu aceste carioci speciale, desenele se 
vor crea prin „suflare”. Înainte de folosire, 
vârful cariocii trebuie fixat în corpul  
transparent, conform instrucțiunilor  
de pe ambalaj. cutia conține și două 
șabloane pentru desen.

set creatiV „pușculiță”  
cutia conține o pușculiță din ceramică albă, culori tempera și o pensulă.  
pușculița poate fi pictată după dorința utilizatorului.

cod

6516

cod culori/set ambalaj

6502 6 carton

carioca tip pensulă 
ico xxl  
corp gros și capac ventilat. Vârful este ca o 
pensulă; astfel, desenele pot părea picturi.

* Grosime de scriere: 1-6 mm

cod culori/set

6411 6

6412 10

cod culori/set formă ambalaj

6503 6 ursuleț carton

6504 6 mașinuță carton

6505 6 porcușor carton

carioca patio  
cu VârF tip pensulă  
corpul este în forma unei pensule, cu un 
decupaj special, pentru a fi ușor de prins 
și mânuit. Vârful este tip pensulă, fiind 
recomandat pentru desene artistice.

cod culori/set ambalaj

6494 5 blister din carton
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articole pentru desen și lucru manual

tempera ico 
creatiVe Kids  
consistență de foarte bună calitate și 
culori puternice, pentru picturi deosebite.

* Tuburi cu 16 ml

cod culori/set

6419 6

6420 10

cod culori/set ambalaj

6421 12 plastic

acuarele 
ico creatiVe Kids  
pastile color, de consistență 
foarte bună, cu diametrul de 
30 mm.

acuarele lambo 
În casetă  
acuarelele sunt disponibile 
în două variante: cu 6 sau 12 
culori. 

cod culori/set ambalaj

5936 6 plastic

5937 12 plastic

acuarele    
pastile color cu diametrul  
de 27 mm. caseta conține  
și o pensulă. 

cod culori/set ambalaj

6498 12 plastic

pensulă scriVa

set cu 6 pensule de diferite 
mărimi. ambalare pe blister 
pentru a fi mai ușor de expus 
în magazin.

cod

4354

cod

6406

paletă pentru pictat 
ico creatiVe Kids  
confecționată din plastic, cu 6 comparti-
mente rotunde pentru tempera și 4 com-
partimente mai mari pentru amestecuri.

pensulă 
ico creatiVe Kids  
mâner din lemn vopsit și vârf  
din păr natural.

cod buc./set mărimi

6405 3 4, 6, 10

6404 3 4, 8, 12

6403 5 2, 4, 6, 8, 10

acuarele 
lambo poster   
În recipiente din plastic de câte 20 ml 
(închidere cu capac filetat).

cod culori/set ambalaj

5933 12 carton
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compas lambo  
corp metalic cu cap din plastic color (portocaliu, bleu și roșu). 
ambalat individual în etui din plastic.

Hârtie creponată

ascuțitoare electrică

cod ambalaj

5971 plastic

cod

SKL008

cod

6489

cod

6540

articole pentru desen și lucru manual

ascuțitori

din metal și din plastic.

cod material

4029 metal

6136 plastic     

trimer lambo a4  
trimer a4 cu disc de tăiere din oțel inoxi-
dabil. capacitatea maximă de tăiere este  
de 5 coli format a4.

cod dimensiuni culori

5944 10 x 36 cm ■■■

rigle din plastic

rigle transparente sau color, ambalate 
individual în folie din plastic, pentru a fi 
protejate de praf sau zgârieturi.

cod lungime culoare

4256 20 cm

6159 40 cm

6160 50 cm

6158 30 cm ■■■

* Dimensiuni: 200 x 50 cm 
* Culori disponibile: roșu, albastru, bleu, verde, vernil, galben, 
orange, portocaliu neon, alb, mov, indigo

* Potrivită pentru a ascuți creioane obișnuite 
(diam. 6-8 mm) sau mai groase (diam. 9-12 
mm).
* Funcționează cu 4 baterii AA x 1,5 V sau  
cu un adaptor de 6 V. Pachetul nu include 
bateriile și adaptorul.

acuțitoare cu maniVelă  
este foarte utilă pentru grădinițe, școli sau 
ateliere de lucru, unde este nevoie de folo-
sirea intensivă a creioanelor obișnuite sau 
color. recomandată doar pentru a ascuți 
creioane cu grosime standard, din lemn. 
pentru a se putea folosi, ascuțitoarea  
se fixează de marginea mesei. 
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articole pentru desen și lucru manual

FoarFecă zig-zag

lamă zimțată din oțel inoxidabil, pentru tăiere în diverse modele, 
acoperită cu plastic abs, un material de 30 de ori mai durabil 
decât plasticul obișnuit. 

cod dimensiune detalii

2739 135 mm individual

4299 160 mm set cu 8 bucăți

FoarFecă 

Foarfecă pentru copii, cu vâr-
furi rotunjite și lamă din oțel 
inoxidabil, cu gradație până 
la 5 cm. mânere acoperite cu 
plastic abs, material de 30 de 
ori mai durabil decât plasticul 
obișnuit.

cod dimensiune

2740 130 mm

FoarFecă 
pentru stângaci    
lamă din oțel inoxidabil, cu 
gradație până la 5 cm și mâner 
de plastic, în trei variante de 
culoare (albastru, galben și 
roz). 

cod dimensiune

5977 135 mm

cretă colorată 
lambo scHool  
batoane groase (cu diametru 
de 2,5 cm), cu lungimea de 
10 cm, disponibile în 5 culori 
(alb, roz, galben, verde și bleu). 
recomandate pentru desene 
pe asfalt. 

cod buc./set ambalaj

6506 10 plastic

plastilină ico 
creatiVe Kids   
10 batoane color ușor de 
modelat. 

* 200 g

cod

6414

planșă pentru plastilină

recomandată pentru a se folosi ca suprafață de lucru la modela-
rea plastilinei. confecționată din plastic flexibil, cu marginile bine 
șlefuite.

cod format

5254 A3

5253 A4

plastilină 
lambo scHool
batoane color cu lungimea de 
12 cm.

cod culori/set gramaj ambalaj

5943 12 200 g carton

6194 6 100 g carton

mapă de birou cu desene   
utilă pentru protecția biroului. 

* Confecționată din plastic imprimat și maleabil 
* Dimensiuni: 665 x 430 mm

cod format

2798 cățel

2799 pisică
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cod dimensiune

5977 135 mm
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articole de birou
Lucrăm mai eficient cu ajutorul obiectelor de birou care ne ajută să ne organizăm spațiul 
de lucru (tăvițe, suporturi pentru instrumente de scris, dispensere, coșuri pentru hârtii). 
De asemenea, o mulțime de obiecte mici (capsatoare, perforatoare, cuttere, agrafe)  
sau mari (mașini de legat și de laminat, distrugătoare de hârtie) ne ajută să punem  
în mișcare activitatea dintr-un birou, fie că lucrăm acasă, fie într-o mare companie.  
Înnoiește-ți constant articolele de birou, inspirându-te din catalogul Aperta.

de-a prinselea 
Practic

auto cross cut
alegeri inteligente

A preveni scurgerea de informații 
confidențiale sau private, atunci când 

documentele care le conțin ar trebui 
aruncate, este un lucru foarte important, 

care nu trebuie neglijat. În același timp, 
activitatea de a distruge aceste documente 
poate deveni stresantă și consumatoare de 

energie fizică și de timp. Pentru a rezolva 
aceste probleme, Distrugătorul de hârtie 

Auto Cross Cut, marca Peach, este alegerea 
ideală. Cu ajutorul lui se pot distruge 

până la 60 de coli, cu cel mai mic efort. 
Documentele se pun în caseta specială și 

gata! Mașina va distruge tot, transformând 
colile A4 în bucățele de 4 x 33 mm (tăiere tip 

confeti), în 1,2 min. Astfel, sunt salvate (de 
la a fi fraudate) informațiile confidențiale, 

timpul și energia dumneavoastră.
mai multe informații la pag. 141
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Un afiș, un mic tablou, o iconiță, o hartă sau alte produse similare pot fi 
prinse ușor și rapid pe perete sau pe lemn. La birou, acasă sau la școală, 
spațiile pot fi decorate și personalizate în cele mai non-conformiste și 
unice moduri. Este nevoie de imaginație și de produsul potrivit. Pastilele 
pentru montare marca Scotch® sunt alegerea ideală. Cu ajutorul lor, 
pot fi fixate pe pereți diverse obiecte cu greutate maximă de 450 g. Este 
de ajuns ca suprafața pe care acestea vor adera să fie curată și uscată, 
pastilele bine poziționate (necesită un efort minim) și totul este gata în 
cel mai scurt timp. Lipirea poate fi permanentă sau non-permanentă, 
în funcție de ce tip de pastile se aleg, și rezistă la umiditate. Pentru 
obiecte cu greutate de până la 900 g recomandăm folosirea benzii dublu 
adezive pentru montare Scotch® (adeziv permanent).
află mai multe despre aceste benzi la pag. 163
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Personalizează obiectele și spațiul 
Versatil

Ce pot avea în comun un cadou, o agendă, o vază pentru flori și un sertar? Toate pot fi personalizate cu banda adezivă decorativă 
marca Scotch®. Cadoul, împachetat în hârtie unicolor, lipită și decorată cu bandă adezivă color sau cu model, va crea o impresie 
pozitivă încă de la început. O copertă a agendei, a jurnalului sau a caietului poate fi decorată cu aceeași bandă divers colorată, 
marca Scotch®, la fel cum și alte obiecte, chiar și un sertar, pot fi personalizate după preferință. Totul va prinde viață și culoare, 
pentru ca starea de bine să fie prezentă continuu. află mai multe despre aceste benzi de la pag. 161
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noutăți

un aparat, 
cinci operațiuni
Pentru diverse activități creative, de acasă sau de la birou, este  
nevoie de multe ori de aparate pentru tăieri drepte sau ondulate, 
pentru îndoiri precise și ușoare sau pentru a face microperforații. 
Cu Peach PC100-18, ghilotină și trimmer, se pot face cinci operațiuni 
diferite: tăiere dreaptă – cu discul sau cu mânerul – pe diferite 
dimensiuni (până la max. A4), tăiere ondulată pentru ca pozele 
sau felicitările să fie deosebite, realizarea unui „șanț” (fălțuire) 
de-a lungul sau de-a latul colii de hârtie sau carton, pentru ca 
aceasta să fie ușor și perfect îndoită. De asemenea, cu același 
aparat, se poate realiza pretăierea colii, altfel spus realizarea unor 
microperforații, pentru ca ruperea să fie simplu și ușor de realizat.
află mai multe despre mașinile de legat la pag. 143
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Mașină de legat star Peach Pb200-21 
* Pentru legare cu spiră din plastic cu 21 de inele
* Poate fi folosită ca perforator pentru 4 găuri
* Două tipuri de perforare:

# 21 de găuri pentru legarea documentelor cu spirale din plastic
# 4 găuri pentru prinderea documentelor în caiete mecanice cu 4 inele

* Capacitate de perforare: 12 coli (80 g/m2) sau o coală laminată de max. 230 g/m2

* Folosește spire cu dimensiuni între de 6 și 38 mm
* Include un set cu 5 spire transparente, 5 coperți A4 din carton și 
 10 coperți A4 transparente

cod

6099

sPirale din Plastic 

din plastic flexibil, 21 de inele, lungime 298 mm.

* 100 buc./cutie

Mașină de legat Personal 
Peach Pb200-09
* Pentru legare cu spiră din plastic cu 21 de inele
* Poate fi folosită ca perforator pentru 4 găuri
* Două tipuri de perforare:

# 21 de găuri pentru legarea documentelor 
cu spirale din plastic

# 4 găuri pentru prinderea documentelor 
în caiete mecanice cu 4 inele

* Capacitate de perforare: 4 coli (80 g/m2) 
 sau o coală laminată de max. 230 g/m2

* Folosește spire cu dimensiuni între 6 și 12 mm
* Include un set cu 16 buc spire color, dimensiuni diferite  
 și 4 mini-coperți (15 x 10 cm) 

cod

6098

SKu

cod
diametru 

(mm)

capacitate 
coli 

(70 – 80 g/m2) culoare

4230 16 135 ■
4220 14 105 ■■■■■
2966 12 85 ■■■
2965 10 60 ■■■
2968 8 35 ■■
2967 6 20 ■■■
6105 4,5 5 ■

Format a4, color; recomandate pentru 
folosirea la legarea  
cu spirală a unui document.  

* Greutate: 250 g/m2 
* 100 buc./set

coPerți din carton, 
iMitație Piele 

cod culoare

4210 ■■■■■■■■■

Format a4, din plastic transpa-
rent, clear sau color, recoman-
date pentru folosirea ca primă 
copertă la legarea cu spirală a 
unui document.

* 100 buc./set

coPerți a4, 
transParente 

cod
Grosime

(microni) culoare

4058 200

4246 150

2663 200
■■■ 
■■
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Pentru distrugerea documentelor în fâșii, 
uz moderat (acasă sau la birou). nivel de 
securitate 1 și funcții auto start și reverse. 

* Capacitate de distrugere: 6 coli (80 g/m2)
* Capacitate coș: 8 litri
* Lățime fâșie: 7 mm
* Viteză de tăiere: 2,2 m/min. => 45  
 coli A4/min.
* Distruge hârtie și capse
* Nivel de zgomot: < 72 db

Pentru uz moderat, acasă sau la birou. 
tăiere tip fâșii, nivel de securitate 1. 
Pornire/oprire automată, protecție la 
supraîncălzire, funcție reverse.

* Capacitate de distrugere: 5 coli (80 g/m2)
* Capacitate coș: 10 litri 
* Lățime fâșie: 7,25 mm
* Viteză de tăiere: 2,2 m/min. =>  
 45 coli A4/min.
* Distruge hârtie și capse
* Nivel de zgomot: < 68 db

ideală pentru întreținerea și curățarea 
oricărui tip de distrugător. 

* Prelungește viața distrugătorului
* Reduce nivelul de zgomot
* Previne prinderea hârtiei în distrugător
* Mărește puterea mașinii 
* Se livrează la set cu 12 buc.

distrugător hârtie 
Peach Ps400-15  

distrugător hârtie 
rexel alPha

hârtie întreținere 
distrugător Ps100-00 

cod

6096

cod

DIS050

cod

DIS045

cod

DIS049

cod

6097

SKu

Funcția „automatic sheet feeder” vă economisește timpul.  
este de ajuns să puneți colile (cel mult 60 de coli de 80 g/m²)  
în caseta specială, apoi să vă ocupați de alte lucruri. Mașina va 
lua în mod automat câte 5 coli din teanc, fără ca dumneavoastră 
să faceți vreun efort. 

* Capacitate de distrugere: 5-60 coli (80 g/m2)
* Capacitate coș: 21 litri (120 coli distruse)
* Tăiere tip confeti: 4 x 33 mm
* Nivel de securitate: 4
* Viteză de tăiere: 3 m/min => 50 coli A4/min.
* Distruge hârtie și capse
* Funcție auto start și reverse
* Protecție la supraîncălzire
* Nivel de zgomot: < 72 db

ideal pentru uz moderat (acasă sau la birou). 

* Capacitate de distrugere: 5 coli (80 g/m2)
* Capacitate coș: 7 litri (30 coli distruse)
* Container separat pentru strângerea resturilor de la CD-urile distruse
* Tăiere tip fâșii (lățime 7 mm)
* Nivel de securitate: 2
* Viteză de tăiere: 2,5 m/min => 42 coli A4/min.
* Distruge hârtie, CD, carduri și capse (nu distruge agrafe)
* Funcție auto start și reverse
* Protecție la supraîncălzire
* Nivel de zgomot: < 74 db

distrugător 
Peach auto cross cut Ps500-50  

distrugător 
Peach Ps400-11
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Mașină de laMinat Peach Pl720  

Pentru uz moderat (acasă sau la birou), pentru formate  
până la a4. Poate fi folosită și pentru laminare la rece.

* Capacitate de laminare: max. 2 x 125 microni 
* Tip de laminare cu 4 role: 
  # la cald (2 role se încălzesc și realizează laminarea, celelalte 2 role
   rămân reci, pentru definitivarea profesionistă a laminării) 
  # la rece (se folosesc folii speciale)  
* Timp de încălzire: 2-3 min. 
* Viteză de laminare: 25 cm/min. 
* Se livrează cu 2 folii A4 (pentru laminare la cald)

cod

6100

cod

6237

Mașină de laMinat a3 Peach Pl745  

tehnologia inovativă eco-Ptc-technology ajută la economisirea  
cu 75% a energiei, în comparație cu mașinile de laminat standard. 
e pentru uz moderat (acasă sau la birou), pentru formate până la 
a3. Poate fi folosită și pentru laminare la rece.

* Capacitate de laminare: max. 2 x 125 microni 
* Tip de laminare, cu 2 role: la cald și la rece (se folosesc folii speciale) 
* Timp de încălzire: aproximativ 4-5 min. 
* Viteză de laminare: 33 cm/min. 
* Se livrează cu 10 folii pentru laminarea la cald: 2 folii format A4,  
 3 folii 15,5 x 10,5 cm și 5 folii 9 x 6 cm

2 în 1! Peach Premium Photo este ideală pentru laminare la 
rece sau la cald, pentru uz moderat (acasă sau la birou), pentru 
formate până la a4. tehnologia inovativă eco-Ptc-technology 
ajută la economisirea cu 75% a energiei, în comparație cu 
mașinile de laminat standard.

* Capacitate de laminare: max. 2 x 125 microni 
* Tip de laminare cu 2 role: la cald și la rece (se folosesc folii speciale) 
* Timp de încălzire: 3 – 4 min. 
* Viteză de laminare: 33 cm/min. 
* Se livrează cu 10 folii pentru laminare la cald: 2 folii format A4, 
 3 folii 15,5 x 10,5 cm și 5 folii 9 x 6 cm

Peach home office Pl102 este foarte utilă pentru uz moderat, 
acasă sau la birou, pentru formate până la a4.

* Capacitate de laminare: max. 2 x 80 microni 
* Tip de laminare cu 2 role: la cald 
* Timp de încălzire: 1 min. 
* Viteză de laminare: 60 cm/min. 
* Se livrează cu 2 folii A4, 3 folii 21,5 x 15,5 cm și 5 folii 9 x 6 cm

Mașină de laMinat 
Peach PreMiuM Pl740

Mașină de laMinat Peach Pl102

cod

LAM013

cod

6507
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Mașini de birou și accesorii

ideală pentru tăieri precise și rapide în activități de creație  
sau obișnuite de acasă, de la școală sau de la birou.

* Capacitate de tăiere: 10 coli (80 g/m²) 
* Pentru formate până la A4 

5 în 1! cu acest aparat se pot face cinci operațiuni, 
pentru formate până la a4.

* Tăiere rapidă și precisă cu ghilotina (mânerul): 6 coli (80 g/m²) 
* Tăiere dreaptă cu disc (trimmer): 2 coli (80 g/m²)
* Tăiere ondulată cu disc (trimmer): 2 coli (80 g/m²) 
* Fălțuire (pregătirea colii pentru o îndoire ușoară) cu disc (trimmer): 
 2 coli (80 g/m²)
* Pretăiere cu disc (trimmer): 2 coli (80 g/m²)  

Folie Pentru laMinare

Perfect transparentă, asigură protecție permanentă  
a documentelor împotriva uzurii, prafului și umidității.

* 100 buc./set

cod format Grosime (microni)

4736 A3 75/80

6154 A4 125

4240 A4 75/80

4245 A4 60

4244 65 x 95 mm 125

4239 65 x 95 mm 100

set Folii de laMinat Peach 
PPc500-02  

conține 25 folii (80 microni) pentru laminare la cald.

* 10 folii A4 (216 x 303 mm)
* 5 folii A5 (154 x 216 mm)
* 5 folii, dim. 106 x 156 mm
* 5 folii, dim. 60 x 90 mm

cod

6101

ghilotină Peach Pc300-01

ghilotină și triMMer Peach Pc100-18

cod

GHI021

cod

GHI020
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tăVițe și suPorturi de birou 

cod culoare

4018 ■

set 3 tăVițe suPraPozabile
 

* Dimensiunea unei tăvițe: 350 x 270 mm

suPort Pentru cubul de notițe

se livrează fără cubul de notițe.

* Dimensiuni: 98 x 98 x 100 mm 

suPort 
coMPartiMentat

Pentru păstrarea ordonată  
a articolelor mici de birou.

* Dimensiuni: 205 x 100 x 140 mm

suPort reViste
 

* Dimensiuni: 75 x 290 x 310 mm

suPort Pentru instruMente de scris

* Dimensiuni: diametru 90 mm, înălțime 100 mm

suPort Pentru cărțile de Vizită

util pentru păstrarea ordonată și la îndemână a cărților de vizită 
de dimensiuni diferite. 

cod culoare

4019 ■
cod culoare

6161 ■

cod culoare

4016 ■

cod culoare

4017 ■
cod culoare

4738 ■
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suPort Pentru instruMente  
de scris ico natura

din material biodegradabil, cu 3 compartimente. se livrează fără 
încărcare.

suPort Pentru agraFe ico natura

din material biodegradabil, magnetic. se livrează fără agrafe.

cod

6429

cod

6428

suPort Pentru 
instruMente 
de scris ico lux 

din plastic semitransparent 
cu 3 compartimente. 
se livrează fără încărcare.

suPort Pentru 
instruMente 

de scris  
ico quadrate 

din plastic semitransparent 
cu 4 compartimente.

suPort Pentru 
instruMente de scris  
și notițe ico MeMoblock  

din plastic, cu 6 compartimente.

cod culoare

6398 ■■■■■■

cod culoare

6396 ■■

cod culoare

6397 ■■

tăVițe și suPorturi de birou 
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taVă atlanta

Pentru păstrarea în ordine a documentelor 
cu utilizare frecventă, tăvițele atlanta  
se potrivesc mai multor stiluri de birou.

* Din plastic transparent, cu finisaj semilucios
* Decupare frontală, pentru ușurință în  
 mânuirea documentelor și acces facil la 
 tava de dedesubt
* Stivuirea se poate face vertical sau în  
 trepte, datorită piciorușelor interioare,  
 care le conferă stabilitate
* Capacitate 450 coli, dim. max. 240 x 320 mm
* Dimensiuni (L x l x h): 345 x 255 x 65 mm
* 10 buc./cutie

cod

2800

MaPă de birou Pentru 
notițe 
utilă pentru planificarea săptămânală  
a activităților.

* 30 de file
* Bandă superioară din PVC pentru  
 protecția filelor
* Bandă inferioară ce împiedică alunecarea  
 pe birou
* Dimensiuni (L x l): 465 x 330 mm

suPort din carton Pentru reViste 
Variantă economică pentru păstrarea în ordine a revistelor,  
dosarelor sau a unor documente.

* Fabricat din carton ondulat, rezistent
* Prevăzut cu perforație standard pentru     
 manipulare ușoară 
* Dimensiuni (L x l x h): 245 x 90 x 315 mm

cod culoare

2981 ■■■■

Mouse Pad unicolor 

disponibil în diverse culori, simplu și util pentru orice utilizator  
de Pc.

cod culoare

2821 ■■■■

cod culoare

4020 ■

taVă ecoline 

Pentru păstrarea în ordine a documentelor 
pe birou.

* Decupare frontală pentru ușurință în  
 mânuirea documentelor și acces facil  
 la tava de dedesubt
* Stivuirea se poate face vertical sau în  
 trepte, datorită piciorușelor interioare  
 care le conferă stabilitate
* Capacitate 400 coli, dim. max.  
 240 x 320 mm
* Dimensiuni (L x l x h): 345 x 260 x 64 mm 
* 10 buc./cutie

cod culoare

6223 ■

tăVițe și suPorturi de birou 
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coșuri Pentru hârtii

coș ecoline

Variantă economică.  
este realizat din  
polipropilenă reciclabilă.

* Capacitate: 16 litri
* Dimensiuni: 
 diametru 300 mm,
 înălțime 317 mm
* 10 buc./cutie

SKu

cod culoare

2664 ■■■

coș isis  

confecționat din polipropilenă reciclabilă, cu deschidere largă  
și ușor înclinată. are o parte plată care se poate lipi de perete sau 
la care se poate adăuga un alt coș, în vederea colectării selective 
a deșeurilor.

* Capacitate: 15 litri sau 30 litri – dacă se optează pentru varianta set
* Dimensiuni: 318 x 278 x 380 mm

coș oFFice

capacitate: 15 litri.

cod culoare

6153 ■
cod culoare

4151 ■
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calculatoare 

calculatoare de birou

caracteristici comune: funcție procent, funcții 
memorare (M+, M-, Mrc), baterie inclusă.

cod nr. diGiți detalii suplimentare

5956 12 funcție pentru total general

5792 16 funcție calcul cu și fără taxe

calculator științiFic 

ac-3270 cu 10 digiți.

* 232 de funcții 
* Funcție exponențială 2 digiți
* Programabil, 2 programe până la 38 de pași
* Taste ergonomice din cauciuc
* Etui din PVC

cod

4337

află ce semnificație au tastele calculatorului tău de birou  

Aproape zilnic avem nevoie să facem diverse calcule, mai simple sau mai complexe, și apelăm la un 
calculator de birou. În afară de operațiile obișnuite, cu ajutorul unui calculator de birou, putem face și 
calcule mai complexe. De exemplu, operația (7,5 x 16) + (7 x 14) poate fi făcută cu ajutorul tastelor 
M+ și MR, taste care nu sunt cunoscute de toți utilizatorii. Pentru a veni în ajutorul acestora, iată mai 
jos indexul celor mai des folosite taste:

´on/c¨ Deschiderea calculatorului/anularea ultimei taste apăsate
´ce¨ Ștergerea ultimei taste apăsate
´ac¨ Anularea totală a datelor
de la ´0¨ la ´9¨, .́¨: Taste pentru introducerea datelor
´+¨, ´-¨, ´x¨, ´÷¨, ´=¨: Taste pentru calcule simple
´+/-¨ Schimbarea semnului. Cifra introdusă sau rezultatul vor apărea cu semn opus
´m+¨ Memorie plus. Cifra sau rezultatul se memorează, adăugându-se la suma memorată deja
´m-¨ Memorie minus. Cifra sau rezultatul se scade din suma memorată deja
´mr¨ Afișarea calculelor memorate. Cifra afișată reprezintă rezultatul calculelor făcute cu ajutorul tastelor de memorare
´mc¨ Anularea memoriei. Calculele următoare nu se vor memora și nu se vor adăuga la rezultatul obținut
´√¨ Radical. Se introduce întâi cifra, apoi tasta „radical”; astfel, se obține rezultatul

exemplu de calcul cu folosirea tastelor de memorie:
(7,5 x 16) + (7 x 14): se face prima operație simplă: 7,5 x 16 și se apasă tasta M+. Se va obține rezultatul (120), calculatorul 
memorându-l. Se face următoarea operație: 7 x 14 și se apasă tasta M+. Se obține următorul rezultat (98), calculatorul 
memorându-l și adăugându-l rezultatului memorat anterior. Se apasă tasta MR și se va obține rezultatul final, 218.
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caPsatoare și caPse

caPsator boxer s2 

corp metalic, acoperit cu plastic, design elegant.

* Sistem de fixare a capsei cu îndoire în interior sau în exterior   
 (capsare temporară)
* Utilizează capse 24/6 și 26/6
* Adâncime de capsare: max. 45 mm
* Capacitate de capsare: max. 20 coli

caPsator boxer Mini 10 

corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic.

* Utilizează capse nr. 10
* Adâncime de capsare: max. 50 mm
* Capacitate de capsare: max. 10 coli 
* Decapsator încorporat

caPsator clește sax 620 

corpul metalic tip clește recomandă acest capsator pentru  
utilizări intense, în special în cazurile în care este necesar  
să fie ținut în mână.

* Sistem de fixare a capsei cu îndoire în interior sau în exterior
 (capsare temporară)
* Utilizează capse 24/6 și 26/6
* Adâncime de capsare: max. 45 mm 
* Capacitate de capsare: max. 25 coli

caPsator sax design 239

design nou, marca sax, de calitate superioară.

* Sistem de fixare a capsei cu îndoire în interior sau în exterior
 (capsare temporară)
* Utilizează capse 24/6 și 26/6
* Adâncime de capsare: max. 63 mm 
* Capacitate de capsare: max. 25 coli

cod culoare

6357 ■■■

cod culoare

6493 ■■■

cod culoare

6358 ■■■

cod culoare

6743 ■■■■
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caPsatoare și caPse

caPsator sax 160 

corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic, cu decapsator 
încorporat.

* Tehnologia „Finger-Touch” reduce efortul cu 60%, 
 pentru o capsare sigură  
* Utilizează capse nr. 10
* Adâncime de capsare: max. 29 mm
* Capacitate de capsare: max. 16 coli

caPsator sax 165 

corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic, cu decapsator 
încorporat.

* Tehnologia „Finger-Touch” reduce efortul cu 60%, pentru o capsare  
 sigură
* Tehnologia „FlatClinch” permite capsarea plată; 
 astfel, documentele vor ocupa cu 30% mai puțin spațiu
* Utilizează capse nr. 24/6 și 26/6
* Adâncime de capsare: max. 37 mm
* Capacitate de capsare: max. 30 coli

caPsator sax 170 

corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic, cu decapsator 
încorporat.

* Tehnologia „Finger-Touch” reduce efortul cu 60%, pentru o capsare  
 sigură  
* Utilizează capse: 24/6, 26/6, 24/8 și 26/8
* Adâncime de capsare: max. 63 mm
* Capacitate de capsare: max. 40 coli (capse 24/8 și 26/8) 
 sau 20 coli (capse 24/6 și 26/6)

caPsator sax 140 

corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic cauciucat.

* Sistem de fixare a capsei cu îndoire în interior 
 sau în exterior (capsare temporară)
* Utilizează capse: 24/6, 26/6, 24/8 și 26/8 
* Adâncime de capsare: max. 70 mm
* Capacitate de capsare: max. 45 coli (capse 24/8 și 26/8) 
 sau 25 coli (capse 24/6 și 26/6)

cod culoare

6334 ■■■
cod culoare

6338 ■

cod culoare

6335 ■■■
cod culoare

6336 ■■■



153catalogul aperta 2015 – 2016

caPsator sax 349 

corp metalic, acoperit cu plastic, cu decapsator încorporat.

* Design nou, ergonomic, pentru o prindere confortabilă
* Utilizează capse 24/6 și 26/6
* Adâncime de capsare: max. 55 mm
* Capacitate de capsare: max. 25 coli

caPsator sax 319 

corp metalic, acoperit cu plastic, cu decapsator încorporat.

* Design nou, ergonomic, pentru o prindere confortabilă 
* Utilizează capse nr. 10 
* Adâncime de capsare: max. 45 mm 
* Capacitate de capsare: max. 10 coli

caPsatoare și caPse

caPsator sax design 249 

corp metalic, acoperit cu plastic.

* Sistem de fixare a capsei cu îndoire în interior sau în exterior 
 (capsare temporară) 
* Utilizează capse 24/6 și 26/6 
* Adâncime de capsare: max. 96 mm 
* Capacitate de capsare: max. 25 coli 

cod culoare

6339 ■■■

cod culoare

6340 ■■■

caPsator sax 519 

corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic, 
cu decapsator încorporat.

* Tehnologia „FlatClinch” permite capsarea plată; 
 astfel, documentele vor ocupa cu 30% mai puțin spațiu
* Utilizează capse nr. 10
* Adâncime de capsare: max. 44 mm
* Capacitate de capsare: max. 20 coli 

cod culoare

6337 ■■■

cod culoare

6341 ■■■

caPsator ico natura 

corp solid cu structură metalică, acoperit cu material reciclabil, 
ecologic.

* Design nou, ergonomic, pentru o prindere confortabilă 
* Utilizează capse 24/6 și 26/6
* Adâncime de capsare: max. 55 mm
* Capacitate de capsare: max. 25 coli

cod culoare

6431 ■
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cod

6150

caPsator c 100

corp solid din metal, ușor de manevrat.

* Capacitate de capsare: maxim 100 coli 
* Utilizează capse: 23/6 – 23/13

caPsator c10

corp din plastic.

* Capacitate de capsare: maxim 10 coli
* Utilizează capse nr. 10
* 12 buc./cutie

caPsator c 70

corp solid din metal, ușor de manevrat.

* Capacitate de capsare: maxim 70 coli 
* Utilizează capse: 24/6; 23/6 – 23/10

cod

6151

are corp din plastic.

* Capacitate de capsare: maxim 20 coli 
* Sistem de fixare a capsei cu îndoire în interior sau în exterior 
* Utilizează capse: 24/6 sau 26/6 
* 12 buc./cutie

caPsator c20 SKu

SKu

caPsatoare și caPse

cod culoare

5493 ■■
cod culoare

5494 ■■

caPsator sax 299

corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic cauciucat.

* Mecanism de presare ergonomic, talpă cauciucată antiderapantă, 
 adâncime de capsare reglabilă
* Utilizează capse: 23/8, 23/10, 23/13 și 23/17 
* Adâncime de capsare: max. 70 mm
* Capacitate de capsare: max. 130 coli (capse 23/17), 100 coli 
 (capse 23/13), 70 coli (capse 23/10) sau 50 coli (capse 23/8)

cod culoare

6342 ■■
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decaPsator

destinat pentru a desface capse pentru 
hârtie, de orice mărime. corp metalic 
acoperit cu plastic.

* 12 buc./cutie

cod

2694

SKu

caPse boxer 

ambalate câte 1000 de bucăți, în cutiuțe 
din carton.

cod nr. capacitate (coli)

6361 10 10

6362 24/6 25

caPse sax 

ambalate câte 1000 de bucăți, în cutiuțe din carton.

cod nr. capacitate (coli)

6343 10 10

6344 26/6 25

6345 24/6 25

6346 24/8 40

2368 23/8 50

6348 23/10 70

2369 23/13 100

6350 23/17 130

cod nr. ambalare (cutii/set)

5544 24/6 10

5543 10 10

caPse

ambalate câte 1000 de bucăți, în cutiuțe  
de carton.

SKu

caPsatoare și caPse
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PerForatoare

PerForator sax design 318 

corp din metal ușor cu riglă de ghidaj din plastic.

* Capacitate de perforare: max. 20 coli 
* Distanța dintre perforații: 80 mm 
* Diametrul perforației: 5,5 mm

PerForator sax 318 

corp din metal ușor, cu riglă de ghidaj din plastic.

* Capacitate de perforare: max. 15 coli 
* Distanța dintre perforații: 80 mm 
* Diametrul perforației: 5,5 mm

PerForator sax 325

corp cu baza din metal ușor, cu clapă din plastic și riglă de ghidaj 
din plastic.

* Capacitate de perforare: max. 25 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

cod culoare

6354 ■■■

cod culoare

6356 ■■
cod culoare

6352 ■■■
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cod culoare

6351 ■■■
cod culoare

6355 ■■■

PerForatoare

PerForator sax 408 

corp din metal, cu riglă de ghidaj din plastic.

* Capacitate de perforare: max. 30 coli 
* Distanța dintre perforații: 80 mm 
* Diametrul perforației: 5,5 mm

PerForator boxer P2 

corp din metal ușor, cu riglă de ghidaj din plastic.

* Capacitate de perforare: max. 30 coli 
* Distanța dintre perforații: 80 mm 
* Diametrul perforației: 5,5 mm

PerForator boxer 080 

corp din metal ușor, cu riglă de ghidaj din plastic.

* Capacitate de perforare: max. 10 coli 
* Distanța dintre perforații: 80 mm 
* Diametrul perforației: 5,5 mm

PerForator sax 128

corp din metal, cu riglă de ghidaj din plastic.

* Capacitate de perforare: max. 12 coli 
* Distanța dintre perforații: 80 mm 
* Diametrul perforației: 5,5 mm

cod culoare

6359 ■
cod culoare

6360 ■
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PerForator P652 
 

* Corp din aluminiu
* Riglă de ghidaj din metal
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 6 mm
* Capacitate maximă de perforare: 65 coli
* Sistem de blocare în poziția „închis”

cod

5490

cod capacitate perforare ambalare (buc./cutie)

5496 30 6

5495 20 12

PerForator 925 

corp din metal.

* Riglă de ghidaj din metal (5496) sau plastic (5495)
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 6 mm
* Sistem de blocare în poziția „închis”

PerForatoare

PerForator sax 618 
 

* Corp din metal ușor, acoperit cu plastic cauciu- 
 cat, ergonomic, cu riglă de ghidaj din plastic 
* „Less stress to press” – 50% mai puțin efort! 
* Capacitate de perforare: max. 65 coli 
* Distanța dintre perforații: 80 mm 
* Diametrul perforației: 5,5 mm

cod culoare

6353 ■■■
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cod dimensiune (mm)

2742 255

2743 210

2741 160

cod

4312

cod

2686

Potrivită pentru folosire intensă și tăieri 
precise.

* Lamă din oțel inoxidabil
* Mâner ergonomic din ABS, material de 30 de ori
 mai durabil decât plasticul obișnuit

FoarFecă scriVa

ideal pentru tăieri precise.

* Manșon de cauciuc
* Se livrează cu două lame 
* 24 buc./cutie

laMe cutter

rezerve pentru cuttere.  

* Din oțel inoxidabil
* Segmentate
* 10 set/cutie

cutter cu șină 
Metalică 

din plastic rezistent, cu șină 
metalică în care culisează lama. 

* Sistem de blocare a lamei 
* 36 buc./cutie

cutter

din plastic rezistent,  
diverse culori.

* Sistem de blocare a lamei 
* 60 buc./cutie

cod detalii

2687 cutter mare

2688 cutter mic

cod dimensiune (mm)

4324 18

4323 9

cutter de Precizie

articole Pentru tăiere

SKu
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benzi adeziVe și disPensere

invizibilă pe hârtie și la fotocopiere, recomandată pentru  
repararea documentelor, unirea paginilor sau lipirea plicurilor. 
este rezistentă la umiditate, se rupe foarte ușor cu mâna, nu se 
îngălbenește și permite scrierea cu pixul, creionul sau markerul.

Perfect transparentă, ideală pentru lipiri ușoare de hârtie, carton, 
fotografii etc. adezivul este permanent, rezistent la umiditate. 
banda rulează fără zgomot și nu se îngălbenește în timp.

recomandată pentru personalizarea cadourilor, plicurilor, 
desenelor, a spațiului de lucru sau a altor obiecte. nu afectează 
suprafața pe care aderă, se îndepărtează ușor, fără a lăsa urme. 
se poate lipi și dezlipi de mai multe ori. suprafața mată, elegant 
finisată, permite scrierea cu pixul, creionul sau markerul.

utilă pentru diverse aplicații la birou, la școală sau acasă.

bandă adeziVă scotch® Magic™

bandă dublu adeziVă scotch®

bandă adeziVă scotch® decoratiVă

bandă adeziVă scotch®

cod dimensiuni (mm x m) detalii

BAD023 19 x 7,5 cu dispenser

BAD020 19 x 33 rezervă pentru BAD023

cod dimensiuni (mm x m) detalii

BAD046 12 x 6,3 cu dispenser

BAD084 12,7 x 22,8 rezervă pentru BAD046

BAD025 19 x 33 produs individual

cod dimensiuni (mm x m) detalii

BAD083 19 x 7,62 cu model

BAD082 19 x 7,62 unicolor

cod dimensiuni (mm x m) detalii

BAD080 19 x 7,5 cu dispenser

BAD081 19 x 33 rezervă pentru BAD080



162 catalogul aperta 2015 – 2016

benzi adeziVe și disPensere 

cod
dimensiuni 

(mm x m) ambalare

2571 19 x 33 (invizibilă) 8 buc./set

2570 19 x 33 8 buc./set

2569 15 x 33 10 buc./set

2568 12 x 33 12 buc./set

bandă 
adeziVă de birou

Practică și utilă pentru diverse 
aplicații la birou și acasă.

SKu

disPenser scotch® 
Pentru bandă adeziVă

disPenser ico natura 
Pentru bandă adeziVă 
* Fabricat din material biodegradabil, ecologic
* Se livrează cu o bandă adezivă de 19 x 10 m

cod

6430

cod detalii

IDA032 minge

IDA033 floare

disPenser scilla 
Pentru bandă adeziVă 

adecvat benzilor adezive mici pentru birou. se livrează fără 
banda adezivă din fotografie. 

cod

2696

disponibil în două forme atractive – minge și floare 
– pentru ca biroul de acasă sau de la serviciu să fie 
vesel și non-conformist. dispenserul este din plastic 
lucios, ușor de curățat. se livrează cu o bandă  
adezivă scotch® Magic™ (invizibilă) de dimensiune  
19 mm x 7,5 m. dispenserul floare este util și pentru 
a păstra unul-două instrumente de scris.
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liPiciuri și alte accesorii de birou

Pastile dublu adeziVe scotch® 
Pentru Montare 

liPici stick scotch®

liPici uniVersal 
scotch® dual

cod tip dimensiuni (mm x m) cantitate (buc/set)

BAD026 permanent 25 x 25 16

BAD027 repoziționabil 12,7 x 12,7 64

cod cantitate (g) ambalare (buc./display)

LIP041 21 20

LIP040 8 30

cod

LIP020

recomandate pentru fixarea pe perete sau lemn a afișelor, 
hărților, tablourilor, oglinzilor etc. cu greutate maximă de 450 g. 
Pastilele buretate, pe bază de spumă poliuretanică, sunt rezis-
tente la umiditate. Pentru rezultate optime, trebuie utilizate la 
temperatura camerei, iar suprafața să fie plană, curată și uscată. 

liPici gel scotch®

cod

LIP022

adeziv gel universal, incolor, pentru 
aplicații diverse: hârtie, carton, lemn, 
ceramică și plastic. aplicarea se realizează 
ușor, iar uscarea este rapidă. Fără solvenți. 
Flaconul conține 30 ml.

adeziv solid pentru aplicații diverse: hârtie, carton, fotografii. 
lipirea se realizează foarte repede. Fără solvenți. 

adeziv gel extra-aderent, pentru aplicații 
diverse: hârtie, carton, lemn, ceramică 
și plastic. datorită celor două capete, 
cu dimensiuni diferte, lipiciul se aplică 
foarte ușor pe suprafețe mai late sau mai 
înguste, economisindu-se astfel timp  
și păstrându-se curățenia. lipirea se  
realizează în maxim 5 min. de la aplicare, 
iar gelul devine transparent. Fără solvenți. 
Flaconul conține 47 ml.

cod

BAD043

recomandată pentru fixarea permanentă 
pe perete sau lemn a afișelor, hărților, 
tablourilor, oglinzilor etc. cu greutate ma-
ximă de 900 g. banda buretată, pe bază 
de spumă poliuretanică, este rezistentă  
la umiditate. Pentru rezultate optime,  
trebuie utilizată la temperatura camerei, 
iar suprafața să fie plană, curată și uscată. 

* Dimensiuni: 12,5 mm x 1,9 m

bandă dublu adeziVă 
scotch® Pentru 
Montare
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liPiciuri și alte accesorii de birou

cod cantitate (g)

2543 20

2542 10

4091 9

6295 36

6294 9

liPici stick 

Pentru uz general la birou sau acasă.  
recomandat pentru hârtie, carton, fotografii.

liPici Vinil 

lipici tip aracet recomandat pentru hârtie, 
carton, lemn, piele, plută.

* 30 buc./cutie

liPici lichid  

Pentru uz general la birou sau acasă. 
recomandat pentru hârtie, carton, 
fotografii.

cod cantitate detalii

2545 50 g vârf plat

5783 50 ml vârf tip burete

SKu

cod cantitate

2546 100 g 

tuș Pentru ștaMPilă 

Prevăzut cu aplicator. 

* 10 cutii/set

cod culoare ml

6162 ■■■ 30

cliPuri

Foarte utile pentru prinderea documentelor care nu trebuie deteriorate. ambalate în cutii cu 12 clipuri de aceeași dimensiune.

cod dimensiune (mm) detalii

5876 51 economic

5620 41 economic

3081 32 Scriva

5510 32 economic

2651 25 Scriva

5509 25 economic

5508 19 economic

SKu
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cod detalii culori

2787 8/rack asortate

4024 50/set asortate

buretiere și accesorii Pentru chei

cod

4025

Portcard 
keVron 

confecționat din plastic rezistent,  
prevăzut cu inel de prindere, foarte util 
pentru protejarea cartelei de acces. 

* 50 buc./set

Portetichete keVron  

Foarte utile pentru identificarea rapidă a cheilor.

* Din plastic rezistent, divers colorat
* Etichetele se pot schimba
* Suportul din plastic poate fi prins pe ușă sau perete  
 (se livrează cu pastile autoadezive)

buretieră ico 

Variantă economică.

cod culori

6391 asortate

buretieră ico lux

design modern și calitate superioară.

cod culori

6390 ■■■
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cod ambalare

5569 50 g/cutie

6082 20 g/cutie 

cod detalii ambalare

5545 50 buc. /cutie 10 cutii/set

Pioneze Pentru Panouri de Plută

destinate prinderii colilor pe suprafețe din lemn sau plută.

ace cu găMălie

din metal, ambalate în cutii din carton.

* 10 cutii/set

SKu

agraFe

confecționate din metal inoxidabil.  

* Ambalate în cutii cu 100 buc.
* 10 cutii/set

SKu

Pioneze

Metalice, argintii sau color.

* 10 cutii/set

cod dimensiune (mm)

5542 50

2563 28

cod dimensiune (mm)

6135 78

2562 50

2561 32

2560 28

cod
ambalare  

(buc./cutii) detalii

5761 100 color

5760 50 argintii

agraFe color

confecționate din metal acoperit cu plastic de diferite culori.  

* Ambalate în cutii cu 100 buc.
* 10 cutii/set

SKu

Pioneze, agraFe și ace
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articole Pentru curățarea și întreținerea coMPuterelor

sPray alPa  
înlăturare PraF 

Produce un jet puternic, pentru 
eliminarea prafului și murdăriei 
din locurile greu accesibile.

* Pentru: tastatură, fax, mouse, 
 pentru CD/DVD drive, 
 imprimantă etc.
* Nu se foloseşte pentru ecrane 
 laptop sau LCD

cod cantitate bucăți/bax

2549 200 ml 12

SKu SKuSKu

sPray alPa  
eco cleaner 

Pentru curățarea suprafețelor 
din plastic.

* Pentru: unitate centrală, 
 tastatură, telefon, fax, mouse, 
 imprimantă etc.
* Nu se foloseşte pentru ecrane 
 laptop sau LCD
* Antistatic, împiedică depune- 
 rea ulterioară a prafului

cod cantitate bucăți/bax

2551 200 ml 12

șerVețele uMede Pentru ecran  

Pentru ștergerea ecranelor lcd/led/tFt/tV, a tabletelor,  
telefoanelor mobile, smartphone-urilor, laptop-urilor.

* Previne depunerea ulterioară a prafului

cod detalii cantitate dimensiuni (mm x mm) bucăți/bax

6512 dispenser rotund 100 șervețele 130 x 170 20

6488 dispenser oval 100 șervețele 85 x 115 20

șerVețele uMede/uscate 
Pentru ecran

cutie cu 20 de seturi de șervețele umede și uscate 
pentru curățarea ecranelor, lcd/led, a plasmelor, tabletelor, 
smartphone-urilor și a laptop-urilor.

* Antistatic, previne depunerea ulterioară a prafului

cod cantitate bucăți/bax

6513 20 x 2 20

sPray Pentru 
ecran  

Pentru ștergerea ecranelor 
lcd/led/tFt/tV, tablete, 
telefoane mobile, smartphone, 
laptop-uri.

* Împiedică depunerea ulterioară 
 a prafului
* Nu conține alcool

cod cantitate bucăți/bax

2969 250 ml 20

sPray alPa  
antistatic  
Pentru ecran

Pentru curățarea monitorului/
ecranului tV, a tastaturilor,  
tablourilor electrice sau ale 
altor părți exterioare ale  
aparatelor electrice.

* Previne depunerea ulterioară 
 a prafului
* Nu se foloseşte pentru ecrane 
 laptop sau LCD

cod cantitate bucăți/bax

2550 200 ml 12
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Produse Pentru curățenie
Praful, murdăria sau grăsimea de pe obiectele pe care le folosim zilnic trebuie îndepărta-
te constant – e o chestiune de igienă elementară. Mizeria și dezordinea nu numai că ne 
pot îmbolnăvi, dar ne pot crea stări de disconfort și nemulțumire. De aceea, casa, biroul, 
școala, locurile în care ne desfășurăm activitățile zilnice trebuie menținute într-o stare de 
optimă curățenie. Produsele pentru curățenie trebuie alese ținând cont de calitate, astfel 
încât să ne asigurăm că efortul depus făcând curățenie este minim, iar efectul, maxim. 

Practic

istorie, inovație, viitor!
Scotch-Brite™ a inventat, în 1958, primul burete cu 
șanțuri laterale pentru protejarea unghiilor. Un an 
mai târziu, Scotch-Brite™ a ajuns în peste 6 milioane 
de gospodării din SUA, iar apoi, în toată lumea.  
Printre avantajele și particularități bureților  
Scotch-Brite™ se numără:
– sunt de 7 ori mai rezistenți decăt alți bureți de pe 
piață și au un raport calitate/preț foarte bun („Du-
rează mai mult, deci în final va costa mai puțin!”)
– fibra abrazivă nu se dezlipește, datorită adezivului 
de înaltă calitate; astfel, buretele rezistă mai mult în 
stare optimă de folosire 
– fibra abrazivă nu se destramă, datorită structurii 
omogene a componentelor (rășină, pulberi). 
detalii despre bureții scotch-brite™ la pag. 170

cu mâinile curate
soluții

În activitățile de curățenie de acasă 
sau de la birou este necesar să ne 

protejăm mâinile. Detergenții, apa, 
murdăria pot duce la uscarea mâinilor, 

la deteriorarea unghiilor sau chiar 
la apariția unor dermatite comune. 

Pentru a evita aceste neplăceri este 
esențială folosirea unor mănuși ce 

oferă protecție sigură. Mănușile 
Super Rezistente Scotch-Brite™ sunt 

alegerea cea mai potrivită pentru 
astfel de activități. Materialul gros și 

dens, din latex natural, oferă protecție 
maximă și rezistență îndelungată. 
Amprenta texturată pentru vârful 

degetelor asigură o aderență sporită, 
iar căptușeala interioară din fibre 

naturale, 100% din bumbac, absoarbe 
eficient transpirația și menține mâinile 

uscate. Mai mult, aroma de lămâie 
menține prospețimea mâinilor.

168

detalii despre mănușile 
scotch-brite™ din ofertă, la pag. 172
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click & clean de la scotch-Brite™ ține murdăria la distanță
Atunci când vorbim despre curățenie și 
despre produsele de curățenie, inevitabil 
aducem în discuție murdăria și partea 
neplăcută a acestei activități. Dar acum 
se poate și altfel. Scotch-Brite™ propune 
o soluție pentru curățarea veselei care, pe 
lângă eficienta îndepărtare a resturilor de 
mâncare, are grijă de mâini, ținându-le,  
la propriu, departe de grăsimi și murdărie. 

Astfel, se înlătură problema constantă  
a pielii uscate sau chiar a afecțiunilor  
medicale înrudite, manichiura își păstrea-
ză aspectul plăcut, spălarea vaselor se  
realizează într-un timp record, se câștigă 
spațiu în zona chiuvetei și se economisește 
detergent de vase.
Buretele cu rezervor pentru detergent 
Click & Clean de la Scotch-Brite™ reușește 

să facă toate acestea pentru creșterea 
confortului tău printr-un truc simplu:  
mânerul ergonomic care protejează  
mâinile este și rezervor pentru detergent. 
Butonul albastru optimizează cantitatea 
de detergent împins către burete, buretele 
îmbibat cu detergent spală rapid, iar tu 
profiți de mai mult timp liber pentru a face 
ceea ce-ți place. 

Pentru o curățenie perfectă
siguranță

comod

169

0%
BPA

BPA (bisfenol A) este un 
compus organic folosit 
în producția plasticului 
policarbonat care, la rândul 
său, este utilizat în realizarea 
unor materiale plastice pentru 
uz casnic. În contact cu apa 
caldă, plasticul eliberează 
particule de BPA, foarte toxice 
pentru organismul uman. 
Ingerate, acestea dăunează 
grav sănătății. Pentru 
curățarea în siguranță a casei 
sau biroului, recomandăm 
găleata cu storcător și 
separator de apă murdară 
marca Scotch-Brite™ cu 0% 
BPA. Aceasta este fabricată 
în Italia din materiale pentru 

uz menajer fără BPA, conform 
normelor europene în vigoare. 
Apa murdară, provenită în 
urma stoarcerii mopului, 
este ținută la distanță 
datorită separatorului care se 
poziționează sub storcător. În 
acest fel, curățarea podelei se 
face permanent cu apă curată. 
Găleata poate fi folosită 
și pentru alte activități, 
atunci când separatorul 
și storcătorul (care sunt 
detașabile) sunt îndepărtate. 
Un alt avantaj al acestei 
găleți este că, pentru golire, 
este necesar un efort minim, 
datorită nișei amplasate pe 
partea inferioară a găleții.

alte detalii la pag. 170

alte detalii la pag. 172
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Produse Pentru curățenie

datorită formei ergonomice, acest burete oferă confort sporit în utilizare. 
calitatea superioară a fibrelor din care este confecționat îi mărește rezistența 
la folosiri îndelungate și repetate.  

* 1 buc. ambalată individual

Burete ergonomic confort 
scotch-Brite™ 

sistemul inovator pentru 
curățarea vaselor, cu rezervor 
pentru detergent care  
se atașează direct pe burete, 
face ca acest produs să fie  
cea mai potrivită alegere  
pentru ca spălatul vaselor  
să se facă cu efort minim.  
detergentul se încarcă în  
rezervor și se dozează prin 
apăsarea butonului lateral.

* 1 buc. ambalată individual

Burete de vase 
click & clean 
scotch-Brite™ 

cod dimensiuni

RAC057 9 x 6,7 x 4,5 cm

cod dimensiuni

RAC058 11,2 x 6,7 x 2,5 cm

conceptul original – cu caneluri latera-
le – face ca acest burete să fie eficient și 
în protejarea unghiilor în timpul spălării 
veselei. calitatea superioară a fibrelor din 
care este confecționat sporește rezistența 
la folosiri îndelungate și repetate.  

* 1 buc. ambalată individual

Burete Protecție 
unghii scotch-Brite™  

recomandat pentru a fi folosit pe 
suprafețe delicate, precum inoxul, 
suprafețe neaderente, ceramică sau sticlă. 
este flexibil și rezitent, curățând eficient 
fără să zgârie. 

* 1 buc. ambalată individual

Burete suPrafețe 
delicate scotch-Brite™  

recomandat pentru spălarea suprafețelor 
rezistente la zgâriere, în special pentru 
îndepărtarea resturilor arse sau uscate  
de pe veselă. este foarte rezistent în timp.  

* 1 buc. ambalată individual

Burete clasic de vase 
scotch-Brite™   

cod dimensiuni

RAC056 11,2 x 6,7 x 2,5 cm

cod dimensiuni

RAC060 28 x 6 x 7 cm

cod dimensiuni

RAC098 13 x 6,7 x 5,2 cm
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Produse Pentru curățenie

confecționată dintr-o țesătură din  
microfibre hidro- și lipo- absorbante de 
înaltă calitate, această lavetă are o mare 
capacitate de a aduna particulele de mize-
rie, reținându-le în interior și păstrându-le 
departe de suprafața ce a fost curățată. 
Poate fi folosită cu înălbitori și spălată 
în mașina de spălat la o temperatură de 
până la 60°c. disponibilă în două variante, 
pentru bucătărie și pentru baie.  

* 1 buc./set

lavetă din microfiBră  
scotch-Brite™   

cod dimensiuni detalii

RAC063 30 x 32 cm bucătărie

RAC064 30 x 32 cm baie

datorită imprimeului colorat și tonic – albastru, roz sau galben – aceste lavete sunt  
alegerea perfectă pentru cei cu gusturi rafinate și non-conformiste. sunt foarte  
practice pentru întreținerea curățeniei la birou sau acasă. se curăță foarte ușor și  
sunt compatibile cu toate tipurile de detergenți. sunt confecționate din fibre țesute,  
cu structură flexibilă, ceea ce le conferă rezistență în timp. 

* 13 buc. pretăiate/rolă

lavete roll max scotch-Brite™   

cod dimensiuni

RAC062 27 x 27 cm

cod dimensiuni

RAC061 20 x 18 cm

cod dimensiuni

RAC021 32 x 38 cm

cu o putere mare de absorbție – datorită 
celor 3 straturi care acționează împre-
ună – aceste lavete sunt ideale pentru 
întreținerea curățeniei la birou sau acasă. 
sunt rezistente la detergenții menajeri și 
au o durabilitate crescută în timp.  

* 3 buc./set

lavete aBsorBante  
scotch-Brite™  

foarte practice pentru întreținerea 
curățeniei la birou sau acasă. se curăță 
foarte ușor și sunt compatibile cu toate 
tipurile de detergenți. sunt confecționate 
din fibre țesute, cu structură flexibilă, ceea 
ce le conferă rezistență în timp. 

* 3 buc./set

lavete Pentru uz 
general scotch-Brite™  

se pot folosi în bucătărie, la baie, în 
automobil sau oriunde este nevoie de un 
produs care să absoarbă rapid și ușor ume-
zeala sau lichidele. datorită compoziției 
celulozice, aceste lavete au un grad ridicat 
de absorbție și sunt rezistente în timp.  

* 3 buc./set

lavete umede 
scotch-Brite™   

cod dimensiuni

RAC052 20 x 18 cm
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confecționate din latex natural, cu o căptușeală din fibre naturale, 100% din 
bumbac, aceste mănuși sunt ideale pentru protejarea mâinilor în activitățile 
de curățenie de acasă sau de la birou. au miros de lămâie, ceea ce contribuie 
la menținerea senzației de prospețime a mâinilor. disponibile în două  
variante: pentru bucătărie (roz) și pentru alte activități de curățare (albastru).

* 1 buc./set

Produse Pentru curățenie

cod dimensiuni detalii

RAC066 26 x 14,5 cm bucătărie

RAC065 26 x 14,5 cm alte activități

mănuși scotch-Brite™  

Perii sunt de două tipuri, cu grosimi și flexibilități 
diferite, pentru a îndepărta atât murdăria rezis-
tentă (perii albi, dispuși lateral), cât și praful fin 
(perii negri). efect antistatic. mânerul este tratat 
pentru a rezista la oxidare și este compatibil și 
cu mopul scotch-Brite™.   

* 1 buc./set

mătură de interior 
cu mÂner metalic 
scotch-Brite™   

cod dimensiuni lungime mâner

RAC068 33,5 x 12,5 x 7,5 cm 120 cm

cod dimensiuni

RAC069 31,5 x 22,5 x 8,5 cm

cod lungimea șnurului

RAC067 25 cm

recomandat pentru curățarea rapidă  
a suprafețelor restrânse. efect antistatic 
sporit, datorită marginii de cauciuc flexibil 
ce reține praful, împiedicându-l să se 
reașeze pe suprafețele curățate.   

făraș cu Perie 
scotch-Brite™  

curățenia se face mai ușor cu acest 
mop foarte flexibil și super-absorbant. 
compoziția din bumbac face ca finisarea 
ștergerii să fie perfectă, fără urme.  

* 1 buc. ambalat individual

moP din BumBac  
scotch-Brite™  

cu un design modern și ergonomic,  
această găleată este ușor de manevrat 
și golit. storcătorul este stabil și flexibil, 
astfel că efortul de stoarcere este minim.  
separatorul are rolul de a ține departe apa 
murdară, suprafețele fiind curățate mult 
mai repede și eficient.  

găleată cu 
storcător și seParator  
scotch-Brite™   

cod dimensiuni

RAC080 40 x 30 x 31 cm

0%
BPA
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Cadouri și promoționale
Zeci de cadouri și obiecte promoționale pentru orice ocazie pot fi comandate folosind 
catalogul Aperta. Obiectele din colecțiile Invotis și Fred se remarcă prin umor, design 
modern, materiale de calitate – dar, mai ales, prin ingeniozitate. Le poți comanda 
pentru prieteni, colegi sau parteneri, pentru petreceri, team building-uri sau diferite 
evenimente. Cele mai multe produse se află în stoc, iar pentru comenzi mari facem 
livrări rapide, de la depozitul din Europa.  

174

Obiectele mici devin generatoare de 
mari surprize, datorită designului și a 

soluțiilor inteligente. Colecția Fred oferă 
întotdeauna un pic mai mult decât te-ai 

aștepta, produsele sunt pline de umor 
și de multe ori poartă cu ele un mesaj 

dublu, excelând în confort, sunt foarte 
practice în utilizare și întotdeauna  

„cu zâmbetul pe buze”. Cine crede că 
știe deja totul, nu-l cunoaște pe Fred. 

nimic nu este 
ceea ce pare!

ColeCția Fred

inedit, 
surprinzător 
și distins!
Când vine vorba de cadouri inedite, 
surprinzătoare și distincte, Invotis este alegerea 
perfectă. Acasă sau la birou, cadoul Invotis își va 
găsi locul, pentru că este, în primul rând, funcțional. 
Umorul cuprins în fiecare obiect, abordarea inventivă 
și calitatea superioară a materialelor și execuției este 
o rețetă care s-a dovedit de succes – colecția lansată de 
Karel Breve în 1995 este astăzi apreciată nu doar în țara 
de origine, Olanda, ci în toată lumea.  
 
vezi în pag 176-187 cea mai mare parte de produse din colecția invotis

ColeCția invotis

vezi în pag. 188-192 cea mai mare parte 
de produse din colecția fred
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Cu oasele în pahar?
distraCtiv

Petrecerea începe, paharele sunt 
umplute cu băutură, dar ceva lipsește 
din ele... Ohhh, da… lipsesc cuburile de 
gheață care să te răcorească „până la 
os”. Un craniu și câteva oase în pahar 
vor fi de ajuns pentru ca frica să-ți 
coboare pe șira spinării. Distractive  
și utile, formele inedite pentru cuburi 
de gheață vor amuza orice petrecăreț 
cu simțul umorului.

mutre la mâncare
Creativ

Mofturoșii la mâncare pot face oricâte mutre vor dori, apoi își vor putea 
savura cu poftă creațiile. Mr. și Ms. Food Face sunt prietenii de nădejde 

pentru cei ce au nevoie de un stimulent la masă – două modele de farfurii 
din ceramică desenate cu fețe simpatice (domn sau doamnă), ce pot fi 

decorate cu mâncare. Cui nu i-ar fi plăcut o astfel de farfurie când era mic?
la pag. 192, vezi ce cadouri poți alege

A fost odată ca niciodată, a fost o fată de împărat atât de frumoasă, că până și soarele se oprea în loc uitându-se la dânsa  
și minunându-se de atâta frumusețe... Într-o zi se întâlni cu un broscoi, pe care îl luă acasă, îl sărută, iar acesta se transformă 
într-un prinț minunat. Aceasta este varianta cea mai scurtă a poveștii pe care o știm din copilărie. Astăzi, putem găsi prințul 
– sub formă de broscoi – într-un borcan. Este de ajuns să umplem borcanul cu apă și broscoiul se va transforma într-un prinț 
chipeș. Schimbând apa, prințul va crește în 72 de ore cât alții în 20 de ani.
 
detalii la pag. 186

prințul din borcan
versatil

vezi la pag. 190 ce variante de forme 
de gheață sunt disponibile
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ColeCția invotis

cod

5058

cod

5572

pahare shot

set cu 6 pahare shot. pe fiecare pahar este scris un mesaj haios.

cod

5040

oChelari pai

să-ți treacă băutura prin fața ochilor până să ajungă în gură?  
da, dacă se folosește acest pai. setul conține 5 piese care, prin 
asamblare, formează un pai foarte lung, în formă de ochelari.

* Dimensiuni: 20 x 32 cm

pahare 
Mini CoCktails

pahare de shot din sticlă.  
setul cuprinde: un mini-pahar 
de vin, 33 ml; un mini-pahar  
de whisky, 62 ml; o mini-cizmă 
de bere, 62 ml; un mini-pahar 
de vermut, 33 ml. 

cod

6032

halba bere „Craniu”

pereții dubli au forme diferite. Cel interior este imaginea unui 
craniu care devine vizibil când berea, sau orice alt lichid colorat, 
umple halba!

cod

6279

pahare shot 
”Craniu”

set cu două pahare cu pereți dubli. peretele interior are forma 
unui craniu care devine vizibil atunci când un lichid colorat umple 
paharul.

butelCuță MetaliCă pentru băuturi

pentru ca băutura preferată să fie la îndemână!

* Dimensiuni: 9 x 12 cm

cod detalii

5843 imprimat

IVT313 negru

cod

6282 

CoCktail shaker

din sticlă, cu capac din inox, 
gradat și cu 5 rețete pentru 
cocktailuri.

* Dimensiuni: 21 x 8 cm
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ColeCția invotis

set pentru vin

un cadou potrivit pentru amatorii de vin: 
un set – în forma unei sticle de vin care se 
desface pe jumătate – ce conține 3 piese 
utile pentru servirea vinului.

* Dimensiuni: 24 x 6 cm

cod culori

6041 ■■

desFăCător 
stiClă ”pantoF”

pentru a desface o sticlă de bere 
este de ajuns un pantof.

cod

6522

desFăCător de  
stiClă „iniMă”

Cu inima potrivită, poți deschide 
chiar și sticle!

cod

6092

portetiChete pentru pahare Cu piCior

utile și amuzante, aceste portetichete ajută la identificarea paharului. baza este din 
silicon, iar suprafața pe care se scrie este asemănătoare cu a unui whiteboard.  
Markerul este non-permanent, tip board marker.

cod

IVT328

cod

6316

suport din ardezie 
pentru pahar

set cu 4 buc., din ardezie.

* Dimensiuni: 10 x 10 cm 

cod

IVT319

cod

6467

suport pentru pahar 
„disC”

set cu 6 buc., din oțel inoxidabil.

* Diametru: 10 cm 

brățări pentru 
pahare Cu piCior

se poartă brățară la picior. la picior de pa-
har, pentru ca băutura să nu fie încurcată!
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ColeCția invotis

Cană Cu inel

bijuteriile sunt apreciate oricând de doamne și domnișoare.  
Cană albă din porțelan cu inel auriu sau argintiu decorat  
cu un cristal swarovski original de 2 carate.

* Dimensiuni: 7 x 9 cm

cod inel

5021 argintiu

2330 auriu

cod

6260

Cană „obieCtiv Foto”

iată un cadou potrivit pentru foto-
grafii împătimiți, dar și pentru cei 
care apreciază ineditul.

* Dimensiuni: 13 x 8 cm

Cană Cu CapaC în ForMă de iepuraș

laptele, ceaiul sau cafeaua vor fi bine păzite de micuțul iepuraș.

cod

6288

Chiar și această cană 
are nevoie de o cafea, 
un ceai sau un capucino 
pentru a-și reveni!

* Dimensiuni: 12 x 10 cm

cod

6281

Cană 
„șiFonată”

cod

6259

Cană „deteCtiv”

Cu o formă inedită, dar po-
trivită pentru ceai, lapte sau 
cafea. Fabricată din ceramică, 
cu capac din silicon.

* Dimensiuni: 8 x 13 cm (250 ml)

Cești pentru 
CapuCino, 
1-2-3-4

Codița fiecărei cești este în 
forma unei cifre, de la 1 la 4. 
sunt fabricate din porțelan și 
sunt așezate într-un suport 
metalic.

* Capacitate ceașcă: 150 ml

cod

IVT314
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ColeCția invotis

el e sarea și ea este piperul. Când sunt împreună, totul are gust.

cod

6090

sare și piper „love”

Căni „buFniță”

trei bufnițe într-un set cu 4 căni din ceramică. puse una peste 
alta, în ordinea potrivită, cănile formează imaginea a trei bufnițe.

* Dimensiuni: 8 x 9 cm

cod

IVT317

set pentru sare și piper „buFniță”

două prietene de nădejde! una păstrează sarea, cealaltă pipe-
rul, iar împreună dau gust mâncării. piesele sunt fabricate din 
dolomită, rocă formată din sedimentarea mineralelor de carbonat 
de calciu și magneziu.

* Dimensiuni (buc.): 8 x 8 cm 

cod

6330

solniță & piperniță „ou”

baza este pentru piper, iar „oul” pentru sare. împreună formează 
un set util și haios. piesele sunt fabricate din dolomită, o rocă tot 
mai des folosită pentru realiarea unor obiecte de decor, datorită 
calităților sale deosebite. 

* Dimensiuni: 5,7 x 10 cm

cod

IVT332

set pentru sare 
și piper „tub”

două tuburi ce par a fi din sticlă, 
dar sunt dintr-un plastic lucios, de 
foarte bună calitate. Foarte utile 
pentru a avea sarea și piperul la 
îndemână.

* Dimensiune (buc.): 12 x 3 cm

cod

5057
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cod

5246

Mănușă Cu inel

e fabricată dintr-un material special și ajută la protecția mâinii 
în timpul manipulării obiectelor fierbinți (coada unei cratițe, de 
exemplu). un cadou util și haios în același timp.

* Dimensiuni: 20 x 32 cm

ColeCția invotis

set de taCâMuri 
pentru salată

pentru servirea salatelor. 
„urechile” sunt ustensile 
pentru amestecat.

* Dimensiuni: 7 x 27,9 cm 

cod

5814

CronoMetru 
pentru buCătărie 
„obieCtiv Foto”

pare a fi un obiectiv foto, dar 
este un cronometru de bucătărie, 
foarte util pentru orice bucătar! 

cod

6333

inFuzor „lebădă”

delicata lebădă (din silicon 
alimentar) își scufundă coada, 
în care se pune ceai, în cana 
cu apă fierbinte, se sprijină 
de marginea cănii și așteaptă 
cuminte să se facă ceaiul.

* Dimensiuni: 12 x 5 cm

cod

6304

inFuzor „iniMă”

o inimă din oțel inoxidabil, 
pentru un ceai fierbinte.  
se poate folosi și ca  
infuzor, și ca amestecător.

* Dimensiuni: 17 x 5 cm

cod

6312

cod

IVT333

suport pentru ou

util și haios, acest suport are baza din porțelan, 
iar capacul din silicon.

* Dimensiuni: 5 x 10 cm
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ColeCția invotis

senzații tari la duș! Gelul poate curge chiar 
din nas! dispenserul se prinde cu ventuze 
(incluse) de perete/faianță și se încarcă cu 
gelul de duș preferat.

* Dimensiuni: 18 x 14 cm

cod

5706

dispenser 
pentru 
săpun liChid cod detalii

5838 6 pachete/set

6559 1 pachet/set

șervețele nazale euro

de mare actualitate în perioada crizei 
economice din zona euro!

cod

6363

dispenser pentru 
săpun liChid „Cădiță”

o formă inedită pentru un dispenser de 
săpun lichid.

* Dimensiuni: 15 x 16 cm

seMn Man, WoMan

Câteodată, pentru a nu uita ce trebuie făcut, este nevoie de o schemă! plăcuța aceasta 
se poate lipi pe ușă/perete cu bandă dublu adezivă (neinclusă).  
disponibil în două variante: man și woman.

* Dimensiuni 18 x 9 cm

cod Model

5828 man

5829 woman

cod diMensiuni (cm x cm)

5679 18 X 5

5678 22 X 7

perie pentru păr

Cu design deosebit, solidă, cu peri flexibili, 
care nu zgârie. 

cod

5328

set pentru ManiChiură

trei piese foarte utile, ambalate în etui 
din plastic, fiind foarte ușor de purtat în 
poșetă.

* Dimensiune pachet: 6 x 10 cm
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ColeCția invotis

breloC sChelet

un bun „prieten”, ce poate avea grijă 
de cheile tale!

* Dimensiuni: 11 x 4 cm

cod          

6267                

cod

6068

Cățel 

cod

6069

Chitară 

accesorii pentru chei
trei seturi diferite, fiecare cu 6 modele de „hăinuțe” pentru chei.

cod

6058

pisiCă

breloC „ursuleț”

delicat și zâmbitor, ursulețul va avea grijă 
de cheile care i se atașează.

* Dimensiuni: 3 x 9 cm

cod          

6462                

breloC Cu led 
„iepuraș pe sCuter”

o mică jucărie (din plastic), care are rol de 
breloc pentru chei, se poate agăța la un 
rucsac și poate fi folosită și ca lanternă 
pentru luminarea unui spațiu mic.

* Dimensiuni: 4,5 x 5 cm

cod          

IVT331                

uMbrelă japoneză

Confecționată din poliester de culoare 
roșie, cu un aspect deosebit.

* Dimensiuni: 77 x 100 cm

cod          

5589                

cod          

6029                

uMbrelă „pușCă”

pentru cei ce merg la vânătoare de... ploaie! din poliester de culoare neagră, cu mâner și 
vârf ce imită o pușcă.

* Dimensiuni: 117 x 7 cm
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ColeCția invotis

suport 
pentru teleFon

telefonul mobil stă acum 
comod pe birou, la îndemână!

* Dimensiuni: 11 x 9 cm

cod

6329

suport pentru 
Cărți de vizită

elegant și ușor (din alumi-
niu), acest suport este un 
accesoriu potrivit pentru 
păstrarea cărților de vizită.

* Dimensiuni: 10 x 7 cm

cod culori disponibile

IVT311 ■ ■

suport pentru 
teleFonul Mobil

un sistem ingenios pentru 
ca telefonul să stea „comod” 
la încărcat!

* Dimensiuni: 23 x 12 cm

cod          

5603                

suport „CopaC” 
pentru bijuterii

Confecționat din bambus,  
cu ramificații pentru bijuterii  
de mărimi diferite.

* Dimensiuni: 31 x 19 cm

cod          

IVT310                

suport pentru inele „pantoF”

Cu toc sau balerin, un pantof poate fi bun și pentru păstrarea 
inelelor.

cod          Model diMensiuni (cm x cm)

6465 pantof cu toc 10 x 13

6466 balerin 5 x 15

suport pentru inele

Coada pisicii sau a câinelui poate fi un bun suport pentru  
păstrarea inelelor. suport confecționat din aliaj de zinc.

* Dimensiuni: 15 x 8 cm

cod          Model

6314 pisică

6315 cățel
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raMă Foto

un loc în care se poate păstra „la vedere” 
o amintire dragă. pentru poze 10 x 15 cm.

* Dimensiunea ramei: 19 x 14 cm

cod

5796

bandă 
pentru FotoGraFii

un suport inedit pentru păstrarea 
a 8 fotografii (10 x 8 cm). pot fi surprinse 
cele mai importante momente de la stadiul 
de bebeluș până la cel de adult.

* Dimensiuni: 127 x 14 cm

cod          

6331                

raMă Foto „pietre”

Cele mai frumoase poze trebuie să aibă 
rame deosebite! Ca aceasta, de exemplu.

* Dimensiunea ramei: 26 x 20 cm

cod

6280

ColeCția invotis

Ceas de perete 
„Fish eye”

un design clasic la prima vedere, dar haios 
datorită geamului semirotund ce imită 
globul ocular al unui pește. Confecționat 
din aluminiu și plastic.

* Diametru: 35 cm

Cutie pentru bani 
„diCționar”

banii și alte obiecte mici de valoare se 
pot păstra în aceste cutii cu aspect de 
dicționar. haios și util în același timp. Cutii-
le sunt confecționate din metal, au cheie și 
sunt disponibile în două dimensiuni.

cod          diMensiuni (cm x cm)

IVT014                24 x 16

6301 18 x 12

Ceas de perete 
„disC vinil”

Fiecare ceas este unic! Confecționat din 
plastic, acest ceas imită foarte bine un 
disc din vinil.

* Diametru: 30 cm

cod

CEA001

cod culori disponibile

IVT316 ■
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suport rotativ 
pentru luMânare

un produs potrivit pentru decor, 
dar și util pentru cine romantice. 
design cu frunze sau cu fluturi.

* Dimensiuni: 12 x 8 cm

cod Model

6261 frunze

6262 fluturi

suportul are 6 compartimente pentru păs-
trarea revistelor, este foarte stabil, fiind 
confecționat din metal inoxidabil în forma 
unei căsuțe. 

* Dimensiuni: 23 x 20,5 x 27,5 cm (L x l x H)

cod

6063

suport MetaliC

ColeCția invotis

suport pentru 
luMânare „Gable”

un ansamblu deosebit, pentru un decor 
original. Fiecare suport reprezintă fațada 
unei clădiri, detaliile fiind foarte fin 
redate. efectul luminii lumânării (care se 
așază în spate) este liniștitor și romantic. 
Confecționate din oțel inoxidabil.

* Dimensiuni: 5 x 12 cm (fiecare suport)

cod Model

IVT322 Gable

IVT323 Step Gable

IVT324 Half circle Gable

suport pentru 
luMânare „buFniță”

un obiect de decor potrivit și pentru 
momentele de relaxare. Confecționat 
din ceramică cu finisare argintie.

* Dimensiuni: 8 x 9 cm

cod

IVT320

suport pentru 
luMânare „roți”

pentru non-conformiști, acest set cu două 
suporturi pentru lumânări poate fi un 
cadou-surpriză potrivit. suporturile sunt 
confecționte din ciment, cu baza prevăzută 
cu pastile pentru protejarea mobilei. 

* Diamentru: 7 cm

cod

IVT321

vază „buFniță”

relaxată și liniștită, această bufniță 
confecționată din dolomită, o rocă cu 
proprietăți deosebite, are grijă de florile 
care i se încredințează. 

* Dimensiuni: 20 x 18 cm

cod

IVT334

vază

un cadou „cu greutate” – acesta poate fi 
mesajul transmis prin acest obiect. vaza 
este confecționată din ciment și este dispo-
nibilă în două variante, una mai grea decât 
cealaltă: Coffe, 1728 g și șurub, 3190 g. 

cod Model diMensiuni (cm x cm)

IVT325 Coffe 20 x 12

IVT326 Șurub 19 x 20
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suport de birou – FlexMan

Cel mai ascultător băiat: cum îl pui, așa stă! ține telefonul mobil, 
creioanele și tot ce i se mai dă. Foarte maleabil, confecționat  
din metal acoperit cu cauciuc.

* Dimensiuni: 28,5 x 25 cm

cod culori

5834 ■■

ColeCția invotis

prințul-broasCă

un cadou care se transformă, exact ca în poveste. Micul broscoi 
din cutie devine prinț doar cu puțină apă și ceva răbdare.

cod

5324

Cărți de joC

transparente și imprimate cu inimioare de diferite mărimi.  
Chiar dacă sunt transparente, numărul cărții se poate vedea  
doar din față. haios! ambalate în cutie din plastic.

cod

5020

păpușă „ex-lover”

păpușă pentru practici voodoo amuzante!

* Dimensiuni: 11 x 21 cm

cod culori

5023 ■■

pix de unică folosință, disponibil în trei forme diferite. Culoare de 
scriere: albastru. Finisaj excelent, cu puternic caracter veridic. 

cod Model

5837 cheie

5797 cui

5836 holșurub

pix Cheie, Cui, holșurub

cod

6328

pix „serinGă”

de această seringă nimănui nu-i va mai fi teamă. este un pix cu 
mecanism. Culoare de scriere: neagră.

* Dimensiuni: 14 x 3 cm
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ColeCția invotis

cod

5501

Carnea sau legumele preparate la grătar pot fi personalizate 
cu acest ștanțator ce conține litere care se fixează pe suportul 
special.

ștanțator 
nuMe Grătar

pernă Masaj

pentru masarea cefei prin vibraţii. 
Funcționează cu baterii.

cod          

5250                

instrument foarte util pentru cei pe care  
îi mănâncă pielea! Mânerul telescopic  
se întinde până la 63,5 cm.

cod

5680

sCărpiniCi pentru spate

cod Model

6521 standard

5337 inimă

în drum spre serviciu, la o plimbare sau în sala de sport, muzica 
este un bun prieten pentru cei mai mulți oameni. aceste căști, 
disponibile în două variante, sunt compatibile cu majoritatea 
playerelor audio.

Căști 

briChetă tip taC

un tac poate fi folosit și altfel... ca brichetă! 
Foarte util la aprinderea cărbunilor de grătar 
sau a aragazului. 

* Dimensiuni: 36 x 2 cm

cod          

5593                

bidon apă 
„sporty”

la o plimbare în parc 
sau oriunde în natură, 
acest bidon pentru 
apă este foarte util. 
Confecționat din 
oțel inoxidabil, este 
prevăzut cu capac și 
șnur de prindere.

* Dimensiuni: 23 x 7 cm

cod culori disponibile

IVT315 ■

Cană 
Cu CapaC 
pentru 
Călătorie

pentru o cafea,  
un ceai, un suc sau 
doar apă, această  
cană este alegerea 
potrivită în călătorii.  
e confecționată 
din oțel inoxidabil 
și plastic și este 
prevăzută cu capac.

* Dimensiuni: 20 x 8 cm

cod culori disponibile

IVT327 ■

punGă pentru apă

Foarte utilă și practică pentru plimbările  
în natură. după ce este golită, se poate 
rula, pentru a ocupa cât mai puțin spațiu. 
are o carabină pentru prindere de geantă 
sau rucsac. 

* Dimensiuni: 14 x 26,7 cm (590 ml)

cod culori disponibile

5820 ■■■■
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ColeCția Fred

Cană terMosensibilă

din porțelan alb, cu mare sensibilitate la lichidele fierbinți!

* Design „indicator combustibil”. Lichidul fierbinte va determina 
 înroșirea indicatorului. 
* Design „wake up”. Cana se va „trezi” odată cu stăpânul ei. 

ștaMpilă Cu turnul eiFFel

o vedere dintr-o felie de pâine. ștanța se presează în felia de 
pâine, aceasta se introduce în prăjitor, iar când va fi gata, va purta 
imaginea turnului eiffel!

set pentru salată

două piese într-una singură. suprapuse, par a fi una – dar sunt 
două. se folosesc la prepararea și servirea salatelor.

inFuzor de Ceai Mr. tea

Mr. tea este companionul perfect pentru ceaiul de plante.  
în pantalonii săi din silicon se pune o linguriță de plante,  
apoi Mr. tea se așază comod pe marginea cănii, sprijinindu-se  
în brațe, și pregătește ceaiul. drăguț din partea lui…

cod Model

5688 indicator combustibil

6066 wake up

cod

6044

cod

6059

cod

5312

cod

5504

Cană „box”

o cană pentru o cafea puter-
nică! se prinde bine de mâner 
și nimeni nu va îndrăzni să îl 
contrazică pe posesor!

* Dimensiuni: 15 x 11 cm

holy toast

poți realiza o iconiță dintr-o felie de pâine! ștanța se presează în 
felia de pâine, aceasta se introduce în prăjitor, iar când va fi gata,  
va fi și „sfântă”!

cod

4802

cod

6332

inFuzor 
„Manatea”

Micuțul pește „Manatea” (din 
silicon alimentar) își scufundă 
coada, în care se pune ceai, 
în cana cu apă fierbinte, se 
sprijină de marginea cănii și 
așteaptă cuminte să se facă 
ceaiul.

* Dimensiuni: 5 x 4 cm
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ColeCția Fred

stiClă răsturnată

iată un pahar care oferă o nouă perspectivă a sticlei de bere.  
este confecționat din sticlă suflată manual, cu un capac din silicon 
detașabil, pentru a proteja masa.

cod

6052

piCk your nose

24 de pahare desenate cu diferite tipuri de nas, pentru distracție 
maximă!

cod

5059

cod

5311

halbă tip pahar

bere dintr-un pahar de vin? 
sau un vin la halbă? pentru 
amuzament, totul este posibil! 
halba are pereți dubli, cel din 
interior sub forma unui pahar 
de vin, cu picior. 

* Dimensiuni: 15 x 8 cm

cod

5314

pahar tip stiClă

o sticlă de bere răsturnată! iată un pahar 
pentru cei ce preferă berea direct din sticlă! 

* Dimensiuni: 22 x 10 cm

cod

6094

pahar „Craniu”

pahar din sticlă cu pereți dubli. Cel din interior are forma unui 
craniu, iar băutura va lua această formă. 

* Dimensiuni: 11 x 8 cm

cod

6530

MarCator pentru pahar

la o petrecere este bine ca paharele să fie personalizate pentru 
a nu fi încurcate. aceste mini-ventuze din silcon colorat, cu mâner 
din lemn, se vor fixa bine pe orice pahar, cu sau fără picior. set cu 
8 buc. în culori diverse.
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ColeCția Fred

happy FaCe

7 cuburi de gheață în forma unor fețe zâmbitoare.

dinți vaMpir

5 cuburi de gheață în forma unor dinți de vampir. 

Chitară

3 cuburi de gheață în formă  
de chitară; grifful este un 
excelent amestecător – și poate 
fi refolosit. 

oase

8 cuburi de gheață: 4 în formă de craniu și 4 în formă de oase. 

proteză

4 cuburi de gheață în forma unor proteze dentare.

shot

4 cuburi de gheață în forma unor pahare shot;  
amatorii de shot-uri știu de ce! 

Gin & toniC

8 cuburi de gheață: 4 în forma 
vasului titanic și 4 în formă de 
iceberg. 

cod

5850

cod

4810

cod

4813

cod

4801

cod

5500

cod

4807

cod

5025

Forme pentru gheață
din silicon alimentar, cu forme originale, pentru rezultate surprinzătoare – formele pentru gheață vor fi apreciate de toată lumea!
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ColeCția Fred

tatuaje speCiale

set cu 12 tatuaje (nepermanente) cu mesaje haioase:  
„hot”, „special”, „free” etc., pentru a atrage toate privirile.

suport pentru notițe

pare a fi o felie de pâine prăjită cu un cub de unt deasupra.  
Ce glumă! de fapt, este un suport (felia de pâine) și un mic 
notes adeziv (untul). haios, nu? setul cuprinde: suportul pentru 
notesuri adezive și un mini-notes adeziv (3,8 x 3,8 cm). 

cod

4804

cod

5033

suport pentru teleFon

soluție optimă pentru susținerea  
telefonului mobil pe birou. disponibil în 
două variante: iplunge și pistol.

cod Model

5840 iPlunge

6049 pistol

Mănușă pentru șters 
praFul „iepuraș”

Confecționată din microfibră ce poate fi 
spălată, această mănușa va face ca ștersul 
prafului să devină chiar plăcut. un produs 
util și haios în același timp.

* Dimensiuni: 21 x 30 cm

cod

IVT329

iConoClaps

pentru prinderea hârtiilor. se pot folosi ca 
agrafe sau semne de carte. set cu 15 buc. 
cu forme diferite.

cod

4806
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ColeCția Fred

suzetă

Confecționată din silicon, cu suport din plastic non-toxic, fără 
pvC, cu design amuzant.

cod Model

6047 mustăți

6471 „Like”

linGuriță „rață”

Copiii vor fi încântați că  
o rățușcă îi va însoți la masă. 
lingurița e confecționată din 
silicon, fără pvC, pentru copiii 
cu vârsta de peste 4 ani.

* Dimensiuni: 6 x 4 cm

cod

6263

juCărie pentru dentiție „diaMant” 

un inel cu diamant pentru ronțăit, iată o jucărie haioasă pentru 
copiii cu vârsta peste trei luni. Confecționată dintr-un plastic  
non-toxic, fără pvC.

* Dimensiuni: 11 x 14 cm

cod

6473

suport pentru FarFurie

„dacă mănânci tot, primești un avion”. acesta pare a fi mesajul!  
setul conține 50 de coli – în 5 modele diferite –, ce pot fi folosite ca 
suport pentru farfurie. Fiecare coală poate fi transformată într-un 
avion, conform modelului tipărit. 

* Dimensiune coală: 38 x 29 cm

cod

5379

FarFurie „Food FaCe” 

o farfurie din ceramică, cu ajutorul căreia îți poți exersa creativita-
tea și deveni mai convingător atunci când ai copii. desenul inițial  
(o față de femeie sau de bărbat) poate fi „decorat” cu mâncare.

* Diametru: 21 cm

cod Model

5835 Ms. Food Face

5823 Mr. Food Face 

bidon pentru apă „robot”

Foarte util și atractiv pentru copii, în special când aceștia merg în 
parc, la plimbare sau la sala de sport. 

cod

6264
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produse în liChidare

suport stiClă biker

după ce ai pus-o pe cric,  
merge și un pahar de vin.

cod

4876

suport stiClă, zodia berbeC

Fiecare zodie „suportă” câte o sticlă.

cod

5163

suport pentru stiCle
Reprezentând un simbol zodiacal sau o profesie, acest suport este alegerea perfectă 

pentru un cadou deosebit, alături de o sticlă cu o băutură fină.

Câine 

prietenul cel mai bun al omului 
își marchează teritoriul.

cod

4866

suport bijuterii 
inele, mărgele, brățări – toate la 
locul lor.

cod

4987

aniMale
Disponibile încă 9 statuete, 

reprezentând animale. 

aCasă
Disponibile încă 10 statuete, reprezen-

tând diverse obiecte pentru acasă.

raMă Foto

pentru a păstra cele mai dragi 
fotografii.
cod

4897

draGoste 
la șeMineu

o scenă fierbinte din viață, 
ca din filme.
cod

4874

love
Disponibile încă 7 statuete, reprezentând dragostea în diverse forme. 

Colecția Hinz & Kunst
artistul german Günter scholz prezintă toate aspectele vieții de zi cu zi într-un limbaj metalic, plin de umor. Figurinele din oțel și 
cupru sunt lucrate manual. 

suport stiClă buCătar

Cel mai iscusit bucătar servește un vin bun.

cod

4882
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produse în liChidare

Colecția Koziol
numele koziol este recunoscut pentru design-ul deosebit și calitatea remarcabilă a produselor încă din 1927.  
toate produsele sunt fabricate în Germania, din materiale termoplastice, 100% reciclabile. 

aMesteCător 
pentru băuturi

pentru a amesteca un cocktail 
special este nevoie de ceva 
diferit. emily este cea mai 
potrivită alegere: design deosebit 
și utilitate în același timp.

linGură Cu Clip thekla

thekla are două funcții: lingură și clip pentru prinderea 
pungii de cafea sau ceai.

dop și dispenser 
Gisela

Confecționat din metal și plută, 
cu un capac de protecție din 
plastic transparent de calitate 
foarte bună, dispenserul Gisela 
este foarte util pentru dozarea 
perfectă a lichidelor din sticlă 
(ulei, oțet, gin etc.). disponibil 
în diverse culori.

storCător tuburi 
rollMops

rollMops asigură golirea tuburilor încet, 
egal și cu grijă până la ultima picătură. 
setul, din plastic transparent de calitate 
foarte bună, este compus din două 
storcătoare de culori diferite. 

untul, gemurile, crema de 
ciocolată sau mierea se întind 
cel mai bine pe pâine cu cuțitul 
yummi.

breloC

Confecționat din plastic transparent de foarte bună calitate,  
cu dublă funcție: breloc și accesoriu pentru geantă.

cod Model

4708 Boney F

4707 Flower

4706 Wow/miaou

cod

4689

cod

4701

cod

4682

Cuțit din plastiC 
yuMMi

cod culori / set

4728 ■■  sau ■■

cod culori

4696 ■■



195catalogul aperta 2015 – 2016

produse în liChidare

Colecția The purple Cow

Ceas de perete

* Dimensiuni: 30 x 30 x 3 cm

FeliCitări

Conține 10 felicitări (12 x 12 cm) cu desene realizate de copii  
și 10 plicuri color.

MaGneți

Fiecare set are 3 magneți cu desene haioase și viu colorate.

doMino MaGnetiC

Conține 28 de piese cu animale.

cod

4781

cod Model

4761 animale

4763 oameni 1

4764 oameni 2

4762 zâne

cod

4790

cod

4789

obiecte în culori vesele, cu personaje și animăluțe simpatice, realizate într-un stil grafic atractiv.  
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produse în liChidare

aMesteCător pentru băuturi

din plastic color, haioase și utile în același timp.

CasCă pentru duș

pentru protejarea părului în timpul dușului.

Curea pentru teleFonul Mobil

Mr. p are grijă chiar și de telefonul mobil. 

breloC Mr. p

Mr. p are grijă de chei!

cod Model bucăți/set

4624 High Five 5

5072 Mr. P 4

cod Model

5083 brain

5079 flies

5081 scale 

5078 star map

5082 swimmer

Colecția propaganda
o  gamă de cadouri bazate pe „spiritul thai”: simțul umorului combinat cu funcționalitatea. personajul principal al colecției este Mr.p, 
un domn amuzant, căruia îi place să se sacrifice pentru confortul utilizatorului, ceea ce îl face absolut irezistibil!

cod culori

4642 ■■■

cod culori

4643 ■■
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produse în liChidare

cod culori

4634 ■■

dispenser pentru 
bandă adezivă

Mr. p se sacrifică ținând la îndemână 
banda adezivă.

laMpă

Mr. p are grijă să fie lumină. pentru becuri 
de 220v/60W. 

suport pentru 
sCobitori

din silicon, pentru păstrarea scobitorilor.

suport pentru Cabluri

Mr. p este dotat cu ventuză pentru  
a se fixa pe birou și a avea grijă ca toate 
cablurile să fie bine strânse.

suport pentru periuțe

o măseluță care are grijă de periuța 
de dinți.

dop pentru Cadă

Confecționat din plastic cauciucat moale.

pahar pentru Creioane

Mr. p își dă și capul pentru ordinea de  
pe birou.

suport pentru Mobil

Mr. p are grijă ca telefonul mobil să fie la 
îndemână pe birou.

Confecționat din plastic, cu inserție 
din oțel.

desChizător de stiCle 
shark

cod culori

4622 ■■
cod culori

4628 ■■■
cod culori

4621 ■  

cod culori

4626 ■■■■
cod culori

4620 ■■

cod culori

4637 ■■■■■
cod culori

4646 ■■
cod culori

4645 ■■
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A

ace cu gămălie 166

acuarele  134

agățător cu adeziv 117

agendă telefonică 110

agende nedatate 110

agrafe 166

alonje pentru arhivare  23

aparate cu bandă corectoare 96

aparate pentru aplicat prețuri  116

aparate pentru bandă de ambalaj 120

articole pentru curățarea și întreținerea computerelor 167

ascuțitori  135

B

baghete pentru legat documente 32

benzi adezive de birou 161

benzi adezive decorative 161

benzi adezive din hârtie 120

benzi adezive pentru ambalare 120

benzi din cauciuc 121

benzi dublu adezive 120, 161

benzi dublu adezive pentru montare 163 

bibliorafturi 10

blocnotesuri 125

boardmarkere  90

burete pentru whiteboard  37

buretiere 165

bureți de vase 170

buzunare cu fermoar 22

C

Caiete  124

Caiete mecanice  11

Caiete mecanice cu buzunar  32

Cadouri  175

Calculatoare de birou 149

Capsatoare   151

Capse 155

Carioci    132

Carioci cu vârf tip pensulă  133

Clipboard-uri 28

Clipuri pentru hârtie 164

Clipuri pentru ecusoane 34

Compas   135

Coperți pentru caiete  126

Coperți pentru carnete de elev/student 126

Coperți pentru legarea cu baghetă   32

Coperți pentru legarea cu spirală 140

Coșuri pentru hârtii 148

Creioane cerate  129

Creioane color aquarell  131

Creioane color 130

Creioane cu gumă  81

Creioane mecanice 80, 98

Cretă 136

Cuburi de hârtie  111

Cuburi de notițe adezive 106

Cutii din plastic pentru dosare suspendate 19

Cuttere 159

D

decapsatoare 155

deco markere  88

dispensere pentru bandă adezivă 162

dispensere pentru notes adeziv  106

distrugătoare de hârtie  141

dosare cu clemă 33

dosare cu folii  33

dosare din carton  17

dosare din plastic 20

dosare plic 18

dosare suspendate  19

e

ecusoane cu ac și clip 34

elastice din cauciuc 121

etichete în plic 117

etichete pentru imprimantă și copiator 114

etichete de preț  117

etichete școlare 126

f

Flipchart 35

Fluid corector 96

Foarfecă zig-zag 136

Foarfeci   136, 159

Folie stretch pentru ambalare 121

Folii pentru cărți de vizită  31

Folii pentru laminare 143

Folii pentru protecția documentelor 21

g

Găleată cu storcător  172

Ghilotine 143

Gume de șters  96

h

hârtie creponată 135

hârtie pentru întreținerea distrugătorului 141

hârtie pentru copiator 103

i

index tabs 12

indexuri din carton 12

indexuri din plastic 12

intercalatoare 12
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l

lame pentru cutter 159

lavete 171

lănțișor pentru ecuson 34

linere 68

lipiciuri 163

m

Magneți 37

Mape cu arici 24

Mape cu burduf   27

Mape cu buton 26

Mape cu clipboard 28

Mape cu elastic 25

Mape cu fermoar 26

Mape de birou pentru notițe 147

Mape de birou pentru copii 136

Mape pentru meniu 33

Mape pentru cărți de vizită  30

Mape pentru protecția documentelor 22

Mape tip plic 24

Markere cu cretă lichidă 88

Markere cu vopsea  87

Markere pentru Cd/dvd 88

Markere pentru textile 89

Markere pentru whiteboard și flipchart 90

Markere permanente 85

Markere universale (ohp) 82

Mașini de laminat  142

Mașini de legat cu spirală 140

Mănuși pentru uz casnic 172

Mătură 172

Mine cu gel și tehnologia viscoglide® 54

Mine cu pastă 55

Mine pentru creion 80

Mop 172

Mouse pad-uri 147

n

notesuri adezive  106

notesuri adezive – forme 106, 109

p

pagemarkere  12

paletă pentru pictat  134

paint markere  87

panouri din plută 35

patroane cu cerneală 79, 98

penare  127

pensule 135

perforatoare  156

pic cu cariocă  97

pioneze  166

pioneze pentru panouri de plută 166

pixuri cu ștergere 58

pixuri cu gel 52

pixuri cu pastă 40

pixuri cu tehnologia viscoglide® 48

pixuri pentru ghișeu 47

planșă pentru plastilină 136

plastilină 136

plicuri 118

plicuri antișoc 119

plicuri pentru Cd/dvd 118

portcarduri  165, 183

portecusoane  34

portetichete pentru chei 165

post-it®  106

produse pentru curățenie  168

r

radiere 96

registre 111

rezerve de cerneală 79, 98

rezerve pentru flipchart 35

rigle din plastic  135

rollere cu cerneală 61, 98

rollere cu rezerve de cerneală 70

rollere cu ștergere 58

s

serviete  27

seturi creative  133

spirale din plastic 140

spray pentru whiteboard  35

spray-uri pentru înlăturarea prafului 167

spray-uri pentru curățarea pC-urilor 167

stilouri corectoare  96

stilouri cu rezervă de cerneală 70

suport compartimentat 145

suporturi pentru reviste 145, 147

suporturi pentru cărți de vizită 145, 183

suporturi pentru cuburi de hârtie  145

suporturi pentru instrumente de scris  145

suporturi pentru telefon  183

șervețele umede pentru curățare Cd/dvd 167

șervețele umede/uscate pentru ecran 167

t

table albe  36

table negre 36

tăvițe pentru documente 145, 147

tempera 134

textmarkere 93

trimere  135, 143

tuș pentru ștampilă  164

w

Whiteboard-uri 36



200 catalogul aperta 2015 – 2016

Contactează echipa noastră pentru a-ți oferi mai multe informații despre ele.

notează ce produse ți-au plăcut 
din Catalogul aperta 2015-2016.






