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Aperta este un instrument de lucru foarte util pentru revânzătorii din domeniul papetăriei care au 
nevoie de informații utile, simplu de găsit, urmărit și înțeles. Aperta oferă o imagine de ansamblu asu-
pra categoriilor de produse și a produselor utilizate frecvent în birouri de firmă, grădinițe, școli, ateliere 
de lucru sau acasă. Astfel, ne asigurăm că partenerii noștri, autorizați Aperta, sunt corect informați 
și că au instrumentele necesare pentru a satisface în mod optim și profitabil nevoile consumatorilor  
finali – firme sau persoane fizice.

Catalogul Aperta poate fi folosit și de cumpărătorii finali, aceștia își pot alege produsele care îi 
interesează și le pot comanda prin intermediul revânzătorilor autorizați Aperta.
Ediția 2017-2018 a Catalogului Aperta cuprinde oferta actualizată a produselor din portofoliu în care 
sunt incluse o mulțime de noutăți.

Catalogul Aperta este disponibil în format tipărit, format electronic și platformă online www.aperta.ro

SOLUȚII DE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE PENTRU BIROU, ȘCOALĂ ȘI CASĂ

Catalogul Aperta, mereu la îndemâna profesioniștilor
din birotică și papetărie!

Aperta
CATALOGUL

2017-2018
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www.schneiderpen.com

Touch me!
Slider Touch XB - un pix pentru o atingere specială.

·  Pix cu capăt ”touch” pentru operare 
pe tablete sau pe smart-phone

·  Display-ul va rămâne curat, fără 
urme de amprente ale degetelor

·  Se poate lucra chiar și cu mănuși
·  Tehnologia Viscoglide® (pastă 
combinată cu gel) pentru un scris 
foarte lin și ușor

·  Pasta se usucă foarte repede, astfel 
că un textmarker poate fi folosit 
imediat

·  Corpul triunghiular, cauciucat, 
asigură un confort maxim la scris și 
folosirea funcției ”touch”

 
 6 culori:
      

Made in Germany
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Aperta. Îți deschidem o lume de oportunități!
„Aperta” înseamnă în limba latină „deschis, limpede, clar”. Numele „Aperta” transmite 
ideea că vorbim despre un catalog ce oferă o mulțime de produse, comunicate clar în 
pagini bine gestionate. Catalogul Aperta se dorește a fi un mod de lucru cu revânzătorii 
din domeniul papetăriei din România, simplu, deschis, prietenos, astfel încât împreună 
să oferim consumatorilor finali produse de cea mai bună calitate, în linie cu tendințele 
internaționale și la prețuri avantajoase.

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

Atunci când am nevoie 
de informații complete 

despre produse, legate de dimensiuni, 
culori sau beneficii pentru clienții 
mei, Catalogul Aperta este de mare 
ajutor. Informațiile despre produse 
sunt ușor de înțeles, atât cât să reții 
ceea ce este esențial și a transmite 
către consumatorii finali ceea ce este 
mai important. Catalogul Aperta ne-a 
ajutat să răspundem rapid și corect 
clienților noștri.”
MANAGER LIBRĂRIE DIN BUCUREȘTI

Ca achizitor de produse de 
papetărie, este important 

ca orice comandă către furnizor să 
se realizeze ușor și fără prea multe 
bătăi de cap. De multe ori trebuie să 
iau decizii rapide în privința produ-
selor de care avem nevoie pentru a 
răspunde solicitărilor clienților noștri, 
iar Catalogul Aperta îmi oferă această 
posibilitate pentru că este bine 
organizat și oferă informații foarte 
utile. Din acest an, odată cu lansarea 
platformei de comandă online,  
www.aperta.ro, totul a devenit și mai 
ușor! Este excelent că pot economisi 
timp și mă pot ocupa și de alte treburi 
în jobul meu.”
OPERATOR ACHIZIȚII AL UNEI COMPANII DE DISTRIBUȚIE 
PAPETĂRIE DIN ARAD

Conduc o firmă destul de 
mare în domeniul pape-

tăriei și este foarte important să 
economisesc resurse importante 
de timp în activitatea mea. Avem un 
depozit măricel, două librării și facem 
și distribuție. Zilnic primim zeci de 
întrebări de la clienții noștri și ne 
confruntăm cu fel de fel de situații. 
De când folosim Catalogul Aperta 
am reușit să răspundem mult mai 
bine solicitărilor clienților, iar timpul 
de răspuns către aceștia s-a redus 
mult. Nouă ne place Catalogul Aperta 
pentru că oferă informații complete, 
ușor de înțeles și reținut și are o 
prezentare deosebită, diferită față de 
alte cataloage de papetărie, ceea ce îl 
face și mai prețios.”
DIRECTOR FIRMĂ DE DISTRIBUȚIE PAPETĂRIE DIN 
CONSTANȚA
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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. Veți găsi în paginile Catalogului Aperta produsele disponibile în varianta SKU, 
acolo unde apare această pictogramă.

SUMAR
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6 ARTICOLE PENTRU BIROU 168

Mașini de birou și accesorii 170

Suporturi pentru birou 179

Coșuri pentru hârtii 187

Ceasuri 188

Calculatoare 189

Accesorii pentru gadgeturi 190

Articole pentru curățare și întreținere multimedia     191

Capsatoare și capse 193

Perforatoare 200

Benzi adezive și dispensere 205

Lipiciuri                                                                              207

Alte accesorii de birou                                                     209

7 PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE 212

4 AMBALARE ȘI ETICHETARE 122

Etichete universale pentru copiator și imprimantă 124

Aparate pentru aplicat prețuri 126

Etichete preț și autoadezive 127

Plicuri 128

Benzi adezive și accesorii 130

Articole pentru tăiere                                                      132

Benzi de cauciuc 133

5 ARTICOLE ȘCOLARE 134

Caiete și blocnotesuri  136

Coperți pentru caiete și cărți 140

Carioci                                                                            142

Creioane color                                                                149

Creioane cerate                                                             154

Tempera și acuarele                                                      156

Lipiciuri                                                                          160

Articole pentru lucru manual 162

Table școlare 165

Pentru identificarea mai ușoară a produselor, consultați 
indexul din paginile 6 și 7.
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A

Ace cu gămălie 210

Accesorii pentru gadgeturi 190

Acuarele 156

Agendă școlară 138

Agendă telefonică 119

Agende nedatate 116

Agrafe 210

Alonje 27

Aparate cu bandă corectoare 104

Aparate pentru aplicat prețuri 126

Aparate pentru bandă de ambalaj 131

Articole pentru curățare și întreținere multimedia 191

Ascuțitori 153

B

Baghete pentru legat documente 38

Benzi adezive de birou 205

Benzi adezive decorative 206

Benzi adezive din hârtie 130

Benzi adezive pentru ambalare 130

Benzi din cauciuc 133

Benzi dublu adezive 130, 205

Bibliorafturi 12

Blocnotesuri 139

Boardmarkere 98

Burete pentru whiteboard 45

Buretiere 209

Bureți de vase 214

Buzunare cu fermoar 26

C

Caiete  116, 136

Caiete mecanice 13

Caiete mecanice cu buzunar 38

Calculatoare de birou 189

Capsatoare 193

Capse 198

Carioci 142

Ceasuri 188

Clipboard-uri 34

Clipuri pentru hârtie 209

Clipuri pentru ecusoane 40

Compas 163

Container arhivare 27

Coperți pentru caiete și cărți 140

Coperți pentru carnete de elev/student 140

Coperți pentru legarea cu baghetă 38

Coperți pentru legarea cu spirală 171

Coperți pentru legat termic 171

Coșuri pentru hârtii 187

Creioane cerate 154

Creioane color 149

Creioane cu gumă 89

Creioane mecanice 88

Cretă 166

Cuburi de hârtie 120

Cuburi de notițe adezive 112

Cutii arhivare 27

Cutii din plastic pentru dosare suspendate 22

Cuttere 132

D

Decapsatoare 198

Deco markere 96

Dispensere pentru bandă adezivă 205

Dispensere pentru notes adeziv 112

Distrugătoare de hârtie 175

Dosare cu clemă 39

Dosare cu folii 33

Dosare din carton 17

Dosare din plastic 24

Dosare plic 20

Dosare suspendate 21

e

Ecusoane cu ac și clip 40

Elastice din cauciuc 133

Etichete în plic 127

Etichete pentru imprimantă și copiator 124

Etichete de preț 127

Etichete școlare 140

f

Flipchart 43

Fluid corector 105

Foarfecă zig-zag 162

Foarfece 132, 162

Folie stretch pentru ambalare 131

Folii pentru cărți de vizită 37

Folii pentru laminare 173

Folii pentru protecția documentelor 25

g

Găleată cu storcător 216

Ghilotine 177

Gume de șters 105

h

Hârtie creponată 163

Hârtie pentru întreținerea distrugătorului 175

Hârtie pentru copiator 109

i

Indexuri din carton 15

Indexuri din plastic 15

Intercalatoare 15
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l

Lame pentru cutter 132

Lavete 215

Lănțișor pentru ecuson 40

Linere 74

Lipiciuri 160, 208

m

Magneți 45

Mape complexe 33

Mape cu arici 28

Mape cu burduf 32

Mape cu buton 30

Mape cu clipboard 33

Mape cu elastic 28, 30

Mape cu fermoar 32

Mape de birou pentru notițe 183

Mape de birou pentru copii 163

Mape pentru meniu 39

Mape pentru cărți de vizită 36

Mape pentru protecția documentelor 26

Mape tip plic 29

Markere cu cretă lichidă 96

Markere cu vopsea 95

Markere pentru CD/DVD 96

Markere pentru textile 147

Markere pentru whiteboard și flipchart 98

Markere permanente 94

Markere universale (OHP) 90

Mașini de laminat 172

Mașini de legat cu spirală 170

Mașini de legat termic 170

Mănuși pentru uz casnic 216

Mătură 216

Mine cu gel și tehnologia Viscoglide® 66

Mine pentru creion 88

Mine pentru pixuri 66

Mop 216

Mouse pad-uri 183

n

Notesuri adezive 112

Notesuri adezive – forme 115

p

Pagemarkere 17

Paint markere 95

Panouri din plută 46

Patroane cu cerneală 87

Pensule 158

Perforatoare 200

Pic cu cariocă 87

Pioneze 210

Pioneze pentru panouri de plută 210

Pixuri cu ștergere 69

Pixuri cu gel 61

Pixuri cu pastă 52

Pixuri cu tehnologia Viscoglide® 61

Pixuri pentru ghișeu 60

Planșă pentru plastilină 163

Plastilină 163

Plicuri 128

Plicuri antișoc 129

Plicuri pentru CD/DVD 128

Portcarduri 209

Portecusoane 40

Portetichete pentru chei 209

Post-it® 112

Produse pentru curățenie 212

r

Radiere 105

Registre 120

Repertoare 137

Rezerve de cerneală 87

Rezerve pentru flipchart 44

Rigle din plastic 163

Rollere cu cerneală 70

Rollere cu rezerve de cerneală 78

Rollere cu ștergere 69

s

Serviete 32

Spirale din plastic 171

Spray pentru whiteboard 45

Spray-uri pentru înlăturarea prafului 191

Spray-uri pentru curățarea PC-urilor 191

Stilouri corectoare 105

Stilouri cu rezervă de cerneală 78

Suporturi afișare 47

Suporturi pentru reviste 180

Suporturi pentru cărți de vizită 182

Suporturi pentru cuburi de hârtie 181

Suporturi pentru instrumente de scris 182

Suporturi pentru telefon 183

Șervețele umede pentru curățare CD/DVD 191

t

Table albe 42, 44

Table negre 46

Table școlare 165

Tăvițe pentru documente 179

Tempera 156

Textmarkere 101

Trimere 177

Tuș pentru ștampilă 209

w

Whiteboard-uri 42, 44
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Made in Germany
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și relaxat.

Acest lucru este foarte important pentru începători cât și pentru elevii și studenții 
care scriu mult. Folosirea stilourilor ajută la dezvoltarea abilității de a scrie corect.
Rollerele cu patron de cerneală sunt o bună alegere pentru cei care scriu  
repede și mult. www.schneiderpen.com.
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AVANTAJELE OFERITE DE APERTA
Echipa care susține platforma Aperta se recomandă prin:

* Experiență directă de 24 de ani, în domeniul papetăriei
* Reprezentare autorizată în România pentru instrumentele de scris Schneider Schreibgeräte GmbH Germania. În oferta Aperta se găsesc în 

permanență aproximativ 90% dintre produsele Schneider, iar orice produs Schneider poate fi livrat în cel mai scurt timp posibil
* Entuziasm și dedicație pentru a asigura o legătură permanentă de încredere și profesionalism cu partenerii săi
* Sistem de lucru simplu, logic și rapid. Sistemul CRM (Customer Relationship Management), implementat la începutul lui 2015, are rolul de a 

eficientiza atât activitățile de gestiune, facturare și contabilitate, cât și relațiile cu partenerii și activitățile de comunicare și marketing
* Flexibilitate în a oferi soluții potrivite, și corelate cu principiile eticii profesionale, partenerilor săi 
* Livrare rapidă în toată țara, în sistem curierat

Sistemul de comandă
În paginile Catalogului Aperta se identifică ușor disponibilitățile de culoare pentru fiecare produs, 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 s 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

■ Gri închis

■ Alb

 Auriu

 Argintiu

 Transparent

Exemplu 
de comandă

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

COD CULORI

2927 ■■■■■■■■

Notă: 
Fotografiile prezentate în Catalogul Aperta sunt orientative, pot fi disponibile și alte culori sau modele, și nu constituie 
obligații contractuale. Nuanțele de culoare pot fi diferite față de ceea ce se vede în fotografii, datorită faptului că 
producătorii au propriile coduri de culori, iar tipărirea pe hârtie nu poate reda perfect culorile produselor.

Coduri de culoare
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ORGANIZARE, ARHIVARE 
ȘI PREZENTARE
Spațiul în care trăim și lucrăm poate fi organizat astfel încât să ne facem viața 
mai ușoară și mai plăcută. La birou, la școală sau acasă, păstrarea în bună ordine a 
documentelor, notițelor, cărților de vizită, fișelor, proiectelor în lucru etc. ne ajută să 
economisim timp și să ne concentrăm pe lucrurile importante pe care le avem de făcut. 
De asemenea, felul în care prezentăm un proiect sau chiar în care ne prezentăm pe noi 
înșine poate spune mai multe lucruri despre noi decât am crede. Buna organizare este 
calea cea mai scurtă spre eficiență.

Nu o dată ni s-a întâmplat să fim puși în situația de a manevra un 
teanc de documente tipărite. În aceste situații, chiar și cei mai 
meticuloși dintre noi ar putea da greș fără o alonjă de arhivare 
cu sistem inteligent de construcție care permite transferarea, 

adăugarea, scoaterea sau copierea foarte ușoară a documentelor. 
Jalema propune o astfel de alonjă de arhivare care are toate 

aceste caracteristici și o capacitate de prindere de 500 de foi. 
În plus, pentru a ne ajuta să evităm deteriorarea perforațiilor 
foilor prin răsfoiri repetate, experții de la Jalema au ales ca 

materialul din care este fabricată alonja de arhivare JalemaClip 
să fie un plastic flexibil, dar totodată rezistent, ce nu conține 

plumb și cadmiu.

vezi la pag. 27 mai multe detalii.

Totul la un loc
SOLUȚII

VERSATIL

Organizare eficientă.  
Un dosar, două utilizări
Dosarele suspendate reprezintă soluția perfectă pentru 
economisirea spațiului și accesarea rapidă a documentelor  
cu utilizare frecventă. Însă există situații în care apare  
nevoia transferării acestor documente în bibliorafturi. Pentru 
evitarea acestui proces anevoios de transfer, Durable a creat 
dosarul suspendat cu șină și perforații – un instrument de 
depozitare complex ce poate fi păstrat atât în biblioraft sau 
caiet mecanic, cât și în mobilierul pentru dosare suspendate 
datorită șinei metalice repoziționabile ce îl transformă și în 
dosar suspendat.
Confecționat din plastic de cea mai bună calitate, acest dosar 
multifuncțional permite organizarea eficientă și păstrarea în 
siguranță a documentelor de utilizare zilnică.

află mai multe detalii la pag. 21.
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UTIL

Inovație pentru inspirație la fiecare pas
Ideile bune nu vin niciodată 
singure, ci însoțite de multă 
muncă și inspirație, iar de cele 
mai multe ori „momentul Evrika” 
nu ne surprinde în propriul nostru 
birou, ci mai degrabă, după 
cum susțin și cei mai de succes 
oameni de afaceri ai lumii, în 
spații informale precum spațiul de 
relaxare.  
Folia Whiteboard Post-it® este 
un produs inovator, ideal pentru 
persoanele a căror creativitate 
și productivitate cresc în spațiile 
informale. Fie că este vorba 
despre o cameră de zi, birou 
sau zonă de relaxare, această 
folie flexibilă poate fi lipită pe 
o mare varietate de suprafețe 
plane precum perete, sticlă, lemn 
finisat, whiteboard-uri sau table 
negre, pentru a crea o suprafață 
nouă de scriere.

Captează atenția!
SOLUȚII

„Să fii un trainer bun nu este simplu, dar nici complicat. 
Trebuie să captezi atenția!”, spune Teodora Mușat, trainer. 

„Depinde, în primul rând, de cât de mult îți place să faci acest 
lucru, dar depinde și de ce mijloace ai la îndemână pentru 

ca acele lucruri pe care dorești să le transmiți să rămână în 
mintea participantului. Cum obții acest lucru? Din experiența 
mea, chiar printr-un lucru foarte simplu: scrisul de mână. De 

aceea, folosirea unui whiteboard sau a flipchartului mobil 
în timpul unui training este soluția cea mai simplă pentru 

captarea atenției. Mișcă-te dacă este nevoie! Repoziționează 
flipchartul mobil în așa fel încât ceea ce tu scrii să fie vizibil în 

toată sala. Nu îți lăsa publicul să își piardă concentrarea din 
cauza unui astfel de inconvenient.”

află mai multe detalii despre flipchartul mobil la pag. 43.

Pentru instalare sunt necesari doar 3 pași simpli: dezlipirea foliei de protecție, lipirea pe suprafața dorită și redimensionarea – dacă 
este cazul. Astfel, sesiunile de brainstorming vor fi mai productive ca niciodată!

află mai multe detalii la pag. 44.

Oriunde, la îndemână
PRACTIC

Spațiile deschise de lucru sunt mereu gazdele unui număr 
mare de oameni. Fie că este vorba despre ateliere, saloane, 
expoziții sau magazine, important este ca informațiile de 
interes general să poată fi ușor accesate de către orice 
persoană din încăpere. Instrumentul perfect pentru acest 
tip de afișare este suportul mural, ce poate fi din metal sau 
din plastic. 
Nelipsit din depozitele mari în care înțelegerea modului 
de organizare a rafturilor devine dificil de înțeles pentru 
persoanele care nu lucrează zi de zi acolo, suportul mural 
include 10 folii transparente ușor de inserat sau înlocuit la 
nevoie. 

vezi la pag. 47 ce tip de suport mural se potrivește nevoilor tale.
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COD DIMENSIUNI COTOR (mm) CULORI

BIB018 75 ■■■■■■■■■
BIB019 50 ■■■■■■■■■

BIBLIORAFT PLASTIFIAT ÜBERS

BIBLIORAFTURI

* Șine metalice pentru protecția muchiilor și a colțurilor inferioare
* Inel pe cotor pentru manipulare ușoară
* Inele pe prima copertă pentru închidere completă și sigură
* Buzunar pentru etichetă și etichetă reversibilă pe cotor
* Material: carton rigid plastifiat cu folie din polipropilenă (PP) color, atât în 

exterior, cât și în interior

BIBLIORAFT CARTON MARMORAT

* Șine metalice pentru protecția muchiilor și a colțurilor inferioare
* Inel pe cotor pentru manipulare ușoară
* Inele pe prima copertă pentru închidere completă și sigură
* Etichetă lipită pe cotor
* Material: carton rigid

BIBLIORAFT PP

* Șine metalice pentru protecția muchiilor și a colțurilor inferioare
* Inel pe cotor pentru manipulare ușoară 
* Inele pe prima copertă pentru închidere completă și sigură
* Buzunar pentru etichetă și etichetă reversibilă pe cotor
* Material: carton rigid plastifiat cu folie din polipropilenă (PP) color în exterior

COD DIMENSIUNI COTOR (mm) CULORI

2595 75 ■■■■■■■■■
5227 50 ■■■■■■■■■

COD DIMENSIUNI COTOR (mm)

2597 75
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CAIET MECANIC CHROMALINE

CAIET MECANIC PP

* Mecanism de prindere cu 4 inele rotunde cu diametrul de 30 mm
* Capacitate prindere: 275 foi de 70-80 g/m2

* Material: PP flexibil, color și semitransparent, cu grosimea de 0,7 mm

* Mecanism de prindere cu două inele rotunde cu diametrul de 15 mm
* Capacitate de prindere: 140 foi de 70-80 g/m2

* Material: flexibil, color mat, cu grosimea de 0,5 mm

COD
DIMENSIUNI 

COTOR (mm) DIMENSIUNI (mm) CULORI 

CMC010 40 320 x 268 ■

COD
DIMENSIUNI 

COTOR (mm) DIMENSIUNI (mm) CULORI

2619 20 320 x 250 ■■■■

CAIET MECANIC PLASTIFIAT

* Mecanism de prindere cu 2 sau 4 inele rotunde cu diametrul de 30 mm
* Capacitate de prindere: 275 foi de 70-80 g/m2

* Buzunar pentru etichetă și etichetă reversibilă pe cotor
* Material: carton rigid plastifiat cu folie din polipropilenă (PP) color atât 

în exterior, cât și in interior

COD NR. INELE
DIMENSIUNI 

COTOR (mm) CULORI 

2620 4 40 ■■■■
2618 2 40 ■■■■

CAIETE MECANICE
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CAIET MECANIC VAUPE 40 MM

* Mecanism de prindere cu 4 inele în „D” pentru alinierea perfectă a colilor
* Capacitate prindere: 275 foi de 70-80 g/m2

* Interior acoperit cu hârtie albă, mată
* Buzunar pentru etichetă și etichetă reversibilă pe cotor
* Material: carton rigid plastifiat în exterior, cu grosimea de 1,8 mm

CAIET MECANIC VAUPE 25 MM

* Mecanism de prindere cu 4 inele în „D” pentru alinierea perfectă a colilor
* Capacitate prindere: 130 foi de 70-80 g/m2

* Interior acoperit cu hârtie albă, mată
* Material: carton rigid plastifiat în exterior cu grosimea de 1,8 mm

COD
DIMENSIUNI 

COTOR (mm) DIMENSIUNI (mm) CULORI AMBALARE

5177 40 318 x 254 ■■■ 20 buc./cutie

COD
DIMENSIUNI 

COTOR (mm)
DIMENSIUNI 

(mm) CULORI AMBALARE

5178 25 318 x 254 ■■■■ 12 buc./cutie

CAIETE MECANICE
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INTERCALATOR EXACOMPTA

* Formă trapezoidală
* Material: carton reciclat de 180 g/m2

COD
DIMENSIUNI 

(mm) CULORI DETALII

IDX039 105 x 240 ■■■■■ 100 buc./set

INTERCALATOR

* Material: carton reciclat de 160 g/m2

COD DIMENSIUNI (mm) CULORI DETALII

2785 105 x 240 ■■■■ 100 buc./set

INDEX DIN PLASTIC

* Perforații standard pentru încopciere
* Indici inscriptibili (pentru indexurile color)
* Indici inscripționați (pentru indexurile gri)

COD CULORI DETALII AMBALARE

2780 asortate 10 buc./set 25 seturi/cutie

2781 asortate 5 buc./set 50 seturi/cutie

2782 ■ A-Z 25 seturi/cutie

2778 ■ 1-12 25 seturi/cutie

2779 ■ 1-31 10 seturi/cutie

* Perforații standard pentru încopciere
* Indici inscriptibili

COD CULORI DETALII

2776 asortate 10 buc./set

2777 asortate 5 buc./set

INDEX DIN CARTON

INTERCALATOARE ȘI INDEXURI
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Folosește Post-it® Index pentru atingerea obiectivelor ambițioase

Sunt reutilizabile, datorită adezivului repoziționabil
Formează gândirea concisă prin direcționarea către ideile importante, identificarea categoriilor de informații, 
facilitarea accesibilității informației
Contribuie la creșterea productivității și la economia de timp prin disponibilitatea informației relevante
Sunt versatile. Nu există reguli pentru ceea ce nu poți face cu un Post-it® Index. Se lipesc pe suprafețe 
diverse și nu deteriorează documentele
Sunt de încredere. Calitatea mărcii Post-it® garantează că Post-it® Index este mai mult decât un produs de 
papetărie, este un aliat în munca productivă

ACŢIUNE                    CODIFICARE       ORGANIZARE      

3m.com.ro

Până se inventează ziua de lucru de 32 ore, clar avem 
nevoie de sprijin în organizare și comunicare.  

Gama Post-it® Index te ajută să te organizezi mult mai ușor și mai rapid și să îți termini mereu treaba la timp.
Cinci motive pentru care produsele din gama Post-it® Index sunt ideale în activitatea de organizare, codificare și acțiune:
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COD NR. FILE
DIMENSIUNI 
FILĂ (mm) CULORI AMBALARE

IDA016 1 x 50 25 x 43 ■■■■■■ 36 buc./cutie

COD NR. FILE
DIMENSIUNI 
FILĂ (mm) DETALII AMBALARE

IDA011 4 x 35 12 x 43 4 culori/set 24 seturi/cutie

COD NR. FILE
DIMENSIUNI 
FILĂ (mm) DETALII AMBALARE

IDA015 4 x 24 12 x 43 4 culori/set 24 seturi/cutie

* Un capăt colorat și celălalt transparent
* Repoziționabil
* Material: plastic inscripționabil

PAGEMARKER INDEX CLASIC POST-IT®

* Un capăt colorat și celălalt transparent
* Repoziționabil
* Material: plastic inscripționabil

PAGEMARKER INDEX MINI POST-IT®

* Repoziționabil
* Material: plastic

PAGEMARKER INDEX SĂGEATĂ POST-IT®

* Model „Sign here” cu file dispuse în Z
* Material: plastic inscripționabil

DISPENSER PAGEMARKER POST-IT®

COD NR.FILE DIMENSIUNI FILĂ (mm)

IDA036 1 x 200 25,4 x 43,2

INTERCALATOARE ȘI INDEXURI
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COD NR. FILE DIMENSIUNI FILĂ (mm) AMBALARE IMAGINE NR.

2827 4 x 50 20 x 50 12 seturi/cutie 1

5518 3 x 100 25 x 75 12 seturi/cutie 2

5517 5 x 100 15 x 50 12 seturi/cutie 3

COD NR. FILE DIMENSIUNI FILĂ (mm) AMBALARE IMAGINE NR.

5515 5 x 25 25 x 45 12 seturi/cutie 1

4547 5 x 25 12 x 50 12 seturi/cutie 2

COD NR. FILE DIMENSIUNI FILĂ (mm) AMBALARE IMAGINE NR.

4546 5 x 25 12 x 44 10 seturi/cutie 1

5539 4 x 50 20 x 50 15 seturi/cutie 2

* Lipici solubil în apă, fără alți solvenți chimici. Produs prietenos cu 
mediul înconjurător

* Repoziționabil
* Material: plastic inscripționabil

PAGEMARKER FILM COLOR „SĂGEATĂ”

* Lipici solubil în apă, fără alți solvenți chimici. 
Produs prietenos cu mediul înconjurător

* Repoziționabil
* Material: plastic inscripționabil

PAGEMARKER FILM COLOR

* Lipici solubil în apă, fără alți solvenți chimici. 
Produs prietenos cu mediul înconjurător

* Repoziționabil
* Material: hârtie

PAGEMARKER DIN HÂRTIE

INTERCALATOARE ȘI INDEXURI

1

2

3

page marker

1

2

2

1
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COD CULORI

DCA062 ■■■■

COD CULORI

4175 ■■■■■

PREMIUM
COD CULORI

6296 ■■■■■

ECONOMY
COD CULORI

4435 ■■■■■■

PREMIUM
COD CULORI

6298 ■■■■■■■

ECONOMY

PREMIUM

* Mecanism din arc metalic pentru inserarea ușoară a documentelor perforate
* Copertă cu liniatură pentru scrierea conținutului și identificarea ușoară a documentelor
* Material: carton colorat în masă de 285 g/m2

DOSAR TRANSFER EXACOMPTA

* Prindere stabilă în biblioraft

DOSAR DE ÎNCOPCIAT CU CAPSE 1/1

* Permite scoaterea și reintroducerea rapidă în bibliorafturi fără a fi 
necesară scoaterea celorlalte dosare

DOSAR DE ÎNCOPCIAT CU GHEARE 1/1

* Permite scoaterea și reintroducerea rapidă în bibliorafturi fără a fi 
necesară scoaterea celorlalte dosare

DOSAR DE ÎNCOPCIAT CU GHEARE 1/2

DOSARE DIN CARTON

COD DIMENSIUNI (cm) CULORI

DCA054 35 x 24,2 ■
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COD CULORI

4157 ■■

COD CULORI

2705 ■■■■■

PREMIUM
COD CULORI

5191 ■■■■■■■

ECONOMY

COD CULORI

5988 ■■■■■■■■

PREMIUM

ECONOMY
COD CULORI

6297 ■■■■■■

ECONOMY

* Recomandat pentru păstrarea documentelor cu utilizare zilnică

DOSAR CU ȘINĂ

* Recomandat pentru păstrarea documentelor neperforate

DOSAR PLIC DOSAR SIMPLU

DOSARE DIN CARTON

* Recomandat pentru păstrarea documentelor neperforate
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* Șina metalică de susținere
* Portetichetă de 60 mm din plastic transparent
* Material: carton reciclat de 230 g/m2

DOSAR SUSPENDAT DIN CARTON CU ȘINĂ

COD DIMENSIUNI (mm) CULORI AMBALARE

DSU004 240 x 318 ■ 25 buc./cutie

* Șină interioară standard pentru prinderea documentelor
* Șină metalică ce poate fi îndepărtată și astfel dosarul poate fi folosit ca 

unul obișnuit
* Margine cu 11 perforații standard pentru arhivarea în bibliorafturi sau 

caiete mecanice atunci când nu este folosit ca dosar suspendat
* Buzunar interior pe ultima copertă de dimensiuni 67 x 310 mm
* Prima copertă transparentă, iar cea din spate colorat-mată
* Material: plastic

DOSAR SUSPENDAT DIN PLASTIC CU ȘINĂ ȘI PERFORAȚII

COD CULORI

DSU010 ■

* Șine metalice de susținere
* Portetichetă de 60 mm din plastic perfect transparent
* Material: carton reciclat de 230 g/m2

DOSAR SUSPENDAT CU BURDUF

COD CULORI AMBALARE

2353 ■ 25 buc./cutie

DOSARE SUSPENDATE
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COD DIMENSIUNI (mm) CULORI

MSU007 152 x 357 x 252  

COD DIMENSIUNI (mm) CULORI

2684 152 x 357 x 252 ■

* Șine metalice de susținere
* Portetichete de 50 mm din plastic transparent
* 4 zone pre-perforate pentru atașarea alonjelor (cod: 3078)
* Material: carton de 225 g/m2

DOSAR SUSPENDAT EUROFLEX

* Conține 5 dosare suspendate Euroflex de diverse culori
* Capacitate de stocare: 15 dosare suspendate
* Material: polistiren solid

CUTIE PENTRU DOSARE SUSPENDATE SILKY TOUCH

COD CULORI AMBALARE

2710 ■■■■■ 25 buc./cutie

* Capacitate de stocare: 15 dosare
* Material: polistiren solid

CUTIE DIN PLASTIC PENTRU DOSARE 
SUSPENDATE

DOSARE SUSPENDATE
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CONFORT ȘI EFICIENȚĂ

Eurofl ex
Dosar suspendat cu baza în „V”

Fabricat în Olanda

INNOVATING
SINCE 1947

Dosar suspendat Euroflex cu sistem 
vest–european de păstrare și orga-
nizare a documentelor.

Dosarul suspendat ajută la econo-
misirea spațiului și conferă un acces 
ușor și rapid la documente.

Dosarele suspendate Euroflex pot fi păstrate în 
cutiile de arhivare Jalema Silky Touch - un ajutor 
suplimentar ușor de mutat și ținut la îndemână, 
într-un sertar, dulap sau chiar lângă birou!

Gama Silky Touch, marca Jalema, a fost special 
creată pentru a combina nevoile de organizare, 
de la birou sau de acasă, cu aspectul plăcut al 
produselor și cu grija față de mediul înconjurător.
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COD CULORI

2708 ■■■■■■

COD CULORI

4339 ■■■■■■■■■

COD CULORI

2709 ■■■■■■■■

PREMIUM

COD CULORI

6239 ■■■■■■■

ECONOMY

* Etichetă interschimbabilă pe cotor
* Prima copertă transparentă, iar cea din spate colorată

DOSAR CU ȘINĂ

* Cotor lat cu două perforații pentru încopciere
* Etichetă interschimbabilă pe cotor
* Prima copertă transparentă, iar cea din spate colorată

DOSAR CU ȘINĂ ȘI GĂURI ÜBERS

* Cotor lat cu 11 perforații standard pentru încopciere
* Etichetă interschimbabilă pe cotor
* Prima copertă tip cristal - transparentă, iar cea din spate colorată

DOSAR CU ȘINĂ ȘI MULTIPERFORATII

DOSARE DIN PLASTIC

* Cotor lat cu două perforații pentru încopciere
* Etichetă interschimbabilă pe cotor
* Prima copertă transparentă, iar cea din spate colorată

DOSAR CU ȘINĂ ȘI GĂURI
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COD TIP DETALII

2760 „coajă de portocală” 25 buc./set

2759 „coajă de portocală” 100 buc./set

6249 cristal 100 buc./set

COD TIP DETALII

2758 standard 100 buc./set

4756 standard 25 buc./set

6250 strong 25 buc./set

COD CULORI DETALII

3079 ■■■■ 25 buc./set

* 11 perforații standard pentru încopciere
* Perfect transparentă

FOLIE CRISTAL A4

COD DETALII

FPA017 10 buc./set

* 11 perforații standard pentru încopciere
* Perfect transparentă
* Material: polipropilenă

FOLIE A4 CRISTAL DURABLE

* 11 perforații standard pentru încopciere

FOLIE STANDARD A4

* 11 perforații standard pentru încopciere

FOLIE COLOR A4

COD TIP DETALII

FPA051 cristal 10 buc./set

* 11 perforații standard pentru încopciere
* Deschidere pe latura mare și încopciere pe latura mică
* Material: polipropilenă

FOLIE A3 CU DESCHIDERE ORIZONTALĂ

FOLII ȘI MAPE PENTRU PROTECȚIA DOCUMENTELOR
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COD
DIMENSIUNI 

(mm) DETALII

2599 330 x 220 12 buc./set

COD TIP

2815 cristal - strong

6110 standard

COD
DIMENSIUNI 

(mm) DETALII

2600 102 x 235 12 buc./set

COD TIP

6002 strong COD DETALII

2757 10 buc./set

* 11 perforații standard pentru încopciere

FOLIE A4 DESCHISĂ STÂNGA SUS

* 11 perforații standard pentru încopciere
* Clapă laterală pentru siguranța documentelor

FOLIE BUZUNAR A4

* Deschidere pe două laturi
* Transparentă

MAPĂ „L” A4

* Fermoar zip color
* Prevăzut cu buzunar pentru cărți de vizită (85 x 53 mm)

BUZUNAR A4 CU FERMOAR

* Fermoar zip color
* Pentru păstrarea documentelor de dimensiuni mai mici

BUZUNAR CU FERMOAR

FOLII ȘI MAPE PENTRU PROTECȚIA DOCUMENTELOR
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COD DETALII AMBALARE

2357 25 buc./set 18 seturi/bax

COD DETALII AMBALARE

3078 25 buc./set 10 seturi/cutie

COD LĂȚIME (mm) CULORI LINIATURĂ DETALII

ARH020 150 ■ 25 buc./set

ARH021 100 ■■■■ 25 buc./set

ARH022 80 ■ 25 buc./set

* Perforații standard la 60 mm și 80 mm 
pentru îndosariere

* Disponibilă în 10 culori, aceeași culoa-
re într-un set

* Material: plastic

ALONJĂ

* Capacitate de prindere: 700 foi de 70-80 g/m2

* Material: plastic flexibil și rezistent

ALONJĂ ARHIVARE ÜBERS DOSSY FIX

* Liniatură color pe două laturi pentru descrierea conținutului
* Se pot depozita pe lungime sau pe înălțime

CUTIE ARHIVARE

* Sistem inteligent pentru ca documentele să fie transferate, adăugate, 
scoase sau copiate foarte ușor

* Include 4 piese pentru transferarea ușoară a documentelor în și din biblioraft
* Capacitate de prindere: 500 foi de 70-80 g/m2

* Material: plastic flexibil rezistent, fără conținut de plumb și cadmiu

ALONJĂ ARHIVARE JALEMA CLIP

COD DETALII

6134 100 buc./set

* Pentru păstrarea/arhivarea documentelor sau transferul în orice tip de 
biblioraft/caiet mecanic standard cu 2 inele

* Șină cu două perforații atașată
* Capacitate de prindere: 350 foi de 70-80 g/m2

* Material: metal acoperit cu plastic de culoare roșie

ALONJĂ CU INSERȚIE METALICĂ

COD

ALO007

ARHIVARE

* Deschidere frontală pentru acces la documente  
* Prevăzut cu mânere
* Se pot arhiva 6 cutii ARH022, 5 cutii ARH021 sau 3 cutii ARH020

CONTAINER ARHIVARE SUPRAPOZABIL

COD

4178
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COD CULORI AMBALARE

5176 ■■■■■■ 12 buc./cutie

COD CULORI AMBALARE

5116 ■■■■■■■■■ 12 buc./cutie

COD CULORI AMBALARE

5118 ■■■■■■■ 7 buc./cutie

COD CULORI AMBALARE

5115 ■■■■■■■■■ 12 buc./cutie

* Închidere cu arici în două puncte
* Material: carton rigid plastifiat la exterior, cu grosimea de 2 mm
* Interior acoperit cu hârtie mată de culoare neagră
* Lățime: 30 mm

MAPĂ CU ARICI VAUPE - 340

* Închidere cu arici în două puncte
* Material: carton rigid plastifiat la exterior, cu grosimea de 2 mm
* Interior acoperit cu hârtie mată de culoare albă
* Lățime: 25 mm

MAPĂ CU ARICI VAUPE - 311

* Elastic lat pe lungime
* Material: carton rigid plastifiat la exterior, cu grosimea de 2 mm
* Interior acoperit cu hârtie mată de culoare neagră
* Lățime: 55 mm

MAPĂ CU ELASTIC VAUPE - 341

* Elastic rotund pe lungime
* Material: carton rigid plastifiat la exterior, cu grosimea de 2 mm
* Interior acoperit cu hârtie mată de culoare albă
* Lățime: 25 mm

MAPĂ CU ELASTIC VAUPE - 310

MAPE PENTRU PROTECȚIA DOCUMENTELOR
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COD CULORI AMBALARE

5117 ■■■■■■■■ 15 buc./cutie

COD CULORI AMBALARE

5119 ■■ 15 buc./cutie

COD CULORI

6109 ■

COD CULORI

4731 ■■■■
COD CULORI

2811 ■■■

* Închidere cu arici
* Material: carton rigid plastifiat (interior/exterior), cu grosimea de 1,5 mm
* Lățime: 10 mm

MAPĂ TIP PLIC VAUPE - 316

* Închidere cu elastic rotund pe două colțuri
* Material: plastic lucios
* Lățime: 25 mm

MAPĂ LATĂ CU ELASTIC

* Elastic rotund pe lungime
* Material: carton rigid plastifiat (interior/exterior), cu grosimea de 1,5 mm
* Lățime: 10 mm

MAPĂ CU ELASTIC VAUPE - 308

* Închidere cu elastic pe două colțuri
* Material: polipropilenă texturată de 0,65 mm
* Lățime: 25 mm

MAPĂ CU ELASTIC DIAMOND

* Închidere cu elastic pe două colțuri 
* Material: polipropilenă
* Lățime: 15 mm

MAPĂ PP CU ELASTIC

MAPE PENTRU PROTECȚIA DOCUMENTELOR
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COD FORMAT CULORI NR. IMAGINE

2802 A4 ■■■■■■ 1

5111 A5 ■■■■■■ 2

COD FORMAT CULORI

2341 A4 ■■■■■

* Închidere cu elastic pe două colțuri 
* Etichetă pe cotor pentru descrierea conținutului
* Aspect marmorat
* Material: carton semilucios de 355 g/m2

MAPĂ DIN CARTON CU ELASTIC

* Certificare FSC (materie primă provenită din păduri gestionate durabil pe 
criterii sociale, economice și ecologice)

* Material: carton colorat în masă de 270 g/m2

* Lățime: 30 mm

MAPĂ DIN CARTON JALEMA SECOLOR

COD FORMAT CULORI DETALII

MPA025 A4 ■■■ 10 buc./set

* Închidere cu buton
* Clapă în „V” pe latura mare
* Material: plastic

MAPĂ CU BUTON, CULORI MATE

* Închidere cu buton
* Clapă în „V” pe latura mare
* Material: plastic

MAPĂ CU BUTON, CULORI TRANSPARENTE

MAPE PENTRU PROTECȚIA DOCUMENTELOR

COD CULORI

MCA015 ■■■■■■■■■■

1

2
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COD FORMAT CULORI

2801 A4 asortate

* Închidere cu buton
* Clapă în „V” pe latura mare
* Material: plastic

MAPĂ SOFT

* Închidere cu clapă și prindere cu arici
* Material: polipropilenă color lucioasă de 180 microni

MAPE TARIFOLD

COD FORMAT/DIMENSIUNI (mm) CULORI DETALII

MPA016 A4/316 x 240 asortate 12 buc./set

MPA042 A5/230 x 178 asortate 6 buc./set

MPA044 A6/165 x 108 asortate 6 buc./set

* Închidere cu clapă și prindere cu arici
* Material: polipropilenă color lucioasă de 180 microni

BUZUNAR CU ARICI TARIFOLD

COD DIMENSIUNI (mm) CULORI DETALII

MPA008 250 x 135 asortate 6 buc./set

* Închidere cu clapă și prindere cu arici
* Margine cu 11 perforații standard
* Material: polipropilenă color lucioasă de 180 microni

FOLIE A4 CU ARICI TARIFOLD

COD DIMENSIUNI (mm) CULORI DETALII

FPA016 316 x 240 asortate 12 buc./set

MAPE PENTRU PROTECȚIA DOCUMENTELOR
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COD DIMENSIUNI (mm)

2814 240 x 310

* Închidere sigură cu fermoar
* Margini întărite cu bandă textilă color
* Lățime: 30 mm

MAPĂ CU FERMOAR

COD TIP DIMENSIUNI (mm) Nr. imagine

2797 Landscape 245 x 330 1

6155 Portrait 235 x 330 2

* Foarte utilă pentru transportul organizat al documentelor
* Etichete alfabetice pentru identificarea rapidă a conținutului fiecărui 

compartiment
* Material: plastic

SERVIETĂ FIȘIER CU 12 COMPARTIMENTE

* Închidere cu arici
* Burduf de 30 mm 
* Capacitate de stocare: 200 de coli de 70-80 g/m2

* Material: plastic semirigid, transparent

MAPĂ CU BURDUF

COD CULORI

SEC001 ■

MAPE PENTRU PROTECȚIA DOCUMENTELOR

1

2
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COD DIMENSIUNI (cm) Culori

MAP018 26 x 33,5 x 4 ■

* 6 compartimente etichetate pentru păstrarea documentelor format până la A4
* Compartimente mici cu fermoar pentru cărți de vizită și instrumente de scris
* Include: blocnotes A4 cu 16 file, liniatură dictando
* Margini dublate cu bandă textilă
* Material: 80% din polipropilenă reciclată de grosime 2,3 mm

MAPĂ CONFERINȚĂ EXAFOLIO

* Sistem de închidere cu clapă și buton
* Clipboard detașabil ce conține un blocnotes
* 2 mecanisme cu 4 inele
* 5 folii pentru protecția documentelor A4
* 10 folii A4 pentru cărți de vizită
* Material: carton rigid acoperit cu folie din polipropilenă (PP) color

MAPĂ OPTIMUS

COD CULORI AMBALARE

2795 ■■■ 15 buc./cutie

* Sistem de închidere cu clapă și buton
* Clipboard fix ce conține un blocnotes
* 2 mecanisme cu 4 inele
* 5 folii pentru protecția documentelor A4
* 10 folii A4 pentru cărți de vizită
* Material: carton rigid acoperit cu folie din polipropilenă (PP) color

MAPĂ UNIVERSAL

COD CULORI AMBALARE

2796 ■■■ 15 buc./cutie

MAPE ȘI CLIPBOARD-URI
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COD CULORI

2655 ■■■■■■■■

* Mecanism metalic 
* Suport metalic, tip arc, pentru un instrument de scris
* Buzunar interior transparent
* Include: blocnotes A4 cu 16 file, liniatură dictando
* Elastic lat (9 mm), longitudinal
* Material: polipropilenă obținută din materiale reciclate, de grosime 2,4 mm

CLIPBOARD DUBLU CU ELASTIC EXABOARD

COD DIMENSIUNI (cm) Culori

CLI005 33,5 x 23,05 ■

* Mecanism metalic
* Material: carton rezistent acoperit cu folie din polipropilenă în culori  

diferite interior/exterior

CLIPBOARD DUBLU BICOLOR

COD CULORI

CLI010 ■■ ■■ ■■ ■■

* Mecanism metalic
* Material: carton rezistent acoperit cu folie din polipropilenă

CLIPBOARD DUBLU

MAPE ȘI CLIPBOARD-URI
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COD CULORI

3085 ■■■■

COD CULORI

5946 ■■■■

COD CULORI

2657 ■■■■■■■■

* Mecanism metalic tip eco wire cu colțuri protejate cu plastic
* Material: carton rezistent acoperit cu folie din polipropilenă

CLIPBOARD ECO WIRE DUBLU

* Mecanism metalic tip eco wire cu colțuri protejate cu plastic
* Material: carton rezistent acoperit cu folie din polipropilenă

CLIPBOARD ECO WIRE SIMPLU

* Mecanism metalic
* Material: carton rezistent acoperit cu folie din polipropilenă

CLIPBOARD SIMPLU

MAPE ȘI CLIPBOARD-URI
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COD CULORI

2805 ■■■

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

MAPĂ PENTRU 200 CĂRȚI DE VIZITĂ

* Sistem de prindere a foliilor cu 2 inele
* Se pot adăuga folii pentru cărți de vizită (cod 2704)

MAPĂ PENTRU 120 CĂRȚI DE VIZITĂ

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

MAPĂ PENTRU 60 CĂRȚI DE VIZITĂ

COD CULORI

2807 ■■■■■■■

COD CULORI

2820 ■■■■■■■

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

MAPĂ PENTRU 96 CĂRȚI DE VIZITĂ

COD CULORI

2808 ■■■■■■■

MAPE PENTRU CĂRȚI DE VIZITĂ
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COD CAPACITATE REZERVĂ PENTRU MAPA

4158 8 cărți vizită 2805

2704 6 cărți vizită 2820

COD CAPACITATE DETALII

2747 20 cărți vizită 10 buc./set

COD CULORI

2806 ■■■■■■■

* Ideală pentru realizarea unei mape de cărți de vizită de mare capacitate
* Pentru organizare alfabetică se pot folosi indexurile din plastic A-Z (cod 

2782)

FOLIE A4 PENTRU CĂRȚI DE VIZITĂ

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

MAPĂ PENTRU 24 CĂRȚI DE VIZITĂ

* Rezervă pentru mapele pentru cărți de vizită

FOLIE PENTRU CĂRȚI DE VIZITĂ

MAPE PENTRU CĂRȚI DE VIZITĂ
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COD
DIMENSIUNI 

COTOR (mm)
DIAMETRU 

INELE (mm)
CAPACITATE 

(coli 70-80 g/m2) CULORI

3092 80 70 500 ■
3091 75 60 450 ■
3090 70 55 400 ■
3089 55 45 320 ■■■
3088 40 25 200 ■
3087 25 15 100 ■

COD DIMENSIUNI (mm)
CAPACITATE

(coli 70-80 g/m2) CULORI

4084 6 20 ■■■■
6119 9 40 ■■■

COD
CAPACITATE

(coli 70-80 g/m2) CULORI

6152 180

* Buzunare transparente pe prima copertă și cotor
* 4 inele în „D” pentru alinierea perfectă a colilor (excepție  

caietul mecanic cod 3087)

CAIET MECANIC CU BUZUNAR

* Sistem economic și rapid pentru realizarea unei prezentări tipărite
* Se poate folosi cu coperți din plastic sau carton

BAGHETĂ PENTRU LEGAT DOCUMENTE

* Poate fi folosită cu baghete de dimensiunea 3-18 mm
* Material: plastic perfect transparent de grosime 0,2 mm

COPERTĂ PENTRU LEGAREA CU BAGHETĂ

MAPE ȘI DOSARE PENTRU PREZENTARE
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COD NR. FILE INCLUSE CULORI

4110 80 ■■■■■■
4106 40 ■■■
4105 20 ■■■■■■
4104 10 ■■■■■■

COD FORMAT CULORI

2794 A4 ■■■
2793 1/2 A4 ■■■

* Prindere cu clip color din plastic dur de calitate superioară
* Capacitate: 30 foi de 80 g/m2
* Material: polipropilenă
* Culoare dosar: gri închis

DOSAR CU CLEMĂ DURASWING

* Conține folii fixe din plastic transparent
* Coperți semirigide

DOSAR CU FOLII INCLUSE

COD CULORI CLEMĂ DETALII

DPL010 ■■■■■ 5 buc./set

* Conține 6 folii semirigide și transparente

MAPĂ MENIU

MAPE ȘI DOSARE PENTRU PREZENTARE
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COD DIMENSIUNI (mm) DETALII

2711 90 x 55 50 buc./cutie
COD TIP DETALII NR. IMAGINE

2654 standard 100 buc./set 1

5612 „crocodil” 100 buc./set 2

COD DETALII

2788 100 buc./set

COD TIP DIMENSIUNI EXTERIOR (mm) DIMENSIUNI INTERIOR (mm)

2875 vertical 64 x 103 58 x 86

2881 orizontal 91 x 77 84 x 64
COD

DIMENSIUNI 
EXTERIOR (mm)

DIMENSIUNI 
INTERIOR (mm) CULORI DETALII

2880 94 x 79 89 x 57 ■■■■■ 100 buc./cutie

COD CULORI DETALII

4026 ■■■■■ 25 buc./set

* Pentru prindere, se pot atașa clipuri simple sau cu fir retractabil, lănțișoare 
sau benzi textile cu carabină

* Material PP rigid

PORTECUSON HEAVY-DUTY

* Sistem de prindere cu ac și clip

ECUSON CU AC ȘI CLIP

* Orizontal, cu bandă color
* Pentru prindere, se pot atașa clipuri simple sau cu fir retractabil, lănțișoare 

sau benzi textile cu carabină

PORTECUSON CU BANDĂ COLOR

* Pentru prinderea portecusoanelor sau a cardurilor magnetice
* Clemă metalică
* Zonă personalizabilă: diametru 18 mm
* Diametru total: 32 mm
* Lungimea firului: 850 mm

CLIP CU FIR RETRACTABIL

* Pentru prinderea portecusoanelor sau a cardurilor magnetice
* Lungime: 760 mm

LĂNȚIȘOR PENTRU ECUSON

* Sistem de prindere metalic

CLIP PENTRU ECUSON

ECUSOANE ȘI ACCESORII

1

2

* Ideală pentru prinderea portecusoanelor sau cardurilor de identitate
* Prevăzută cu sistem de prindere cu cârlig rotativ tip carabină

BANDĂ TEXTILĂ PENTRU ECUSON

COD LĂȚIME (mm) LUNGIME (mm) CULORI NR. IMAGINE

ECU031 10 920 ■■■ 1

ECU030 3 900 ■■ 2

1

2
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WHITEBOARD
2995
40 x 60 cm

PANOU DE PLUTĂ
2841
40 x 60 cm

TABLĂ NEAGRĂ
WHB064
40 x 60 cm

CEAS MEMO
WHITEBOARD MAGNETIC
WHB066
45 x 30 cm

HELPING PEOPLE
TO COMMUNICATE
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COD DIMENSIUNI (cm)

WHB011 60 x 40

WHB012 80 x 60

COD TIP SUPRAFAȚĂ DIMENSIUNI (cm)

2995 Magnetică 60 x 40

2996 Magnetică 80 x 60

2998 Nemagnetică 90 x 60

2997 Nemagnetică 60 x 40

COD DIMENSIUNI (cm)

WHB021 90 x 60

WHB022 120 x 90

WHB001 150 x 100

WHB005 180 x 120

WHB002 240 x 120

COD DIMENSIUNI (cm)

2994 90 x 60

WHB014 120 x 90

WHB032 150 x 100

WHB015 180 x 90

4283 180 x 120

WHB023 240 x 120

PRODUSE PENTRU PREZENTARE ȘI AFIȘARE

* Suprafața magnetică din oțel 
* Include sistem de prindere în perete și suport pentru markere
* Ramă din aluminiu, cu colțuri din ABS

WHITEBOARD MAGNETIC CU RAMĂ DIN 
ALUMINIU BI-SILQUE

* Suprafața magnetică din oțel 
* Include sistem de prindere în perete și suport pentru markere
* Ramă din aluminiu, cu colțuri din ABS

WHITEBOARD MAGNETIC CU RAMĂ DIN 
ALUMINIU FORSTER

* Include sistem de prindere în perete
* Ramă din lemn

WHITEBOARD CU RAMĂ DIN LEMN 
BI-SILQUE

* Suprafața magnetică din oțel 
* Include sistem de prindere în perete
* Ramă din lemn

WHITEBOARD MAGNETIC CU RAMĂ DIN 
LEMN FORSTER
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* Bază mobilă cu 5 brațe și roți blocabile
* Riglă mobilă din plastic pentru scriere dreaptă sau tragerea liniilor
* Suport pentru instrumente de scris cu clapă rabatabilă
* Suprafața de bază poate fi utilizată ca whiteboard magnetic
* Brațe laterale pentru prinderea suplimentară a colilor scrise
* Reglabil pe înălțime între 165-200 cm
* Dimensiune suprafață de scris: 95 x 64,5 cm

FLIPCHART MOBIL MAGNETIC ÜBERS

COD

FLI006

* Bază mobilă cu 5 brațe și roți 
blocabile

* Suprafața de bază poate fi utilizată 
ca whiteboard magnetic

* Reglabil pe înălțime între 140-190 cm
* Dimensiune suprafață de scris:  

97,7 x 68,2 cm

FLIPCHART MOBIL MAGNETIC FORSTER

COD

FLI010

* Suport pentru instrumente de scris
* Suprafața magnetică
* Reglabil pe înălțime între 95 și 185 cm
* Dimensiune suprafață de scris: 66 x 98 cm

FLIPCHART MAGNETIC FORSTER

COD

FLI002

Pentru scriere pe whiteboard-uri și flipchart-uri recomandăm produsele prezentate la 
paginile 98-100.

PRODUSE PENTRU PREZENTARE ȘI AFIȘARE
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PRODUSE PENTRU PREZENTARE ȘI AFIȘARE

* Suprafața melaminată
* Reglabil pe \nălțime între 95 și 185 cm
* Dimensiune suprafață de scris: 66 x 97

FLIPCHART NEMAGNETIC FORSTER

COD

6197

* Hârtie albă standard, neliniată
* Prevăzută cu microperforații pentru rupere ușoară și dreaptă
* Prevăzută cu găuri (distanță de margine – 7,3 cm, distanță între ele – 44 cm) 

pentru prindere în flipchart
* Grosime hârtie: 60 g/m2

REZERVĂ PENTRU FLIPCHART

COD DIMENSIUNI (cm) NR. COLI INCLUSE

2702 58,5 x 81 40

FLI008 65 x 98 50

* Folie flexibilă pentru crearea unei noi suprafețe de scris
* Aplicabilă pe mai multe tipuri de suprafețe plane
* Redimensionabilă (prin tăiere) 
* Include: o rolă folie white board Post-it® și o lavetă 

pentru curățare și întreținere

FOLIE WHITEBOARD POST-IT®

COD DIMENSIUNI (cm)

WHB074 90 x 60

WHB076 120 x 90
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COD

ACA504

* Include un spray de 50 ml, 4 markere și un burete 
nemagnetic

KIT REXEL PENTRU WHITEBOARD

COD DETALII PRODUCĂTOR

CPC011 250 ml CCM

CPC024 250 ml Schneider

* Special pentru curățarea perfectă a urmelor de scriere  
de pe tablele albe (whiteboard)

SPRAY PENTRU WHITEBOARD

* Pentru prinderea notițelor, anunțurilor etc. pe suprafețe metalice

MAGNEȚI PENTRU WHITEBOARD ICO

COD DIAMETRU (mm) DETALII

6399 15 10 buc./set

6400 20 8 buc./set

6401 30 5 buc./set

6402 40 4 buc./set

PRODUSE PENTRU PREZENTARE ȘI AFIȘARE

* Șterge rapid fără a lăsa urme

BURETE PENTRU WHITEBOARD

COD DETALII NR. IMAGINE

6541 magnetic 1

6384 nemagnetic 2

ACA015 nemagnetic 3

ACA016 magnetic 4

ACA018 rezervă burete magnetic 10 buc./set 5

ACA065 din microfibră 6

2

3

1

4

5

6
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PRODUSE PENTRU PREZENTARE ȘI AFIȘARE

* Format din două foi de plută și o placă din lemn subțire între ele, prinse într-o 
ramă din aluminiu pentru o rezistență prelungită

* Include accesorii pentru prindere în perete
* Poate fi expus orizontal sau vertical

PANOU PLUTĂ CU RAMĂ DIN ALUMINIU

COD DIMENSIUNI (cm)

PAF203 60 x 45

PAF204 90 x 60

PAF205 90 x 120

PAF206 100 x 150

* Format din două foi de plută și o placă din lemn subțire între ele, 
prinse într-o ramă din lemn

* Include accesorii pentru prindere în perete
* Poate fi expus orizontal sau vertical

PANOU PLUTĂ CU RAMĂ DIN LEMN

COD DIMENSIUNI (cm)

PAF031 40 x 30

2841 60 x 40

2842 80 x 60

3082 120 x 90

PAF009 150 x 100

* Suprafață foarte netedă, tratată special, ce asigură o scriere ușoară 
(cu cretă solidă sau lichidă)

* Include sistem de prindere în perete

TABLĂ NEAGRĂ CU RAMĂ DIN LEMN

COD DIMENSIUNI (cm)

WHB063 40 x 30

WHB064 60 x 40

WHB065 80 x 60

2 fețe

2 fețe

Pentru scriere pe table negre recomandăm markerele cu cretă lichidă (deco markere) 
prezentate la pagina 96.
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PRODUSE PENTRU PREZENTARE ȘI AFIȘARE

* Include 10 folii transparente cu ramă color și 5 etichete din plastic 
* Include accesorii de montare în perete a suportului metalic 
* Foliile sunt foarte ușor de inserat, schimbat sau înlocuit

SUPORT METALIC MURAL TARIFOLD

COD FORMAT FOLII REZERVĂ (COD)

ACA024 A4  5610

ACA023 A3 FPA004

* Include 10 folii transparente prevăzute cu perforații standard 
pentru încopciere și sistem de prindere în suportul metalic

* Include accesorii de montare în perete a suportului metalic 
* Foliile au o margine cu etichetă color (10 buc.) pentru identificarea 

ușoară și rapidă a informațiilor

SUPORT METALIC MURAL DURABLE

COD FORMAT

ACA004 A4

* Include 10 folii transparente cu ramă gri și 5 etichete din plastic
* Include accesorii de montare în perete a suportului din plastic 
* Foliile sunt foarte ușor de inserat, schimbat sau înlocuit (cod FPA031)
* Suportul este ajustabil pentru o vizualizare ușoară a informațiilor

SUPORT MURAL DIN PLASTIC TARIFOLD

COD FORMAT

ACA028 A4

* Se pot prinde maxim 10 folii speciale pentru afișarea informațiilor
* Include accesorii de prindere în perete 

SUPORT METALIC MURAL NEECHIPAT

COD FORMAT FOLII REZERVĂ (COD)

ACA034 A4 5610
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PRODUSE PENTRU PREZENTARE ȘI AFIȘARE

* Include 10 folii transparente prevăzute cu perforații standard pentru încop-
ciere și sistem de prindere în suportul metalic

* Etichete color (5 roșii și 5 albastre) pe marginea foliilor pentru identificarea 
ușoară și rapidă a informațiilor

* Partea inferioară a suportului metalic este prevăzută cu piciorușe antidera-
pante pentru o stabilitate cât mai mare

* Material suport: oțel acoperit cu un strat din plastic 

SUPORT METALIC DE BIROU DURABLE

COD FORMAT CULORI POTRIVITĂ PENTRU

5610 A4

■■■■■
ACA024, ACA034

FPA004 A3 ACA023

* Potrivită pentru afișarea informațiilor în suporturile murale Tarifold
* Material: plastic transparent cu proprietăți antireflexe
* Material ramă: metal acoperit cu plastic color

FOLIE COLOR PENTRU SUPORT MURAL

COD FORMAT

ACA019 A4

* Potrivită pentru afișarea informațiilor în suportul mural Tarifold
* Material: plastic transparent cu proprietăți antireflexe
* Material ramă: plastic

FOLII PENTRU SUPORT MURAL TARIFOLD

COD FORMAT CULORI RAMĂ POTRIVITĂ PENTRU

FPA031 A4 ■ ACA028

* Perfect transparent, pentru vizibilitate maximă
* Prevăzut, de jur-împrejur, cu bandă magnetică pentru fixare pe suprafețe 

din metal
* Poate fi așezat landscape sau portret și repoziționat nelimitat
* Documentul afișat se inserează foarte ușor și poate fi înlocuit

SUPORT AFIȘARE CU RAMĂ MAGNETICĂ

COD FORMAT CULORI RAMĂ

ACA010 A4 ■■  

* Perfect transparent, pentru vizibilitate maximă
* Între cele două folii ale suportului, este (de jur-împrejur) o bandă magnetică 

pentru fixarea documentului
* Prinderea se realizează datorită benzii de adeziv repoziționabil și se poate 

face doar pe suprafețe netede de interior, precum geamuri, uși, dulapuri
* Poate fi așezat landscape sau portret și repoziționat de mai multe ori
* Documentul afișat se inserează foarte ușor și poate fi înlocuit

SUPORT AFIȘARE CU RAMĂ AUTOADEZIVĂ

COD FORMAT CULORI RAMĂ

PAF019 A4 ■■  
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SCRIERE ȘI CORECTARE
Scripta manent, spuneau anticii – „ceea ce e scris, rămâne”. De la notițe personale, cărți 
poștale, schițe de proiecte sau teme până la lucrări importante și documente oficiale, 
toate presupun folosirea unui instrument de scris – măcar pentru o semnătură! Numărul 
și varietatea acestora este extraordinară, design-ul tot mai elaborat și tehnologiile 
incorporate fiind impresionante. De la creioane la pixuri cu capăt touch și stilouri pentru 
caligrafie, în catalogul Aperta găsești orice ai nevoie.

NOUTĂȚI

Coleg de echipă
Parte a familiei de instrumente de scris Schneider, 
inovator și practic, Link-It este primul instru-
ment de scris cu un sistem inteligent de cuplare. 
Acesta permite realizarea unei mari varietăți de 
combinații de scris și desenat. Sistemul inovativ 
„click” permite combinarea în același instrument 
de scris, nu doar a 16 culori diferite, ci și a două 
tipuri diferite - fineliner și carioca - de scriere. 
Asta înseamnă că se poate obține un instrument 
de scris cu un capăt fineliner (grosime de scriere 
de 0,4 mm) și celălalt carioca (grosime de scriere 
de 1,0 mm) sau ambele capete fineliner sau cari-
oca. Nenumăratele combinații coloristice posibile 
stimulează creativitatea și trezesc curiozitatea, 
indiferent de vârstă și preocupări.  

50

TEHNOLOGIE

Gama Slider 
Un nou membru

Gama Slider de la Schneider este deja cunoscută 
pentru experiența de scris unică pe care o oferă. 

Pixurile cu Viscoglide® alunecă mai ușor pe 
hârtie, efortul descriere fiind minim. Tehnologia 

Viscoglide® îmbină proprietățile gelului și ale 
pastei obișnuite de pix: culori intense, mai 
nuanțate decât cele clasice, nu curge și nu 

îngheață. 

Considerat drept un excelent coleg de birou, 
noul Slider Xite împletește caracteristicile 

tehnologiei Viscoglide® cu grija pe care 
Schneider o are față de mediul înconjurător și ne 
oferă un instrument de scris realizat în proporție 

de 90% din plastic biodegradabil. 

Link-It permite scrierea foarte fină sau crearea de contururi la desen (cu vârful fineliner de 0,4 mm) și desenarea (cu vârful 
carioca de 1,0 mm) în culori extraordinare pe cărțile speciale pentru relaxare, o tendință actuală a tinerilor si adulților.

află mai multe despre link-it din pag. 74.

Corpul acestui pix este de culoare albă, cu inserții bleu, iar butonul (privit de sus) este negru, roșu, albastru sau verde – indicând 
culoarea de scriere. Mulțumită sistemului inteligent Plug+Play, acest pix ne oferă flexibilitate maximă la schimbarea minei.

află mai multe detalii despre sliderul xite din pag. 63
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NOUTĂȚI

În pas cu noile tendințe
La târgul Paperworld 2017 din Frankfurt, Schneider a prezentat un nou model de instrument de scris de calitate premium, cu un 
design modern și minimalist, bazat pe cele mai noi tendințe în design și culori, cu un nume ușor de reținut: Ray. 
Schneider Ray completează gamele de stilouri și rollere ce funcționează cu rezerve de cerneală standard potrivindu-se foarte 
bine elevilor, studenților și adulților care folosesc zilnic astfel de instrumente de scris. Zona de prindere cauciucată și ergonomică 
permite o mânuire sigură și confortabilă pentru un scris ușor de realizat. Ambele instrumente de scris sunt disponibile în două 
combinații de culori: alb-bleumarin și alb-gri.
Stiloul Schneider Ray are penița din oțel inoxidabil cu iridiu și este disponibil în două variante: pentru dreptaci și pentru stângaci. 
Rollerul Schneider Ray are vârful din oțel inoxidabil și poate fi folosit, de asemenea, atât de dreptaci cât și de stângaci.

află mai multe despre rollerul și stiloul ray din pag. 81

CREATIV

Scris caligrafic pentru mesaje speciale 

O scrisoare atent așternută pe hârtie poate fi unul dintre 
cele mai frumoase și deloc costisitoare daruri pe care le 
poți trimite vreodată. Cea mai grea parte, ca la orice lucru, 
este să începi. Pentru a simplifica: pe cine apreciezi cel 
mai mult și ce i-ai spune dacă ai mai putea vorbi cu acea 
persoană doar o dată în viață? Așterne chiar acum aceste 
gânduri pe o foaie de hârtie. Și dacă ții la etichetă pentru 
un scris caligrafic, elegant poți folosi setul Creactiv de 
la Schneider. Corpul stiloului este ușor pentru a facilita 
o mânuire fără efort în realizarea scrierii caligrafice, iar 
forma sa, diferită de a unui stilou obișnuit, aduce mai 
degrabă cu a unui toc. Cu ajutorul lui mesajul tău va căpăta 
o notă mai personală.

află mai multe detalii despre setul pentru scris caligrafic din pag. 81
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COD CULORI CORP
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm)

PIX128 ■ ■ 0,4 (M)

PIX128 ■■■■■■■■ ■ 0,4 (M)

PIX SCHNEIDER LIKE

* Din plastic opac în diverse culori
* Poate fi personalizat astfel:

 # Pe lateral: 37 x 54 mm

 # Pe clemă: 5,5 x 42 mm

 # În fața clemei: 37 x 23 mm

PIXURI CU PASTĂ

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5790 ■■■ 0,4 (M) 10 buc./cutie

PIX SCHNEIDER K3 BIOSAFE

* Corp din bioplastic (celuloză naturală 
reciclabilă)

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

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5483 ■ ■■■ 0,4 (M) 10 buc./cutie

PIX SCHNEIDER PULSE

* Corp ergonomic din cauciuc moale
* Clema lată, vârful și butonul sunt metalice
* Culoarea de scriere este indicată la capătul cu clemă
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COD CULORI CORP/SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5352 ■■■ 0,4 (M) 10 buc./cutie

PIX SCHNEIDER OPTIMA

* Corp din plastic transparent, de aceeași culoare cu a scrisului
* Clema, vârful, inelul și butonul sunt metalice

PIXURI CU PASTĂ

COD CULORI CORP/SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm)

PIX098 ■ 0,4 (M)

PIX SCHNEIDER K1

* Corp unicolor din plastic
* Clema și butonul sunt metalice

PIX SCHNEIDER K1 ARGINTIU

* Corp din plastic lăcuit, cu finisare argintie
* Clema și butonul sunt metalice

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME SCRIERE 

(mm)

PIX099 ■ 0,4 (M)

PIX SCHNEIDER K7

* Corp din plastic alb
* Clema și butonul sunt metalice
* Culoarea de scriere este indicată la capătul cu clemă

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

2865 ■ ■■ 0,4 (M)

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

2862 ■ ■ 0,4 (M)

2862 ■■ ■ 0,4 (M)

PIX SCHNEIDER F-ACE

* Potrivit pentru personalizare
* Corp unicolor din plastic opac (alb și negru) sau transparent (albastru)
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PIXURI CU PASTĂ

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2866 ■ ■ 0,4 (M) la bucată (20/cutie)

2866 ■■■ ■ 0,4 (M) la bucată (20/cutie)

2917 asortate ■ 0,4 (M)
blister 2 buc.

(5/cutie)

5985 asortate ■ 0,4 (M) display 30 buc.

PIX SCHNEIDER LOOX

* Corp opac lăcuit (modelele la bucată) sau corp transparent (modelele la 
blister și la display)

* Manșon ergonomic din cauciuc de culoare gri

COD CULORI CORP/SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

PIX041 ■■■■ 0,4 (M) 20 buc./cutie

PIX SCHNEIDER SUPRIMO

* Corp color din plastic transparent, cu manșon ergonomic color

COD
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm) DETALII

4374 ■ 0,4 (M) 10 blistere/cutie

PIX SCHNEIDER SURF

* Corp din plastic, cu clemă lată argintie
* Disponibil doar la blister (2 buc.: bleu și galben)

PIX SCHNEIDER K20 FRESH

* Corp din plastic transparent mat
* Clema, inelul și butonul sunt metalice

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

2864 ■■■■■ ■ 0,4 (M)
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COD CULORI CORP
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm)

2335 ■ ■ 0,4 (M)

2863 ■■■■■■■■■ ■ 0,4 (M)

PIX SCHNEIDER K15

* Corp din plastic opac
* Clema, inelul și butonul sunt metalice
* Potrivit pentru personalizare

LA BUCATĂ

LA CUTIE

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5854 ■ ■ 0,4 (M) 50 (buc./cutie)

5854 ■ ■ 0,4 (M) 50 (buc./cutie)

5854 asortate ■ 0,4 (M) 50 (buc./cutie)

5867 ■ ■ 0,4 (M) 20 (buc./cutie)

5867 ■ ■ 0,4 (M) 20 (buc./cutie)

PIX SCHNEIDER OFFICE

* Corp color din plastic
* Clema, inelul și butonul sunt metalice

LA BUCATĂ

LA DISPLAY

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

2867 ■ ■ 0,4 (M)

2867 ■■■■■ ■ 0,4 (M)

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5702 asortate ■ 0,4 (M) display 100 buc.

- corp opac

- corp transparent (K20 Icy Colors)

PIXURI CU PASTĂ



56 CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  2 SCRIERE ȘI CORECTARE

PIX SCHNEIDER EVO

* Corp din plastic transparent lucios
* Clemă și buton metalice
* Poate fi personalizat pe clemă (gravură) și/sau pe corp

COD CULORI CORP
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm)

5791 ■ ■ 0,4 (M)

5791 ■■■ ■ 0,4 (M)

PIX SCHNEIDER FAVE

* Corp color din plastic transparent

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

5960 ■■■■■■ ■ 0,4 (M)

COD TIP CULORI CORP
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm)

5479 transparent ■■■■■■■ ■ 0,4 (M)

2365 opac ■■■■■■ ■ 0,4 (M)

PIX SCHNEIDER ESSENTIAL

* Corp și clemă din plastic transparent sau opac
* Poate fi personalizat astfel:

 # 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

80 x 28 mm

45 x 28 mm 35 x 5,5 mm

PIXURI CU PASTĂ
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PIXURI CU PASTĂ

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2874

■■■■
0,4 (M) la bucată

5859 0,4 (M) 50 buc./cutie

PIX SCHNEIDER TOPS M

* Pix de unică folosință
* Corp transparent
* Lungime de scriere: ≈ 3000 m

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2873

■■■
0,3 (F) la bucată

5858 0,3 (F) 50 buc./cutie

PIX SCHNEIDER TOPS F

* Pix de unică folosință
* Corp opac, galben
* Lungime de scriere: ≈ 4000 m

COD

5779

DISPLAY SCHNEIDER TOPS

* Conține 190 pixuri:

 # 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.)

COD

PIX159

DISPLAY SCHNEIDER PLUG & PLAY

* Conține 160 pixuri și 20 rezerve Slider XB (10 negre și 10 
albastre):

 # 15 buc. Epsilon: (Negru/Bleu – 3 buc., Alb/Bleu – 3 buc., 
Roz/Violet – 3 buc., Roșu/Vișiniu – 2 buc.,  
Verde/Vernil - 2 buc., Bleu/Albastru - 2 buc.)

 # 15 buc. Haptify: (Turcoaz/Bleu – 5 buc.,  
Roz/Mov – 5 buc., Alb/Negru – 5 buc.)

 # 15 buc. Pulse Pro: (Negru - 10 buc., Mov - 5 buc.)

 # 15 buc. Loox asortate

 # 100 buc. Office transparent asortate

 # Dimensiuni display: 48 x 18 x 32,2 cm
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PIXURI CU PASTĂ

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm)

PIX135 ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 0,4 (M)

PIX ICO X-PEN

* Pix clasic echipat cu mină de tip parker
* Jumătate din metal și jumătate din plastic color

COD CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm)

PIX134 ■ 0,4 (M)

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

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

PIX152 ■■■■ 0,4 (M)

PIX ICO KAMELEON TOUCH

* Corp din metal cu striații, pentru a preveni 
alunecarea degetelor

* Funcționează cu mine scurte, tip balograf
* Capăt „touch” pentru operare pe ecrane tactile

4 in 1

COD CULORI CORP CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm)

6387 ■ ■ 0,4 (M)

PIX ICO OLIMPIA ANTIBACTERIAL

* Corp din plastic cu componente ce au efect antibacterial

capăt

touch
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PIXURI CU PASTĂ

COD
CULORI 
CORP

CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm)

6171 ■■ ■ 0,4 (M)

PIX CU MECANISM

* Pix de unică folosință
* Corp din plastic opac

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

6172 ■ 0,4 (M)

PIX TRANSPARENT CU 
MECANISM

* Pix de unică folosință
* Corp din plastic transparent

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

6191 ■ 0,4 (M)

PIX EVENIMENT

* Corp din plastic opac

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

6165 ■■■ 0,4 (M)

PIX CU CAPAC

* Corp din plastic transparent

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

5964 ■ 0,4 (M)

PIX LAMBO SCHOOL

* Corp mat din plastic de culoare albastră, 
imprimat cu imaginea Super Oiței Lambo
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COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

2933 ■ 0,4 (M)

PIX SCHNEIDER CLICK FIX

* Suportul click-fix este autoadeziv și se rotește la 180°
* Mina se poate înlocui

PIXURI PENTRU GHIȘEU

COD
CULORI 
CORP

CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm)

6394 ■■ ■ 0,4 (M)

PIX CU SUPORT ICO T-PEN

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

* Mina se poate înlocui

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

6395 ■ 0,4 (M)

* Corp din plastic cu componente ce au efect 
antibacterial

* Bază antiderapantă 
* Mina se poate înlocui

COD
CULORI 
CORP

CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm)

6393 ■■ ■ 0,4 (M)

PIX CU SUPORT 
MAGNETIC ICO MINI

* Poate fi fixat atât orizontal, cât și 
vertical pe suprafețe magnetice

* Mina se poate înlocui

COD
CULORI 
CORP

CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm)

6392 ■■ ■ 0,4 (M)

PIX CU SUPORT ICO 
MINI

* Poate fi fixat atât orizontal, cât și 
vertical, cu ajutorul adezivului de 
pe talpa suportului

* Mina se poate înlocui

PIX CU SUPORT ICO 
ANTIBACTERIAL
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PIXURI CU GEL ȘI TEHNOLOGIA VISCOGLIDE®

COD CULORI CORP
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm) DETALII

PIX127 ■■■■■■
■ 0,6 (XB)

la bucată
(1/cutie carton)

PIX144 asortate display 18 buc.

PIX SCHNEIDER EPSILON

* Corp bicolor din plastic opac
* Zonă de prindere antiderapantă
* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

COD CULORI CORP
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm) DETALII

PIX136 ■■
■ 0,6 (XB)

la bucată
(1/cutie carton)

PIX145 asortate display 18 buc.

PIX SCHNEIDER EPSILON TOUCH

* Corp din plastic opac (alb sau negru cu inserții color)
* Zonă de prindere antiderapantă
* Capăt „touch” pentru operare pe ecrane tactile
* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

COD CULORI CORP
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm) DETALII

5857 ■■■
■ 0,4 (M)

la bucată (1/cutie 
transparentă)

6515 asortate display 18 buc.

PIX SCHNEIDER CONTRAST

* Corp cu formă clasică și porțiuni cauciucate, ergonomice
* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

capăt

touch
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COD CULORI CORP
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm) DETALII

5727 ■■
■ 0,4 (M)

la bucată 
(10/cutie)

6120 asortate
display 30 

buc.

PIX SCHNEIDER PULSE PRO

* Corp ergonomic din cauciuc moale
* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

COD CULORI CORP
CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm) DETALII

6102 ■ ■
0,6 (XB)

la bucată
(10/cutie)

6102 ■ ■■ ■■ ■■ ■ la bucată
(10/cutie)

6103 asortate ■ display
30 buc.

PIX SCHNEIDER HAPTIFY

* Manșon ergonomic, cu decupaj special în trei fețe, pentru confort maxim la 
utilizare

* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

PIX SCHNEIDER SLIDER RELOAD

* Corp din plastic argintiu lucios și buton color ce indică  
culoarea de scriere

* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

PIXURI CU GEL ȘI TEHNOLOGIA VISCOGLIDE®

COD
CULORI 
CORP

CULORI 
SCRIERE

GROSIME 
SCRIERE (mm) DETALII

5197 ■
■ 0,4 (M)

la bucată
(1/cutie)

6274 asortate
display 12+1 

tester

PIX SCHNEIDER ID

* Corp ergonomic, cauciucat
* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

4580 ■■■■ 0,6 (XB) 10 buc./cutie
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PIXURI CU GEL ȘI TEHNOLOGIA VISCOGLIDE®

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

PGE068 ■■■■ 0,6 (XB) 10 buc./cutie

PIX SCHNEIDER SLIDER XITE

* Corp realizat în proporție de 90% din plastic biodegradabil
* Culoarea de scriere este indicată în capătul butonului
* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5856 ■■■
0,˛6 (XB)

la bucată
(15/cutie)

5855 ■■ blister 1 buc.
(5/cutie)

6234 asortate display 30 buc.

PIX SCHNEIDER SLIDER RAVE

* Corp ergonomic cauciucat, pentru confort maxim la utilizare
* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5345 ■■■■
0, 6 (XB)

la bucată
(10/cutie)

6231 asortate display 30 buc.

PIX SCHNEIDER SLIDER MEMO XB

* Corp ergonomic cauciucat, pentru confort maxim la utilizare
* Echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral
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COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

3012 ■■■ 0,3 (F)
la bucată
(10/cutie)

3013 ■■■■ 0,4 (M)
la bucată
(10/cutie)

3014 ■■■ 0,6 (XB)
la bucată
(10/cutie)

4735 ■■■■■■■■ 0,6 (XB) set 8 buc.

4734 ■■■■ 0,6 (XB) set 4 buc.

PGE060 asortate 0,6 (XB) display 120 buc.

PIX SCHNEIDER SLIDER

* Manșon din cauciuc în culoarea de scriere
* De unică folosință, echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

PIXURI CU GEL ȘI TEHNOLOGIA VISCOGLIDE®

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5861 ■■■ 0,3 (F)
la bucată
(10/cutie)

5862 ■■■■ 0,4 (M)
la bucată
(10/cutie)

5860 ■■■■■■■■■ 0,6 (XB)
la bucată
(10/cutie)

2333 ■■■ 0,6 (XB)
blister
3 buc.

PGE050 ■■■■■■■■ 0,6 (XB)
cutie
8 buc.

PGE052 asortate F/M/XB
display
80 buc.

PIX SCHNEIDER SLIDER EDGE

* Corp ergonomic, triunghiular și cauciucat
* De unică folosință, echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

PIX SCHNEIDER SLIDER EDGE TOUCH

* Capăt „touch” pentru operare pe ecrane tactile
* De unică folosință, echipat cu mină Viscoglide® (combinație de pastă și gel)

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

PIX133 ■■■■■ 0,6 (XB) 10 buc./cutie

capăt

touch
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PIXURI CU GEL ȘI TEHNOLOGIA VISCOGLIDE®

DISPLAY SCHNEIDER SLIDER

* Conține 140 pixuri din gama Slider – echipate cu 
mine Viscoglide® (combinație de pastă și gel) – și 
20 rezerve Slider 755 XB (10 negre și 10 albastre):

 # 30 x Slider Rave XB (15 albastru; 10 negru; 3 
roșu; 2 verde) 

 # 30 x Slider Memo XB (10 albastru; 9 negru; 3 
roșu; câte 2 din culorile: verde, portocaliu, 
mov, roz)

 # 80 x Slider Edge (câte 17 din culorile: negru, 
albastru; câte 8 din culorile: mov, roz; 6 
roșu; câte 4 din culorile: verde, galben, 
portocaliu, maro, bleu, vernil)

* Dimensiuni display: 48 x 18 x 32,2 cm

COD

PGE069

PIX SCHNEIDER GELION

* Corp transparent, cu manșon ergonomic din cauciuc în culoarea de scriere
* Echipat cu rezervă cu gel care se poate înlocui (Gelion 39)

COD CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

2871 ■■■ 0,4
la bucată
(10/cutie)

PIX CU GEL ICO GEL-X

* Corp din plastic albastru transparent

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

6389 ■ 0,4

PIX CU GEL ICO CU CAPAC

* Corp din plastic transparent cu manșon 
ergonomic în culoarea de scriere

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

6388 ■■■■ 0,4

PIX CU GEL FORSTER

* Corp din plastic transparent

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm)

6166 ■■■■ 0,7
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MINE PENTRU PIXURI

MINĂ ICO

* Lungime scriere: 5000 m

COD CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm)

REZ044 ■ 0,4

Mine cu tehnologia Viscoglide®

Combinația ingenioasă de pastă și gel asigură o fluiditate a scrisului inegalabilă.

MINĂ SCHNEIDER SLIDER 755 M

* Lungime scriere: 6000 m

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

4581 ■■■■ 0,4 10 buc./cutie

MINĂ SCHNEIDER SLIDER 755 XB

* Lungime scriere: 5000 m

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5863 ■■■ 0,6 10 buc./cutie

Mină cu gel

Pentru un scris strălucitor, asemănător cu cerneala.

MINĂ SCHNEIDER GELION 39

* Lungime de scriere: 600 m

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2946 ■■■ 0,4 10 buc./cutie
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MINE PENTRU PIXURI

Mine cu pastă

Minele Schneider 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 SLIDER 708 M

* Lungime scriere: 7500 m

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2934 ■■■ 0,4 10 buc./cutie

MINĂ SCHNEIDER EXPRESS 56 M

* Potrivită pentru pixurile multicolor care funcționează cu 
mai multe mine

* Lungime scriere: 1200 m

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

4071 ■■■■ 0,4 20 buc./cutie

MINĂ SCHNEIDER OFFICE 765 M

* Lungime scriere: 2800 m

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2936 ■■■ 0,4 10 buc./cutie

MINĂ SCHNEIDER EXPRESS 735 M

* Lungime scriere: 10000 m

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5726 ■ 0,4 10 buc./cutie

MINĂ SCHNEIDER EXPRESS 785 M 
FORMAT CROSS

* Lungime scriere: 3200 m

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

4266 ■■ 0,4 5 buc./cutie

MINĂ SCHNEIDER DIN PLASTIC CU 
VÂRF GROS M

* Lungime scriere: 1900 m

COD CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm)

4195 ■■ 0,4
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MINE PENTRU PIXURI

COD

5978

DISPLAY SCHNEIDER 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 0,6 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 MINĂ 765
MINĂ PLASTIC VÂRF 

GROS

Pix Schneider Optima A E A A A

Pix Schneider Surf 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 A A A A

Pix Schneider Loox A A A A A

Pix Schneider F-ace A A A A A A

Pix Schneider K7 A A A A A A

Pix Schneider Evo A A A A A A

Pix Schneider K20 Fresh A A A

Pix Schneider Office A A A A A E

Schneider Haptify A A A A A A

Pix Schneider K15 A A

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

Pix Schneider ID E A A A A A

Pix Schneider Contrast E A A A A

Pix Schneider Slider Xite A A A A A

Pix Schneider Slider Reload A A A A A

Pix Schneider Rave E A A A A

Pix Schneider Pulse Pro A A A A A

Pix Schneider Gelion A A A E A

Pix Schneider Epsilon E A A A A

Pix Schneider Suprimo A A A A A

Pix Schneider Like 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® (combinație de pastă și gel). Foarte avantajos pentru cei atenți la buget și la protejarea mediului 
înconjurător!
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ROLLERE CU ȘTERGERE

ROLLER ÜBERS

* Echipat cu rezervă cu cerneală specială (termică) care se poate 
șterge cu guma din celălalt capăt

COD CULORI CORP/SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

PGE056

■■■
0,6 la bucată (12/cutie)

PGE057 0,6 12 buc./set

REZERVĂ ÜBERS

* Conține cerneală termică care se poate șterge cu guma din capătul 
rollerului übers

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

6478 ■■■ 0,6 10 buc./set

Rollerul cu cerneală 
termică übers 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.
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ROLLER SCHNEIDER ONE BUSINESS

* Sistem inovator Super-Flow pentru o scriere extrem de ușoară
* Vârf conic dintr-un plastic foarte rezistent, dur și foarte neted
* Zonă de prindere cauciucată pentru ca mâna să nu obosească

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

ROG031 ■■■■■ 0,6
la bucată
(10/cutie)

ROG064 ■■ 0,6 blister 1 buc.

ROG053 ■■■■ 0,6 set 4 buc.

ROG052 asortate 0,6 display 30 buc.

ROLLER SCHNEIDER ONE HYBRID C

* Sistem inovator Super-Flow pentru o scriere extrem de ușoară
* Vârf conic din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere cauciucată pentru ca mâna să nu obosească

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

ROG032

■■■■
0,3

la bucată
(10/cutie)

ROG041 0,5

ROG065 ■■ 0,5 blister 1 buc.

ROG059

■■■■
0,3

set 4 buc.
ROG055 0,5

ROG058
asortate

0,3
display 30 buc.

ROG054 0,5

ROLLER SCHNEIDER ONE HYBRID N

* Sistem inovator Super-Flow pentru o scriere extrem de ușoară
* Vârf subțire tip „ac” din oțel inoxidabil, potrivit pentru lucrul cu 

șabloane
* Zonă de prindere cauciucată pentru ca mâna să nu obosească

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

ROG042

■■■■
0,3

la bucată
(10/cutie)

ROG044 0,5

ROG066 ■■ 0,5 blister 1 buc.

ROG057

■■■■
0,3

set 4 buc.
ROG061 0,5

ROG056
asortate

0,3
display 30 buc.

ROG060 0,5

ROLLERE CU CERNEALĂ

cerneală 

rezistentă 

la apă

cerneală 

rezistentă 

la apă

cerneală 

rezistentă 

la apă
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ROLLERE CU CERNEALĂ

ROLLER SCHNEIDER XTRA 803 ȘI 805

* Vârf tip „ac” din oțel inoxidabil, potrivit pentru lucrul cu șabloane

COD MODEL CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5622 803

■■■■
0,3 10 buc./cutie

2945 805 0,5 10 buc./cutie

ROLLER SCHNEIDER XTRA 823 ȘI 825

* Vârf conic din oțel inoxidabil

COD MODEL CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

3023 823

■■■■
0,3 10 buc./cutie

5630 825 0,5 10 buc./cutie

ROLLER SCHNEIDER TOPBALL 811

* Vârf conic din oțel inoxidabil
* Corp argintiu cu inserții color, conform culorii de scriere
* Reîncărcabil cu rezerva Topball 850 (cod 3031) sau rezerva Topliner 970 

(cod 4042)

COD CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

4040 ■■■■ 0,5 10 buc./cutie

MINĂ SCHNEIDER TOPBALL 850

* Vârf conic din oțel inoxidabil
* Recomandată pentru Topball 811 (cod 4040)
* Se potrivește și pentru Topliner 911 (cod 4041)

COD CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

3031 ■■■■ 0,5 10 buc./cutie
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ROLLERE CU CERNEALĂ

ROLLER SCHNEIDER TOPBALL 845

* Vârf conic din oțel inoxidabil
* Corp negru metalizat

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2941 ■■■■ 0,3 10 buc./cutie

ROLLER SCHNEIDER TOPBALL 847

* Vârf conic din plastic flexibil cu bilă din oțel inoxidabil
* Corp albastru metalizat

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5353 ■■■■ 0,5 10 buc./cutie

ROLLER SCHNEIDER TOPBALL 857

* Vârf conic din oțel inoxidabil
* Corp gri-albastru metalizat

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2940 ■■■■
0,6

la bucată
(10/cutie)

2920 asortate blister 3 buc.
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Made in Germany
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Super-Roller
Noua generație de rollere

Sistemul inovator Super-Flow al noii generații de rollere asigură un scris continuu 
de la început până la sfârșit. Vârful foarte neted – ”Ultra-Smooth” – sau Hybrid 
determină o alunecare extrem de lină pe hârtie pentru o nouă experiență a 
scrierii.  www.schneiderpen.com
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LINERE

LINER SCHNEIDER LINK-IT

* Click! Primul sistem modular care cuplează în mod inteligent două instrumente de scris
* Două tipuri de vârf (ambele din fibră): tip „ac” cu grosime de scriere de 0,4 mm, prins în manșon din oțel inoxi-

dabil, și tip carioca, cu grosime de scriere de 1,0 mm
* Corp cauciucat și ergonomic, realizat în proporție de 88% din plastic biodegradabil

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

LIN039 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 0,4
la bucată
(10/cutie)

LIN042 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1,0
la bucată
(10/cutie)

LIN041 ■■■■■■■■ 0,4 set 8 buc.

LIN044 ■■■■■■■■ 1,0 set 8 buc.

LIN040 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 0,4 set 16 buc.

LIN043 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 1,0 set 16 buc.

LIN032 80 linere 0,4 mm și 80 carioci 1,00 mm, fiecare în 16 culori mix display 160 buc.

1,0 mm0,4 mm ➔

➔

CULORI LINK-IT

■ negru ■ roz

■ roșu ■ bleu

■ albastru ■ verde-măr

■ verde ■ gri-argint

■ galben ■ turcoaz

■ portocaliu ■ vernil

■ castaniu ■ maro

■ violet ■ mov

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

Bio
Pen body 
made of 
> 85 % 
biobased 
plastic
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LINERE

LINER SCHNEIDER LINE-UP

* Vârf tip „ac” din fibră, prins în manșon din oțel inoxidabil
* Disponibil și în variantă cu capăt „touch” pentru operare pe ecrane tactile (cod LIN045)
* Corp cauciucat și ergonomic, realizat în proporție de 88% din plastic biodegradabil

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

LIN034 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 0,4
la bucată
(10/cutie)

LIN045 ■■■■ 0,4
la bucată
(10/cutie)

LIN037 ■■■■ 0,4 set 4 buc.

LIN038 ■■■■■■■■ 0,4 set 8 buc.

LIN036 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 0,4 set 16 buc.

LIN035
■■■■■■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■■■■■■

0,4
set 32 buc.

(30 + 2 Line-Up 
Touch)

LIN046 120 bucăți în 14 de culori diferite 0,4 display 120 buc.

LIN033 144 bucăți + 8 seturi (4 x cod LIN037; 4 x cod LIN038) 0,4 display 192 buc.

LIN049 240 bucăți + 15 seturi (6 x cod LIN037; 6 x cod LIN038; 3 x cod LIN036) 0,4
display turn

360 buc. capăt

touch
CULORI LINE-UP

■ negru ■ verde-măr ■ gri

■ roșu ■ gri-argint ■ corai

■ albastru ■ cappucino ■ bleumarin

■ verde ■ turcoaz ■ kaki

■ galben ■ vernil ■ roșu-royal

■ portocaliu ■ caisă ■ corai-neon

■ castaniu ■ bleu-azur ■ verde-neon

■ violet ■ maro ■ galben-neon

■ roz ■ vișiniu ■ oranj-neon

■ bleu ■ mov ■ roz-neon

Emissions
fully com-
pensated

CO2
neutral

Bio
Pen body 
made of 
> 85 % 
biobased 
plastic
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LINERE

FINELINER SCHNEIDER EXPRESS

* Vârf tip „ac” din fibră prins în manșon din oțel inoxidabil
* Corp ergonomic cauciucat pentru confort maxim la utilizare
* Cerneală permanentă, rezistentă la apă

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5069 ■■■■■■

0,8

la bucată
(10/cutie)

5067 ■■ blister 2 buc.

5068 ■■■ set 3 buc.

6233 asortate
display
30 buc.

FINELINER SCHNEIDER 967

* Vârf tip „ac” din fibră prins în manșon din oțel inoxidabil
* Corp negru și capac ce indică culoarea de scriere

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

3032 ■■■■■■■■■■
0,4

la bucată
(10/cutie)

2922 ■■■ blister 3 buc.

LIN031 ■■■■ set 4 buc.
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LINERE

TOPLINER SCHNEIDER 911

* Vârf tip „ac” din fibră prins în manșon din oțel inoxidabil
* Corp gri cu inserții color, conform culorii de scriere
* Reîncărcabil cu rezerva Topliner 970 (cod 4042) sau 

rezerva Topball 850 (cod 3031)

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

4041 ■■ 0,4 10 buc./cutie

MINĂ SCHNEIDER TOPLINER 970

* Vârf tip „ac” din fibră prins în manșon din oțel 
inoxidabil

* Recomandată pentru Topliner 911 (cod 4041)
* Se potrivește și pentru Topball 811 (cod 4040)

COD CULORI SCRIERE
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

4042 ■■ 0,4 10 buc./cutie

TOPWRITER SCHNEIDER 157

* Vârf din fibră groasă
* Corp verde metalizat

COD CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

4043 ■■■ 0,8 10 buc./cutie

TOPWRITER SCHNEIDER 147

* Vârf din fibră
* Corp verde metalizat

COD CULORI SCRIERE GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

2943 ■■■■ 0,6 10 buc./cutie
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COD CULORI CORP DETALII

5619 ■■ ■■ ■ la bucată (1/cutie transparentă)

6238 asortate display 12 buc. + 1 tester

STILOU SCHNEIDER ID

* Produs de calitate superioară potrivit pentru cei ce preferă scrisul cu stiloul
* Peniță din oțel inoxidabil cu iridiu
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală ce poate fi ștearsă

STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ

COD DETALII

5724 la bucată (1/cutie transparentă)

ROLLER SCHNEIDER ID DUO

* Produs excelent pentru scris și evidențiat
* 2 în 1: la un capăt este roller (vârf de 0,5 mm) cu cerneală, iar la celălalt 

capăt este textmarker (vârf de 2 mm) cu cerneală galben-fluorescentă
* Zonă de prindere (a capătului cu roller) cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron special de cerneală cu vârf și sistem de reglare a 

fluxului de cerneală (cod 5875)

COD CULORI CORP DETALII

STI087 ■■ set blister: stilou + pic + 6 rezerve

SET SCHNEIDER SMART

* Stilu cu peniță din oțel inoxidabil cu iridiu, potrivit atât pentru dreptaci, cât 
și pentru stângaci

* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală

potrivit 

pentru dreptaci 

și stângaci
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STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ

STILOU ȘI ROLLER SCHNEIDER GLAM

* Stilou cu peniță din oțel inoxidabil cu iridiu, potrivit atât pentru dreptaci, 
cât și pentru stângaci

* Roller cu vârf din oțel inoxidabil foarte rezistent
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Corp imprimat tridimensional (design în relief) în combinații diverse de 

culori

COD TIP DETALII

STI094 Stilou la bucată

ROG086 Roller la bucată

5958 Stilou + pic + 6 rezerve set

5959 Roller + pic + 6 rezerve set

6177 Stilou display 17 buc. + 1 tester

6232 Roller display 17 buc. + 1 tester

STILOU ȘI ROLLER SCHNEIDER INX SPORTIVE

* Stilou cu peniță din oțel inoxidabil cu iridiu, potrivit atât pentru dreptaci, cât și 
pentru stângaci

* Roller cu vârf din oțel inoxidabil foarte rezistent
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală

COD TIP DETALII

STI082 Stilou la bucată

ROG077 Roller la bucată

2903 Stilou + 2 rezerve blister

2891 Roller + 2 rezerve blister

6000 Stilou display 17 buc. + 1 tester

6080 Roller display 17 buc. + 1 tester

potrivite 

pentru dreptaci 

și stângaci

potrivite 

pentru dreptaci 

și stângaci
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STILOU SCHNEIDER BASE

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

STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ

COD TIP DETALII

STI020 Stilou Base + 2 rezerve blister

STI028 Stilou Base Uni cutie transparenta

STI068 Stilou Base Uni display 12 buc. + 1 tester

STILOU SCHNEIDER BASE PASTEL

* Peniță din oțel inoxidabil cu iridiu
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Disponibil (modele diferite) pentru dreptaci și pentru stângaci

COD DETALII

STI096 pentru dreptaci

STI097 pentru stângaci

STI095 display 12 buc. + 1 tester

STILOU SCHNEIDER BASE KID

* Peniță din oțel inoxidabil cu iridiu
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic din cauciuc (antialunecare)
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Are un corp scurt și unul lung pentru a fi folosit pe măsură ce copilul crește

COD TIP DETALII

6243 pentru stângaci cutie transparentă

STI021 pentru începători blister: stilou + 2 rezerve

pentru 

începători

pentru 

stângaci
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STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ

STILOU SCHNEIDER CREACTIV

* Peniță specială, retezată în unghi înclinat, fără iridiu în vârf
* Disponibil în două variante de grosime a peniței: 1,1 mm și 1,5 mm (ambele 

în același set) pentru realizarea unor grosimi diferite de scriere
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Corp ușor pentru o mânuire fără efort în realizarea scrierii caligrafice

COD DETALII

STI072 blister: 2 stilouri + 2 rezerve

STILOU ȘI ROLLER SCHNEIDER OPUS

* Penița stiloului și vârful rollerului sunt din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Potrivite atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci

COD TIP DETALII

2904 stilou + 2 rezerve blister

2897 roller + 2 rezerve blister

6229 stilou + roller + 2 rezerve set

STILOU ȘI ROLLER SCHNEIDER RAY

* Stilou cu peniță din oțel inoxidabil cu iridiu
* Roller cu vârf din oțel inoxidabil foarte rezistent
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Disponibil (modele diferite) pentru dreptaci și pentru stângaci

COD TIP DETALII

STI098 stilou pentru dreptaci la bucată

STI099 stilou pentru stângaci la bucată

ROG089 roller la bucată

STI100 stilou display 12 buc. + 1 tester

ROG090 roller display 12 buc. + 1 tester

pentru 

scris

artisticpotrivite 

pentru dreptaci 

și stângaci
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STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ

STILOU ȘI ROLLER SCHNEIDER EASY

* Penița stiloului și vârful rollerului sunt din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Potrivite atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci

COD TIP DETALII

STI092 stilou la bucată

ROG083 roller la bucată

2972 stilou + 2 rezerve blister

2783 roller + 2 rezerve blister

4679 stilou + pic + 6 rezerve set

4678 roller + pic + 6 rezerve set

5704 stilou display 30 buc.

5757 roller display 30 buc.

STILOU ȘI ROLLER SCHNEIDER VOICE

* Penița stiloului și vârful rollerului sunt din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Potrivite atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci

COD TIP DETALII

STI091 stilou la bucată

ROG082 roller la bucată

5065 stilou + 2 rezerve blister

5714 stilou display 30 buc.

5758 roller display 30 buc.

potrivite 

pentru dreptaci 

și stângaci

potrivite 

pentru dreptaci 

și stângaci
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STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ

STILOU ȘI ROLLER SCHNEIDER VOYAGE

* Penița stiloului și vârful rollerului sunt din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Potrivite atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci

COD TIP DETALII

STI093 stilou la bucată

ROG084 roller la bucată

2907 stilou + 2 rezerve blister

2898 roller + 2 rezerve blister

5722 stilou display 30 buc.

5955 roller display 30 buc.

STILOU ȘI ROLLER SCHNEIDER ZIPPI

* De dimensiuni reduse, recomandat începătorilor
* Penița stiloului și vârful rollerului sunt din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Potrivite atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci

COD TIP DETALII

STI084 stilou la bucată

ROG079 roller la bucată

2909 stilou + 1 rezervă blister

2899 roller + 1 rezervă blister

4137 stilou + roller + pic + 2 rezerve set

4586 stilou display 40 buc.

4585 roller display 40 buc.

potrivite 

pentru dreptaci 

și stângaci

potrivite 

pentru dreptaci 

și stângaci
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STILOU SCHNEIDER 688

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

COD TIP DETALII

STI073 stilou la bucată

6236 stilou + 1 pic + 6 rezerve set

STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ

STILOU SCHNEIDER UNICOLOR

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

COD TIP DETALII

2978 stilou + 2 rezerve blister

6235 stilou + pic + 6 rezerve set

STILOU LAMBO SCHOOL

* De dimensiuni reduse, recomandat începătorilor
* Funcționează cu patron standard de cerneală

COD DETALII

5965 la bucată (24/cutie)

ROLLER SCHNEIDER INX ROMANTIK

* Vârf din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic
* Funcționează cu patron standard de cerneală
* Potrivit atât pentru dreptaci cât și pentru stângaci

COD TIP DETALII

2703 roller + 2 rezerve blister

potrivit 

pentru dreptaci 

și stângaci
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STILOURI ȘI ROLLERE CU REZERVE DE CERNEALĂ

ROLLER SCHNEIDER BASE SENSO

* Vârf din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic din cauciuc (antialunecare)
* Funcționează cu patron special de cerneală cu vârf și sistem de reglare a 

fluxului de cerneală (cod 5875)
* Potrivit atât pentru stângaci cât și pentru dreptaci

COD DETALII

6007 la bucată (1/cutie transparentă)

5981 display 8 buc. + 1 tester

ROLLER SCHNEIDER BREEZE

* Vârf din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere triunghiulară pentru o mișcare cu efort minim a mâinii
* Funcționează cu patron special de cerneală cu vârf și sistem de reglare a      

fluxului de cerneală (cod 5875)
* Potrivit atât pentru stângaci cât și pentru dreptaci

ROLLER SCHNEIDER BASE BALL

* Vârf din oțel inoxidabil
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic din cauciuc (antialunecare)
* Funcționează cu patron special de cerneală cu vârf și sistem de reglare a 

fluxului de cerneală (cod 5875)
* Potrivit atât pentru stângaci cât și pentru dreptaci

COD TIP DETALII

5869 roller la bucată

2346 roller + 1 rezervă blister

ROG051 roller display 30 buc.

COD TIP DETALII

2886 roller + 2 rezerve blister

5999 roller display 30 buc.

potrivit 

pentru dreptaci 

și stângaci

potrivit 

pentru dreptaci 

și stângaci

potrivit 

pentru dreptaci 

și stângaci
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Breeze 
Rollerul – distracție
Roller ergonomic cu bilă cu cerneală pentru scriere lină și ușoară
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Made in Germany

Breeze  roller ergonomic cu bilă cu cerneală pentru scriere lină și ușoară. Cu 
noul patron 852 cu regulator de cerneală, culoare albastru-royal ce poate fi  
ștearsă cu picul Schneider Corry. Pentru scriere foarte lină cu cerneală cu 
uscare rapidă care nu se întinde nici atunci când se folosește un textmarker. 
Patronul de rezervă cu tot cu vârf este inclus în corpul rollerului. Potrivit pentru 
dreptaci și stângaci. Capac cu filet de siguranță. www.schneiderpen.com
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PATRON CU CERNEALĂ SCHNEIDER

* Dimensiune standard
* Disponibil în 4 culori standard; doar cerneala albastră se poate șterge cu picul

REZERVE DE CERNEALĂ

COD CULORI DETALII

2847 ■ borcan 100 buc. (6 borcane/cutie)

2846 ■ borcan 30 buc. (6 borcane/cutie)

2844 ■■■■ cutie 6 buc.

3084 ■■ set 25 buc.

3083 ■■ cutie 1000 buc.

REZERVĂ SCHNEIDER 852

* Sistem de reglare a fluxului de cerneală pentru un scris continuu și uniform
* Conține cerneală albastră ce poate fi ștearsă cu picul
* Potrivită pentru rollerele: ID DUO (cod 5724), Breeze (cod 5869), 

Base Senso (cod 6007), Base Ball (cod 2886)

COD CULORI DETALII

5875 ■ set 5 buc. (30 seturi/cutie)

PIC CU CARIOCĂ SCHNEIDER CORRY

* Vârf alb de 1-3 mm pentru ștergerea cernelii de culoare albastră
* Vârf albastru, tip cariocă, pentru rescrierea peste corectură

COD DETALII

2939 la bucată (50/cutie)

5482 display 60 buc.

corp în

4 culori

atractive
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CREIOANE

COD GROSIME MINĂ (mm) DETALII

5360 0,5 10 buc./cutie

COD GROSIME MINĂ (mm) DETALII AMBALARE

4036 0,5 12 buc./set 12 seturi/cutie

4037 0,7 12 buc./set 12 seturi/cutie

COD GROSIME MINĂ (mm) CULOARE CORP

5741 0,9 ■■ ■

COD GROSIME MINĂ (mm) DETALII

4038 0,5 10 buc./cutie

4072 0,7 10 buc./cutie

CREION MECANIC SCHNEIDER GRAFFIX

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

CREION MECANIC SCHNEIDER 556

* Vârf retractabil nichelat
* Radieră încorporată, fără PVC

CREION MECANIC SCHNEIDER ID

* Vârf retractabil
* Corp ergonomic, datorită suprafeței cauciucate și a decupajului special
* Se livrează cu o gumă de șters, în cutie din plastic transparent

CREION MECANIC TOMBOW OLNO

* Mecanism inteligent ce permite îndoirea corpului creionului (din centrul 
său) pentru extinderea minei

* Zonă de prindere cu manșon ergonomic din cauciuc
* Radieră încorporată
* Corp din plastic

MINĂ SCHNEIDER PENTRU CREION MECANIC

* Duritate HB și rezistență sporită la rupere
* Lungimea minei: 60 mm 
* Se șterge foarte ușor nu lasă urme

COD CULORI CORP DETALII

CRM040 ■■■■ 48 buc./cutie

CREION MECANIC ICO P20

* Funcționează cu mină cu grosimea de 2 mm (cod CRM044), similară cu mina 
unui creion obișnuit din lemn

* Echipat cu o mică ascuțitoare (sub butonul de apăsare) pentru ascuțirea 
minei

* Corp ușor, din plastic color, cu striații în zona de prindere, pentru ca mâna 
să nu alunece

COD GROSIME MINĂ (mm)

CRM046 0,5
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CREIOANE

COD GROSIME MINĂ (mm) DETALII NR. IMAGINE

4429 0,5 12 buc./cutie
1

4430 0,7 12 buc./cutie

COD GROSIME MINĂ (mm) DETALII AMBALARE

4355 0,5 12 buc./set 12 seturi/cutie

4356 0,7 12 buc./set 12 seturi/cutie

COD DETALII

4301 12 buc./cutie

4302 set 4 buc.

CREION MECANIC SCRIVA MEX

* Vârf metalic retractabil
* Radieră încorporată
* Corp din plastic transparent-color cu manșon ergonomic

COD GROSIME MINĂ (mm) DETALII NR. IMAGINE

4431 0,5 12 buc./cutie
2

4432 0,7 12 buc./cutie

CREION MECANIC SCRIVA CINO

* Vârf metalic retractabil
* Radieră încorporată
* Corp din plastic transparent-color cu manșon ergonomic

COD GROSIME MINĂ (mm) DETALII NR. IMAGINE

4433 0,5 12 buc./cutie
3

4434 0,7 12 buc./cutie

CREION MECANIC SCRIVA OLA

* Vârf metalic retractabil
* Radieră încorporată
* Corp din plastic transparent cu manșon ergonomic

COD DETALII AMBALARE

CRM044 12 buc./set 12 seturi/cutie

MINĂ PENTRU CREION MECANIC ICO P20

* Grosimea minei: 2 mm
* Lungimea minei: 90 mm

CREION CU GUMĂ SCRIVA

* Corp hexagonal
* Mină HB

1

MINĂ SCRIVA PENTRU CREION MECANIC

* Duritate HB și rezistență bună la rupere
* Lungimea minei: 60 mm
* Se șterge foarte ușor fără a lăsa urme

2 3
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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. 

OHP SCHNEIDER MAXX 224 M

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârful nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

4047

■■■■ 1
la bucată (10/cutie)

2354 set 4 buc.

OHP SCHNEIDER MAXX 222 F

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârful nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

4046

■■■■ 0,7
la bucată (10/cutie)

2355 set 4 buc.

OHP SCHNEIDER MAXX 220 S

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârful nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

4045

■■■■ 0,4
la bucată (10/cutie)

2356 set 4 buc.
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MARKERE UNIVERSALE

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm)

6366

■■■■

1-1,5 (M)

6365 0,3 (S)

6364 0,5 (F)

6367 2-3 (B)

OHP MARKER ICO

* Conține cerneală permanentă pe bază de alcool

OHP SCHNEIDER MAXX 225 M

* Conține cerneală non-permanentă, fără miros și fără solvenți

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

5723

■■■■ 1
la bucată (10/cutie)

2348 set 4 buc.

OHP SCHNEIDER MAXX 223 F

* Conține cerneală non-permanentă, fără miros și fără solvenți

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

5949

■■■■ 0,7
la bucată (10/cutie)

2345 set 4 buc.

OHP SCHNEIDER MAXX 221 S

* Conține cerneală non-permanentă, fără miros și fără solvenți

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

5950

■■■■ 0,4
la bucată (10/cutie)

2344 set 4 buc.
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Made in Germany

Calitate. 
Made in Germany

Mediul înconjurător și responsabilitatea socială sunt cele mai importante pentru noi. 
Schneider este prima și singura firmă producătoare de instrumente de scris care a 
obținut încă din 1998 certificarea privind respectarea celui mai riguros sistem de 
management al protecției mediului înconjurător – EMAS. www.schneiderpen.com

Dezvoltăm și producem numai în Germania. În acest fel garantăm calitatea 
lor excepțională și respectarea exigențelor ecologice și sociale ale standarde-
lor din Germania.
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MARKERE PERMANENTE

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

3028 ■■■■ 1-3 10 buc./cutie

MARKER SCHNEIDER MAXX 230

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf rotund ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 

2-3 zile

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.

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

3030 ■■■■ 1-2 10 buc./cutie

MARKER SCHNEIDER MAXX 240

MARKER SCHNEIDER MAXX 250

MARKER SCHNEIDER MAXX 280

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

3029 ■■■■ 1-5 10 buc./cutie

MARKER SCHNEIDER MAXX 233

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf teșit ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 

2-3 zile

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf rotund ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 

2-3 zile

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf teșit ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 

2-3 zile

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2928 ■■■■ 2-7 10 buc./cutie

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf teșit ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 

2-3 zile

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2929 ■■■ 4-12 5 buc./cutie

corp din 

aluminiu



94 CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  2 SCRIERE ȘI CORECTARE

MARKERE PERMANENTE

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2926 ■■■■■■■■ 1-3 10 buc./cutie

5776 asortate 1-3 display 80 buc.

MARKER SCHNEIDER MAXX 130

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf rotund ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile

MARKER SCHNEIDER MAXX 133

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf teșit ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile

MARKER PERMANENT ICO MARKER PERMANENT FORSTER

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm)

MKP002 ■■■■ 1

COD TIP CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

6371
ICO 11

(vârf rotund)

■■■■

1-3 25 buc./cutie

6372
ICO 11 XXL

(vârf rotund)
1-3 10 buc./cutie

6373
ICO 12

(vârf teșit)
1-4 25 buc./cutie

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2927 ■■■■■■■■ 1-4 10 buc./cutie

5777 asortate 1-4 display 80 buc.

* Conține cerneală permanentă pe bază de alcool * Conține cerneală permanentă pe bază de alcool
* Vârf rotund
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MARKERE SPECIALE

COD

PMK006

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

2925 ■■ 0,8 10 buc./cutie

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5188 ■■■■■■ 1-2 10 buc./cutie

COD
GROSIME 

SCRIERE (mm) CULORI DETALII

2924 1-3
■■■■■■
■■■

10 buc./cutie

Paint markere 
Markerele cu vopsea sunt 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 nu conține solvenți, este rezistentă 
la apă, ștergere, solicitări mecanice și temperaturi înalte (până la 300°C).

PAINT MARKER SCHNEIDER MAXX 278

* Vârf subțire, prins în manșon metalic, pentru trasarea unor linii foarte fine

DISPLAY SCHNEIDER PAINT MARKER

* Conține 80 buc.: 

 # 40 buc. Maxx 271 (câte 10 albe și aurii; câte 5 argintii, negre, roșii și 
albastre) 

 # 40 buc. Maxx 278 (câte 10 argintii și albe și 20 aurii)
* Dimensiune display: 230 x 160 x 400 mm

PAINT MARKER SCHNEIDER MAXX 271

* Vârf rotund, rezistent

PAINT MARKER SCHNEIDER MAXX 270

* Vârf rotund, rezistent
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MARKERE SPECIALE

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

6369 ■■■■ 0,5 10 buc./cutie

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

2884 ■■■ 0,7 10 buc./cutie

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5358 ■■■■■■ 2-3 10 buc./cutie

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5357 ■■■■■■■■ 5-15 5 buc./cutie

COD GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

6370 1-3 40 buc./cutie

DECO MARKER  
Markerele cu cretă lichidă sunt ideale pentru folosire la scris, pictat sau decorat pe geamuri, pereți, oglinzi, ferestre, table negre. Scrisul 
se poate șterge cu o cârpă umedă (mai puțin de pe suprafețe rugoase sau absorbante).

DECO MARKER SCHNEIDER MAXX 265

* Vârf rotund, rezistent

DECO MARKER SCHNEIDER MAXX 260

* Vârf teșit, rezistent

CD/DVD MARKER SCHNEIDER MAXX 244

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf rotund ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile

CD/DVD MARKER ICO

CORECTOR ICO

* Permite ștergerea cernelii de pe suprafețe din plastic, sticlă și metal  
(inclusiv de pe CD/DVD)

* Vârf teșit

* Conține cerneală permanentă pe bază de alcool
* Vârf rotund
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Link-It
Coleg de echipă
Linere gemene, ideale pentru combinații de scris și desenat

Made in Germany
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Link-It este primul instrument de scris cu un sistem inteligent de cuplare, care 
permite realizarea unei mari varietăți de combinații de scris și desenat. Pot fi 
combinate în același instrument de scris nu doar culori diferite, ci și tipuri diferite 
- fineliner și carioca - de scriere Link-It. Sunt disponibile 16 culori cu două tipuri de
vârfuri: fineliner cu grosime de 0,4 mm și carioca cu grosime de 1,0 mm. Corpul este 
fabricat în proporție de 88% din plastic biodegradabil. www.schneiderpen.com

1,0 mm0,4 mm
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MARKERE PENTRU WHITEBOARD ȘI FLIPCHART

Markerele Schneider pentru whiteboard pot fi folosite și pentru scrierea pe hârtia de flipchart datorită cernelii speciale 
ce poate fi ștearsă ușor de pe tabla whiteboard și nu se vede pe partea cealaltă a hârtiei de flipchart.

KIT SCHNEIDER MAXX ECO 110

* Setul conține:

 # 4 markere Maxx Eco 110 (culori diferite)

 # 4 rezerve 655 (câte una pentru fiecare marker din set)

 # Burete pentru whiteboard
* Vârf rotund

MARKER PENTRU WHITEBOARD ȘI 
FLIPCHART SCHNEIDER MAXX ECO 110

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf rotund ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile
* Reîncărcabil cu rezerve speciale Maxx Eco 655 (cod 5362)

COD CULORI/SET
GROSIME 

SCRIERE (mm)

2930 ■■■■ 1-3

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5354 ■■■■ 1-3 10 buc./cutie

REZERVĂ SCHNEIDER MAXX ECO 655

* Specială pentru reîncărcarea markerelor Maxx Eco 110 (cod 5354)

COD CULORI DETALII AMBALARE

5362 ■■■■ 3 buc./set
(10 seturi/cutie)

10 seturi/cutie
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MARKERE PENTRU WHITEBOARD ȘI FLIPCHART

MARKER PENTRU WHITEBOARD ȘI FLIPCHART SCHNEIDER MAXX 290

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf rotund ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2931 ■■■■ 2-3
la bucată

(10 /cutie)

2894 ■■ 2-3 blister 1 buc.

2932 ■■■■ 2-3 set 4 buc.

6514 asortate 2-3 display 64 buc.

MARKER PENTRU WHITEBOARD ȘI 
FLIPCHART SCHNEIDER MAXX 293

* Conține cerneală fără miros și fără solvenți
* Vârf teșit ce nu se usucă chiar dacă rămâne fără capac 2-3 zile

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5359 ■■■■ 2-5 10 buc./cutie
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MARKERE PENTRU WHITEBOARD ȘI FLIPCHART

COD CULORI / SET

6385 ■■■

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm)

6380 ■■■■ 1-3 mm

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm)

6375 ■■■■ 1-3

MARKER PENTRU WHITEBOARD ICO

* Vârful modelului XXL nu se usucă chiar dacă markerul rămâne fără capac 
până la 3 zile

* Vârf rotund

COD TIP CULORI GROSIME SCRIERE (mm)

6377 ICO standard

■■■■
1-3

6378 ICO 11 XXL 1-3

MARKER MAGNETIC PENTRU 
WHITEBOARD ICO

* Vârf rotund ce nu se usucă chiar dacă markerul rămâne fără capac până la 3 zile
* Capătul capacului este prevăzut cu un burete pentru ștergeri precise
* Capacul este prevăzut cu un magnet care permite prinderea markerului de 

whiteboardul magnetic

MARKER PENTRU FLIPCHART ICO ARTIP 11

* Cerneală pe bază de apă care nu trece prin coala de hârtie (nu se vede și pe 
partea cealaltă)

* Vârf rotund

KIT ICO 11 XXL

* Setul conține:

 # 3 markere pentru whiteboard (culori diferite)

 # 1 burete pentru whiteboard
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TEXTMARKERE

TEXTMARKER SCHNEIDER ONE

* Sistem inovator Super-Flow de reglare a fluxului de cerneală pentru un scris fără întrerupere
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic din cauciuc
* Cerneală fluorescentă în culori puternice
* Vârf teșit

COD CULORI GROSIME SCRIERE (mm) DETALII

TMK021 ■■■■ 1-4 la bucată (10/cutie)

TMK022 asortate 1-4 display 30 buc.

TEXTMARKER SCHNEIDER MAXX ECO 115

* Reîncărcabil cu rezerve speciale Maxx Eco 666 (cod 5378)
* Vârf teșit

REZERVĂ SCHNEIDER MAXX ECO 666

* Specială pentru reîncărcarea textmarkerului Schneider Maxx Eco 115  
(cod 5355)

TEXTMARKER SCHNEIDER XTRA 140

* Sistem de reglare a fluxului de cerneală pentru un scris fără întrerupere
* Zonă de prindere cu manșon ergonomic din cauciuc
* Cerneală fluorescentă în culori puternice
* Vârf teșit

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

5355 ■■■■■■ 1-4
la bucată
(10/cutie)

COD CULORI DETALII

5378 ■■■■■■ la bucată
(10/cutie)

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

4035 ■■■ 1-4
la bucată
(10/cutie)

4680 ■■ 1-4 blister 2 buc.
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Made in Germany
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Pune în lumină
Textmarkerul isteţ pentru rezultate strălucitoare 

Job. Textmarkerul nostru de succes revine cu un design nou, premiat. Este proiectat 
cu un rezervor de cerneală de mare capacitate, pentru a putea evidenţia mai mult 
de 15.000 de cuvinte, fiind reîncărcabil. Cerneala are strălucire maximă şi rezistenţă 
la lumină. Capacul are clip de prindere, iar vârful teşit permite grosimi diferite de 
scriere, de la 1 la 5 mm. www.schneiderpen.com
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COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

6382 ■■■■■ 1-4 10 buc./cutie

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

6383 ■■■■■ 1-4 25 buc./cutie

TEXTMARKER SCHNEIDER JOB

* Poate evidenția mai mult de 15.000 de cuvinte
* Vârf teșit
* Dimensiuni display mare (lățime x înălțime x adâncime): 230 x 800 x 135 mm

COD CULORI
GROSIME 

SCRIERE (mm) DETALII

2991 ■■■■■■ 1-5 la bucată (10/cutie)

2992 ■■■■ 1-5 set 4 buc.

3038 ■■■■■■ 1-5 set 6 buc.

5701 asortate 1-5 display 35 buc.

TMK024 asortate 1-5
display 120 buc.
+ cutie 30 buc.

TEXTMARKER ICO FOCUS

* Vârf teșit

TEXTMARKER ICO VIDEOTIP

* Vârf teșit

TEXTMARKERE



104 CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  2 SCRIERE ȘI CORECTARE

CORECTOARE

APARAT CU BANDĂ CORECTOARE TOMBOW

* Vârf flexibil ce permite aplicarea benzii corectoare pe suprafețe denivelate
* Este posibilă scrierea imediată deasupra corecturii
* Nu lasă urme la realizarea de fotocopii sau faxuri

COD DIMENSIUNE BANDĂ (mm x m)

COR003 4,2 x 12

premiat 

pentru

design

APARAT CU BANDĂ CORECTOARE TOMBOW

* Vârf flexibil ce permite aplicarea benzii corectoare pe suprafețe denivelate
* Este posibilă scrierea imediată deasupra corecturii

COD DIMENSIUNE BANDĂ (mm x m)

COR020 4,2 x 16

REZERVĂ PENTRU APARAT CU BANDĂ 
CORECTOARE TOMBOW

* Rezervă pentru aparatul Tombow COR020
* Montare ușoară prin scoaterea capacului și înlocuirea benzii consumate

COD DIMENSIUNE BANDĂ (mm x m)

COR022 4,2 x 16

APARAT CU BANDĂ CORECTOARE TOMBOW

* Vârf flexibil ce permite aplicarea benzii corectoare pe suprafețe denivelate
* Este posibilă scrierea imediată deasupra corecturii

COD DIMENSIUNE BANDĂ (mm x m)

COR019 4,2 x 6

APARAT CU BANDĂ CORECTOARE

* Este posibilă scrierea imediată deasupra corecturii
* Nu lasă urme la realizarea de fotocopii sau faxuri

COD DIMENSIUNE BANDĂ (mm x m) DETALII

5514 5 x 8 12 buc./cutie
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CORECTOARE

FLUID CORECTOR PAPER-EX

* Recomandat pentru corecturi pe hârtie, carton 
sau folie

COD APLICATOR CANTITATE (ml) DETALII

5511 pensulă 20 10 buc./cutie

6163 burete 20 10 buc./cutie

STILOU CORECTOR CU VÂRF METALIC

* Vârf metalic pentru corecturi fine și precise

COD CANTITATE (ml) DETALII

5513 12 12 buc./cutie

5512 8 12 buc./cutie

GUMĂ DE ȘTERS DIN CAUCIUC

* Recomandată pentru ștergerea creionului de pe hârtie, calc sau folii
* Material: cauciuc natural

COD

2767

GUMĂ DE ȘTERS DIN CAUCIUC BICOLOR

* Recomandată pentru ștergerea creionului de pe hârtie, calc sau folii
* Material: cauciuc natural

COD TIP

2763 mare

2359 medie

GUMĂ DE ȘTERS DIN PLASTIC

* Recomandată pentru ștergerea creionului de pe hârtie, calc sau folii
* Nu conține PVC

COD TIP

2765 mare

2766 medie

4121 mică

FLUID CORECTOR UHU

* Recomandat pentru corecturi pe hârtie, carton 
sau folie

COD APLICATOR CANTITATE (ml) DETALII

COR059 pensulă 20 10 buc./cutie
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ARTICOLE DIN HÂRTIE
Chiar dacă ne croim tot mai mult viețile în spirit eco și încercăm să protejăm mediul 
înconjurător, nu ne putem lipsi de tot de hârtie. Ne facem liste cu programul zilelor  
pe telefonul mobil sau computer, dar tot mai confortabil ne simțim când folosim  
o agendă clasică. Mergem la birou sau la școală cu laptop-ul sau tableta, dar de  
multe ori preferăm, de fapt, pixul și hârtia. Pentru notițe sau mesaje scurte avem  
la îndemână o mulțime de opțiuni, dar cel mai eficient rămâne tot notesul adeziv!

106

UTIL

Notesul adeziv devine nelipsit din viețile noastre. Fie că 
suntem la birou, acasă sau la școală, notesurile adezive 

sunt cea mai rapidă și la îndemână modalitate de a 
nota ceva ce ne va fi de ajutor mai târziu. Sesiunile de 

brainstorming devin și ele mult mai dinamice atunci când 
avem notesuri adezive colorate pe care ne putem nota 

ideile și pe care le putem lipi apoi pe un whiteboard sau 
flipchart. 

Mai mult de atât, notesurile adezive pot deveni chiar și 
un canal comunicațional rapid atunci când le lipim pe 

frigiderul din bucătărie. Pleci la serviciu mai devreme și nu 
vrei să îți trezești familia? Un mesaj scurt și de efect pe un 

notes adeziv colorat le va însenina dimineața celor dragi 
și le va confirma faptul că te gândești la ei mereu. Culorile 
strălucitoare, fresh, calde, puternice sau pastelate fac ca 

mesajele noastre să prindă culoare!

află mai multe detalii din pag. 112 - 115 

Mesajele prind culoare

Calitate și 
experiență

PRACTIC

Cu o tradiție de peste 150 de 
ani în producția de 
papetărie, Clairefontaine este 
un brand de renume, 
de origine franceză, care 
se bazează pe calitate și 
experiență. Totodată, în 
ultimele decenii, inovația 
și-a spus și ea cuvântul în 
procesele de producție ale 
fabricilor Clairefontaine, 
crescând viteza de producție a 
hârtiei de înaltă calitate până 
la 165.000 de tone de hârtie 
produsă în fiecare an.
Una dintre cele mai cunoscute 
și apreciate game marca 

Clairefontaine este gama Linicolor – o serie de produse ce setează noi standarde de calitate în rândul consumatorilor de 
pretutindeni. Deosebite prin gama unică de culori a coperților semitransparente din polipropilenă striată, caietele din gama 
Linicolor garantează o experiență de scriere incomparabilă datorită hârtiei premium de 90g/m2. 

vezi oferta de caiete clairefontaine la pag. 118
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NOUTĂȚI

Grijă față de consumatori și mediu

În funcție de nevoi
PRACTIC

Practic, cu o formă unică și un design atrăgător, 
caietul Rhodia Reverse este un produs perfect pentru 
notițe rapide și desene întrucât poate deveni oricând 
și blocnotes. Deși se bazează pe un concept aparent 
simplu, Rhodia Reverse s-a dovedit a fi un produs cu 
priză la public. Preferat în mod special de către stângaci 
prin faptul că le devine extrem de comod, caietul sau 
blocnotesul de la Rhodia include 80 de file din hârtie 
premium semilucioasă și este un partener excelent 
pentru toți cei care îți doresc să aibă toate informațiile 
într-un singur loc: schițe, notițe, desene sau cursuri.

află mai multe detalii la pag. 116.

Hârtia este primul contact al cititorului cu mesajul. 
Indiferent dacă este destinat uzului personal sau 
comercial, mesajul merită propagat pe o hârtie de 
cea mai bună calitate. Gama de hârtie Trophée de la 
Clairefontaine ne pune la dispoziție o mare varietate 
de culori intense sau pastelate și ne dă posibilitatea de 
a combina și potrivi cele mai elegante culori pentru un 
plus de rafinament.
Cu o tradiție de un secol și jumătate în producția de 
hârtie, Clairefontaine oferă o excelentă uniformitate 
a culorii și o imprimare la fel de bună pe ambele 
fețe. În plus, gestiunea durabilă a pădurilor este 
o noțiune fundamentală pentru Clairefontaine. De 
aceea, produsele pe care le fabrică sunt certificate 
FSC (Forest Stewardship Council) – ceea ce înseamnă 
că hârtia folosită în producție conține fibre provenite 
din surse aprobate și certificate. Totodată, pentru 
că este un brand care își asumă responsabilitatea, 
Clairefontaine se implică activ și în dezvoltarea și 
protejarea pădurilor din munții Vosgi.

află mai multe detalii la pag. 111.

SOLUȚII

Un prieten de nădejde
Ni se întâmplă deseori ca zilele de lucru să ne fie foarte 
încărcate și lungi. Întâlniri, ședințe, e-mail-uri sau 
răspunsuri de trimis – toate acestea trebuie notate pentru 
a fi siguri că le rezolvăm pe toate. O agendă de lucru este 
foarte utilă pentru organizarea timpului, dar sunt necesare 
și alte tipuri de caiete, cu spații generoase pentru notițe. 
De exemplu, pentru participarea la o ședință sau întâlnire 
trebuie să avem disponibile hârtie și pix. Cărți de vizită, 
documente importante – pe toate trebuie să le organizăm în 
așa fel încât să le putem găsi ușor la nevoie. Rhodia Exabook 
este prietenul de nădejde de care avem nevoie în aceste 
situații. Utilă mai ales pentru persoanele cu un program 
de lucru încărcat, agenda Rhodia Exabook păstrează toate 
informațiile importante la un loc și te ajută să te organizezi 
în mod eficient! 

află mai multe detalii despre agenda rhodia exabook din pag. 116.
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ACTIVITATEA 
folosind INFO – notesuri adezive 
premium și alte produse din gamă

Solvent-free    Environmental friendly

Gamă largă de notesuri adezive
Lipici solubil în apă, fără alți solvenți chimici        Made in Germany
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COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) AMBALARE (coli/top) TOPURI/CUTIE

6451 A4 80 500 5

6450 A3 80 500 5

HÂRTIE XEROX BUSINESS

* Recomandată pentru folosire în imprimante laser/inkjet și copiatoare 
* Rezultate excelente în tipărirea pe o față sau față/verso

HÂRTIE PENTRU COPIATOR

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) AMBALARE (coli/top) TOPURI/CUTIE

6454 A4 80 500 5

HÂRTIE ASTRO+

* Asigură o calitate standard pentru tipărirea și fotocopierea în imprimante 
laser/inkjet și copiatoare

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) AMBALARE (coli/top) TOPURI/CUTIE

6453 A4 80 500 5

6452 A3 80 500 5

HÂRTIE XEROX TRANSIT

* Recomandată pentru folosire în imprimante laser/inkjet și copiatoare 
pentru imprimarea alb-negru a documentelor standard

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) AMBALARE (coli/top) TOPURI/CUTIE

6456 A4 80 500 5

6455 A3 80 500 5

HÂRTIE XEROX RECYCLED

* Produsă 100% din materiale reciclate, albită fără a se folosi agenți optici 
* Recomandată pentru uz general în imprimante și copiatoare laser
* Certificată „Nordic Swan” pentru emisii reduse în procesul de producție și 

„Blue Angel” pentru protejarea mediului
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COD GRAMAJ (g/m2) AMBALARE (coli/top) TOPURI/CUTIE

HCO123 90 500 5

HCO125 100 500 4

HCO126 120 500 4

HCO127 160 250 4

HCO048 200 250 4

HCO128 220 250 4

HCO064 250 250 4

HCO107 280 150 5

HCO129 300 125 5

HÂRTIE/CARTON XEROX COLOTECH+

* Calitate premium, cu grad ridicat de alb, ideală pentru imprimare și copiere 
digital-color

* Foarte netedă, asigură o mai bună calitate, claritate și un mai bun contrast 
față de imprimarea/copierea pe alte tipuri de hârtie

COD GRAMAJ (g/m2) AMBALARE (coli/top) TOPURI/CUTIE

HCO115 90 500 5

HCO116 100 500 4

HCO117 120 500 4

HCO075 160 250 5

HCO131 200 250 4

HCO118 220 250 4

HCO120 250 250 4

HCO121 280 150 5

HCO122 300 125 5

HÂRTIE COLOR XEROX SYMPHONY

* Ideală pentru a face comunicarea mai clară, eficientă și interactivă
* Certificată PEFC (produs provenit din păduri gestionate în mod sustenabil)

FORMAT A4
FORMAT A3

COD
   

FORMAT
GRAMAJ 
(g/m2)

AMBALARE
(coli/top)

TOPURI/
CUTIE

TIP 
CULOARE CULORI

HCO208 A4 80 500 5 pastelat ■■■■
HCO205 A4 80 500 5 intens ■■■■
HCO220 A4 160 250 4 pastelat ■■■
HCO200 A4 160 250 4 intens ■■■■
HCO230 A3 80 500 5 pastelat ■■■■
* nuanțele sunt un indicator al culorii hârtiei, nu o reprezentare exactă a ei culori 

pastelate

HÂRTIE PENTRU COPIATOR

culori 

intense
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HÂRTIE COLOR CLAIREFONTAINE

* Certificată FSC (provine din păduri gestionate durabil pe criterii sociale, economice și ecologice)
* Ambalaj transparent ce permite vizualizarea nuanțelor/culorilor

CARTON COLOR CLAIREFONTAINE

* Certificat FSC (provine din păduri gestionate durabil pe criterii sociale, economice 
și ecologice)

* Colorat în masă

COD
   

FORMAT
GRAMAJ 
(g/m2)

AMBALARE 
(coli/top)

TOPURI/
CUTIE

TIP 
CULOARE CULORI

HCO002 A4 160 250 4 intens ■■■■■
HCO015 A4 160 250 4 pastelat ■■■■

*nuanțele sunt un indicator al culorii hârtiei, nu o reprezentare exactă a ei

COD
   

FORMAT
GRAMAJ 
(g/m2)

AMBALARE
(coli/top)

TOPURI/
CUTIE

TIP 
CULOARE CULORI

HCO014 A4 80 500 5 intens ■■■■■■■
HCO003 A4 80 500 5 pastelat ■■■■■■
HCO013 A3 80 500 5 pastelat ■■■

*nuanțele sunt un indicator al culorii hârtiei, nu o reprezentare exactă a ei
**persoanele interesate pot solicita oferta completă de culori

HÂRTIE/CARTON CLAIREFONTAINE

* Hârtie sau carton recomandate pentru folosirea în imprimante laser/inkjet 
* Textură fină care amplifică strălucirea culorilor și contrastele
* Special concepută pentru imprimarea și copierea digital-color

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) AMBALARE (coli/top) TOPURI/CUTIE

HCO080 A3 160 250 4

HCO011 A3 120 250 5

HCO079 A3 90 500 4

HCO012 A4 160 250 4

HCO018 A4 120 250 5

HCO017 A4 90 500 5

HÂRTIE PENTRU COPIATOR

culori 

pastelate

culori 

intense
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NOTES ADEZIV POST-IT® NEON

* Nuanțe de roz, verde sau albastru, combinate cu galben  pentru o  
comunicare plină de dinamism și emoție

COD
DIMENSIUNI 
(mm x mm) NR. FILE CULORI NR. IMAGINE

NOT072 76 x 76 450
cub asortat în două combinații 

de culori
1

NOT070 76 x 76 100 diverse culori neon 2

NOT074 51 x 51 400
mini-cub asortat în două 

combinații de culori
3

3

2

1

CUB NOTIȚE ADEZIVE POST-IT®

* Îmbină funcționalitatea cu expresivitatea

COD TIP
DIMENSIUNI 
(mm x mm) NR. FILE CULORI

NR. 
IMAGINE

NOT027 pastel 76 x 76 450 ■■ ■■ ■■ 1

NOT085 briliant 76 x 76 450 Balance, Joyful, Ultra 2

1

2

UltraJoyfulBalance

NOTES ADEZIV POST-IT® „Z” NEON

* Unicolor sau bicolor
* File dispuse alternativ, în „Z”

COD
DIMENSIUNI 
(mm x mm) NR. FILE CULORI NR. IMAGINE

NOT036 76 x 76 6 x 100 set asortat 1

NOT078 76 x 76 100 2 culori alternativ 2

1 2

DISPENSER PENTRU NOTES ADEZIV 
POST-IT® „Z” 

* Special conceput pentru utilizarea facilă a notesurilor adezive „Z” (76 x 76 mm)
* Ambele modele se livrează cu un notes adeziv „Z” (76 x 76 mm) cu 90 de file

COD MODEL

IDA035 karate

IDA021 măr

NOTESURI ADEZIVE
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NOTESURI ADEZIVE

NOTES ADEZIV POST-IT® NEON LINIAT

* Notes adeziv liniat potrivit pentru liste
* Culori neon pentru a îmbina funcționalitatea cu expresivitatea

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE CULORI

NOT086 102 x 152 100 neon asortate

NOTES ADEZIV POST-IT® SUPER STICKY™

* Adeziv de două ori mai puternic decât cel al notesurilor Post-it® standard
* Ideal pentru mesaje sau notițe prinse pe suprafețe verticale

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE CULORI NR. IMAGINE

NOT029 76 x 76 90 galben 1

NOT089 152 x 101 4 x 45 asortate 2

2

1

NOTES ADEZIV POST-IT®  
CANARY YELLOW™

* Culoarea înregistrată 3M - Canary Yellow™ - reprezintă o marcă distinctivă 
a notesurilor adezive

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE TIP NR. IMAGINE

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

1
2

3

4

5

6

NOTES ADEZIV TARTAN

* Potrivit pentru utilizare intensivă

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE CULORI NR. IMAGINE

NOT080 51 x 76 100 galben 1

NOT081 76 x 76 100 galben 2

NOT082 76 x 127 100 galben 3

NOT206 76 x 127 100 neon 4

NOT079 76 x 76 100 neon 5

1

2

3

4

5
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NOTES ADEZIV MANDALA

* Zonă de colorat cu tema Mandala pentru a da o notă personală mesajului
* Adeziv pe bază de apă

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE CULORI

NOT212 125 x 75 100 galben

NOTESURI ADEZIVE

notes

NOTES ADEZIV HARMONY

* Culori calde pentru mesaje discrete

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE CULORI NR. IMAGINE

5533 75 x 75 4 x 100 cub asortat 1

5523 125 x 75 100 asortate 2

5519 50 x 40 12 x 100 set asortat 3

1

2

3

NOTES ADEZIV GLOBAL NOTES

* Potrivite pentru mai multe tipuri de noi prin varietatea de dimensiuni și 
culori

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE CULORI NR. IMAGINE

NOT208 75 x 75 100 galben 1

NOT207 75 x 125 100 galben 2

NOT209 75 x 75 320 cub asortat 3

NOT210 75 x 75 80 ■■■■ 4

1

3

4

2

NOTES ADEZIV BRILIANT

* Culori strălucitoare pentru mesaje care nu vor fi trecute cu vederea

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE CULORI NR. IMAGINE

2837 75 x 75 4 x 80 cub asortat 1

2839 75 x 75 80 ■■■■ 2

5516 50 x 50 4 x 60 cub asortat 3

1

2

notes

3
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NOTES ADEZIV SPRING

* Culori puternice, de primăvară, pentru mesaje pline de energie

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE CULORI NR. IMAGINE

5534 75 x 75 4 x 100 cub asortat 1

5529 75 x 75 100 asortate 2

notes NOTESURI ADEZIVE

1

2

NOTES ADEZIV YELLOW

* Clasic, în culoare galben-standard, nelipsit din niciun birou

COD DIMENSIUNI (mm x mm) NR. FILE TIP NR. IMAGINE

2835 75 x 75 100 standard 1

2831 75 x 100 100 standard 2

2829 50 x 75 100 standard 3

2833 125 x 75 100 standard 4

2824 100 x 100 100 liniat 5

2826 50 x 40 3 x 100 standard 6

NOTES ADEZIV ROLĂ CU DISPENSER

* Aplicare ușoară și rapidă datorită dispenserului cu margine de tăiere
* Dimensiuni variabile, în funcție de nevoi, pentru mesaje scurte sau lungi

COD DIMENSIUNI (mm x m) CULORI DETALII

3040 60 x 10 galben 10 buc./set

1 2

3 4

5

6

NOTES ADEZIV ÎN FORME DIFERITE

* În forme sugestive: inimioare, fructe, săgeți etc., potrivite pentru transmi-
terea unor mesaje personalizate

COD FORMAT
DIMENSIUNI 
(mm x mm) NR. FILE FORME DETALII

2623 Mare 70 x 70 200
inimă, măr, săgeată, 

virgulă
10 buc./cutie

2555 Mini 50 x 50 225
frunză, inimă, mână, 

săgeată, telefon, floare
60 buc./cutie
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AGENDĂ CLAIREFONTAINE RHODIA EXABOOK

* Copertă groasă din polipropilenă
* Conține:

 # Caiet cu spiră dublă metalică ce poate fi înlocuit cu rezerva specială 
(cod 2559)

 # Riglă repoziționabilă (din polipropilenă flexibilă)

 # 5 folii repoziționabile A4 (din polipropilenă transparentă, flexibilă și 
cu index pe margine)

 # Buzunare pentru cărți de vizită și CD/DVD pe ultima copertă interioară

 # Elastic longitudinal pentru închidere sigură

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

5739 A4+ 80 80 matematică

CAI077 A5+ 80 80 matematică

REZERVĂ CAIET CLAIREFONTAINE 
RHODIA EXABOOK

* Spiră dublă metalică pentru rezistență îndelungată
* File prevăzute cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă
* Spațiu pretipărit pentru completarea datei

CAIET CLAIREFONTAINE RHODIA CLASIC

* Hârtie premium, semilucioasă
* Spiră dublă metalică pentru rezistență îndelungată
* Spațiu pretipărit pentru completarea datei

AGENDE

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

2559 A4+ 80 80 dictando/matematică

CAI076 A5+ 80 80 matematică

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ CULORI

6435 A5+ 80 80 dictando/matematică ■■

CAIET CLAIREFONTAINE RHODIA REVERSE

* Cu o dimensiune atipică, acest caiet poate deveni oricând blocnotes, în 
funcție de preferințe

* Hârtie premium, semilucioasă
* Spiră dublă metalică pentru rezistență îndelungată

COD
DIMENSIUNI 
(cm x cm) GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ CULORI

CAI073 21 x 21 80 80 matematică ■■
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AGENDĂ NEDATATĂ HABANA QUO VADIS

* Hârtie premium, semilucioasă, ivory (culoare galben-pal)
* Coperți groase din imitație de piele
* Bandă elastică longitudinală pentru închidere sigură
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi
* Buzunar pe ultima copertă internă pentru păstrarea unor documente de 

dimensiuni reduse

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ CULORI

QUO030 A5 85 96 dictando ■■

AGENDĂ NEDATATĂ HABANA-SMOOTH 
QUO VADIS

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ CULORI

QUO031 A4 85 48 dictando ■■
QUO029 A5 85 48 dictando ■■
QUO032 A6 85 48 dictando ■■

* Hârtie premium, semilucioasă, ivory (culoare galben)
* Coperți flexibile din imitație de piele
* Bandă textilă ce poate fi folosită ca semn de carte
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi
* Buzunar pe ultima copertă internă pentru păstrarea unor documente de 

dimensiuni reduse

CAIET CLAIREFONTAINE STUDIUM

* Hârtie premium, semilucioasă
* Pagini cu margini color (albastru, roșu, verde și portocaliu)
* Copertă din carton lucios de diverse culori
* Spiră dublă metalică pentru rezistență îndelungată
* File prevăzute cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

CAI052 A4+ 90 80 matematică

CAIET CLAIREFONTAINE LINICOLOR 
EVOLUTIV

* Hârtie premium, semilucioasă
* Copertă din polipropilenă transparentă de diverse culori
* Spiră dublă metalică pentru rezistență îndelungată
* File prevăzute cu microperforații pentru rupere ușoară și uniformă
* Spațiu pretipărit pentru completarea datei
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi

COD FORMAT GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

CAI074 A4+ 90 120 dictando/matematică

AGENDE
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1

2

AGENDE

AGENDĂ NEDATATĂ

* Spiră dublă metalică
* Coperți groase din plastic
* Spațiu pretipărit pentru dată și alte notițe importante

COD
FORMAT 

(DIMENSIUNI) GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ NR. IMAGINE

5185 A4 (280 x 200 mm) 70 60 dictando 1

5184 A5 (200 x 140 mm) 70 60 dictando 2

5183 A6 (140 x 100 mm) 70 60 dictando 3

3

AGENDĂ MINI NEDATATĂ

* Spiră dublă metalică
* Coperți groase din plastic
* Spațiu pretipărit pentru completarea datei

COD DIMENSIUNI (mm x mm) GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

5146 200 x 100 70 60 Matematică

AGENDĂ MINI NEDATATĂ

* Spiră dublă metalică
* Coperți flexibile din plastic
* Spațiu pretipărit pentru completarea datei

COD DIMENSIUNI (mm x mm) GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

5182 120 x 100 70 60 dictando

5181 100 x 100 70 60 dictando

AGENDĂ TELEFONICĂ

* Spiră dublă metalică 
* Coperți flexibile din plastic
* Prima pagină are liniatură specială pentru scrierea datelor personale 

(nume, prenume, adresă, telefon)

COD DIMENSIUNI (mm x mm) GRAMAJ (g/m2) NR. FILE

5147 100 x 80 70 48
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REGISTRU A4

* Coperți din caton rigid, semilucios

COD GRAMAJ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

6156 70 200 dictando/matematică

4177 70 100 dictando/matematică

REGISTRE ȘI CUBURI DE HÂRTIE

REZERVĂ CUB ÜBERS

* Conține foițe din hârtie albă

COD DIMENSIUNI (mm x mm) GRAMAJ (g/m2) NR. FILE

NOT023 90 x 90 80 500

CUB DIN HÂRTIE COLOR

* Conține foițe din hârtie color

COD
DIMENSIUNI 
(mm x mm)

GRAMAJ 
(g/m2) DETALII NR. FILE NR. IMAGINE

2674 90 x 90 x 75 70 cu suport 800 1

2675 80 x 80 70 rezervă 400 2

6178 80 x 80 70 rezervă 500 3

CUB DIN HÂRTIE ALBĂ

* Conține foițe din hârtie albă

COD DIMENSIUNI (mm x mm) GRAMAJ (g/m2) DETALII NR. FILE

6748 90 x 90 x 75 70 cu suport 700

2673 80 x 80 70 rezervă 400

1

2 3
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AMBALARE ȘI ETICHETARE
Trăim într-un ritm incredibil, suntem supuși zilnic unui adevărat bombardament infor- 
mațional, în jurul nostru se strâng tot mai multe obiecte, iar uneori avem senzația că  
ne sufocăm. Pentru a păstra controlul asupra vieții și a spațiului în care lucrăm și trăim, 
trebuie să ne organizăm cât mai bine. Poate că pare prea simplu ca să fie adevărat, dar 
este: a-ți organiza spațiul, a sorta, ambala, eticheta și păstra lucrurile în bună orânduială 
îți aduc liniște și te ajută să te concentrezi pe lucrurile importante pentru tine. 

BINE DE ȘTIUT

Evoluția plicului
Plicul, așa cum îl știm noi astăzi, este un produs de 
papetărie pe cât de simplu, pe atât de util. Dar primele 
plicuri din istorie nu aveau niciuna dintre caracteristicile 
plicurilor de astăzi. Datând din jurul anului 3200 înaintea 
erei noastre, plicurile folosite de babilonieni în acea 
vreme, erau de fapt niște sfere din argilă folosite pentru 
a înfășura informații importante precum tranzacțiile cu 
caracter financiar. 

Plicurile din hârtie apar mult mai târziu, în China, ca 
urmare a inventării hârtiei în secolul II înaintea erei 
noastre. 

Cunoscute drept chih poh, primele plicuri din hârtie erau utilizate pentru distribuirea cadourilor monetare oficialilor 
guvernamentali. Deplasându-ne pe axa temporală, descoperim că în 1845 apare prima mașină de fabricat plicuri și că abia 50 
de ani mai târziu aveau să apară primele plicuri cu închidere gumată, așa cum le cunoaștem noi astăzi.

află mai multe detalii despre toate tipurile de plicuri la pag. 128 - 129.

Importanța ambalării corecte a coletelor pe care le trimitem 
este indiscutabilă: atât destinatarul, cât și expeditorul își doresc 

ca obiectele să plece și să ajungă la destinație într-o stare 
impecabilă pentru a fi evitate costurile adiționale. 

Dispenserele pentru bandă adezivă devin astfel o variantă sigură 
și convenabilă pentru companiile care au de ambalat un volum 
mare de obiecte, de la firme de curierat și oficii poștale la firme 

de logistică sau mutări. Beneficiile utilizării acestor aparate sunt 
evidente: crește productivitatea muncii, scade procentul de 

bandă irosită (datorită ușurinței și preciziei mânuirii), iar coletele 
au mult mai multe șanse să ajungă în siguranță la destinație. 

vezi la pag. 130 - 131 mai multe detalii.

Pentru ambalare ușoară
UTIL
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5 utilizări neașteptate ale benzilor de cauciuc
VERSATIL

Cel mai adesea cunoscute drept „elasticul pentru bani”, benzile de cauciuc se dovedesc a fi, în continuare, 
multifuncționale. La o simplă căutare pe internet, descoperim articole care promit să ne enumere chiar și 50 
de noi utilizări ale benzilor de cauciuc. Noi le-am testat și vi le dezvăluim pe cele mai neașteptate dintre ele:

1 Înfășurarea mai multor benzi de cauciuc unele peste altele, 
       face posibilă crearea unei mingi de cauciuc antistres sau 
       potrivită pentru jocuri
2 Legarea mânerelor dulapurilor cu benzi de cauciuc îi va 
       împiedica pe cei mici să acceseze locurile nepermise scăzând 
       astfel și riscul accidentelor
3 Asigurarea cu o bandă de cauciuc a jumătății de carte citită
       va furniza un semn de carte trainic și sigur

4 Înfășurarea unei benzi de cauciuc în jurul dispenserului cu
       săpun va limita cantitatea de săpun care curge la o singură
       apăsare
5 Lipsa unei radiere poate transforma benzile de cauciuc într-o
       radieră rudimentară ce va șterge urmele de creion

    află mai multe detalii la pag. 133.

PRACTIC

Majoritatea oamenilor 
cunosc utilitatea benzii 
adezive din hârtie. Atunci 
când zugrăvești și trebuie 
să protejezi podeaua, 
mobila, geamurile și ușile, 
folosești o folie sau hârtie 
de ziar pe care o lipești cu 
banda adezivă din hârtie 
pentru a nu rămâne urme 
după îndepărtare. Dar 
această bandă mai poate 
avea și o altă utilitate. 
Ea poate fi folosită în 
activitățile recreative 
ale copiilor, la orele de 
lucru manual sau chiar la 
decorarea unor obiecte. 
Se poate face acest lucru 
datorită dublului avantaj 
pe care banda adezivă din 
hârtie îl oferă: lipește și 
poate fi pictată sau 

Activități creative 
Și recreative

desenată ulterior. Dacă ar fi să folosești o bandă adezivă obișnuită pentru astfel de activități, ai putea doar să lipești deoarece 
creionul colorat sau acuarela ar aluneca și s-ar șterge imediat.

află mai multe detalii la pag. 130.
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ETICHETE FĂRĂ MARGINI

* Albe, din hârtie de 70 g/m2

* Potrivite pentru tipărire inkjet, laser și fotocopiere
* Adeziv permanent pe bază de apă
* Aderență foarte bună pe hârtie, carton, plastic etc., chiar și la temperaturi 

scăzute (mai mici de -20°C) sau foarte mari (până la +100 °C)
* Autoadezive și pretăiate
* Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli

ETICHETE UNIVERSALE PENTRU COPIATOR ȘI IMPRIMANTĂ

COD ETICHETE/A4 DIMENSIUNI (mm x mm) ETICHETE/CUTIE NR. IMAGINE

2713 1 210 x 297 100 1

3054 2 210 x 148,5 200 2

3036 4 105 x 148 400 3

ETU077 5 40 x 297 500 4

2723 8 105 x 74 800 5

3052 16 105 x 37 1600 6

5692 21 70 x 42 2100 7

2716 24 70 x 37 2400 8

3051 36 70 x 25 3600 9

ETICHETE CU MARGINI

* Albe, din hârtie de 70 g/m2

* Potrivite pentru tipărire inkjet, laser și fotocopiere
* Adeziv permanent pe bază de apă
* Aderență foarte bună pe hârtie, carton, plastic etc., chiar și la temperaturi 

scăzute (mai mici de -20°C) sau foarte mari (până la +100 °C)
* Autoadezive și pretăiate
* Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli

COD ETICHETE/A4 DIMENSIUNI (mm x mm) ETICHETE/CUTIE NR. IMAGINE

6012 4 210 x 72 400 1

5765 6 210 x 48 600 2

2714 12 105 x 48 1200 3

2719 40 52 x 30 4000 4

4436 72 35 x 23,5 7200 5

3050 84 67 x 10 8400 6

3049 96 16,3 x 34,4 9600 7

1 2

3 5

6 7 8 9

1 2 3

4 5 6

4

7

software 

gratuit  

pentru editare 

și tipărire
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ETICHETE UNIVERSALE PENTRU COPIATOR ȘI IMPRIMANTĂ

ETICHETE ROTUNDE

* Albe, din hârtie de 70 g/m2

* Potrivite pentru tipărire inkjet, laser și fotocopiere
* Adeziv permanent pe bază de apă
* Aderență foarte bună pe hârtie, carton, plastic etc., chiar și la temperaturi 

scăzute (mai mici de -20°C) sau foarte mari (până la +100 °C)
* Autoadezive și pretăiate
* Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli

COD ETICHETE/A4 DIMENSIUNI Ø (mm) ETICHETE/CUTIE NR. IMAGINE

5546 24 40 2400 1

5229 88 20 8800 2

ETICHETE CU COLȚURI ROTUNDE

* Albe, din hârtie de 70 g/m2

* Potrivite pentru tipărire inkjet, laser și fotocopiere
* Adeziv permanent pe bază de apă
* Aderență foarte bună pe hârtie, carton, plastic etc., chiar și la temperaturi 

scăzute (mai mici de -20°C) sau foarte mari (până la +100 °C)
* Autoadezive și pretăiate
* Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli

COD ETICHETE/A4 DIMENSIUNI (mm x mm) ETICHETE/CUTIE NR. IMAGINE

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

ETICHETE SPECIALE

* Albe, din hârtie de 70 g/m2

* Potrivite pentru tipărire inkjet, laser și fotocopiere
* Adeziv permanent pe bază de apă
* Aderență foarte bună pe hârtie, carton, plastic etc., chiar și la temperaturi 

scăzute (mai mici de -20°C) sau foarte mari (până la +100 °C)
* Autoadezive și pretăiate
* Disponibile în cutii de carton cu 100 de coli
* Forme speciale pentru biblioraft (cod 5691) și pentru CD (cod 2718)

COD ETICHETE/A4 DIMENSIUNI (mm x mm) ETICHETE/CUTIE NR. IMAGINE

5691 4 190 x 61 400 1

2718 2 ø 117,5 200 2

Etichetele autoadezive, tot mai ușor de imprimat și folosit  

Etichetarea plicurilor, cutiilor sau a altor obiecte diverse este acum un proces mai simplu, 
datorită etichetelor autoadezive și softurilor speciale pentru editare. 
Informații diverse – adrese, coduri de bare, instrucțiuni de folosire - sunt foarte ușor de 
imprimat pe etichetele Markin disponibile în diferite dimensiuni. Etichetarea se poate 
realiza foarte ușor cu ajutorul software-ului care poate fi descărcat gratuit de pe site-ul 
producătorului, împreună cu manualul de utilizare. 

1 2 3

1 2

1 2
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APARATE PENTRU APLICAT PREȚURI

APARAT PENTRU APLICAT PREȚURI 
SMART, 8 CARACTERE

* Tipărește pe un singur rând, 8 caractere: numere, simbol monedă, diferite 
simboluri

* Rola folosită poate avea max. 1500 de etichete pentru a încăpea în aparat
* Se livrează cu o rolă de preț albă
* Tușiera se poate înlocui (cod rezervă: COL017)

COD
DIMENSIUNI CARACTERE

(mm x mm)
DIMENSIUNI ETICHETE PREȚ

(mm x mm)

6457
1,56 x 3

26 x 12

ALT022 21 x 12

APARAT PENTRU APLICAT PREȚURI 
SMART, 8+8 CARACTERE

* Tipărește pe două rânduri, 8 caractere: numere, simbol monedă, diferite 
simboluri

* 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)

* Rezervă pentru aparatele de aplicat prețuri Smart

COD

COL017

TUȘIERĂ APARATE APLICAT PREȚURI SMART

COD
DIMENSIUNI CARACTERE

(mm x mm)
DIMENSIUNI ETICHETE PREȚ

(mm x mm)

6458 1,56 x 3 26 x 16

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. Aparatul Smart, pentru aplicarea 
etichetelor de preț scrise pe două rânduri, este alegerea 
perfectă pentru rezolvarea acestei nevoi. Se pot tipări 8 
caractere pe fiecare dintre cele două rânduri: numere, 
simbol monedă și diferite alte simboluri.
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ETICHETE PREȚ - 1500/ROLĂ

* 1500 de etichete care pot fi folosite în aparatele de aplicat prețuri sau ca 
atare

COD DIMENSIUNI (mm x mm) CULORI AMBALARE

2888 26 x 12 ■■■■ 36 buc./cutie

ETICHETE PREȚ - 1000/ROLĂ

* 1000 de etichete care pot fi folosite în aparatele de aplicat prețuri sau ca 
atare

COD DIMENSIUNI (mm x mm) CULORI AMBALARE

2882 26 x 16 ■■■■
36 buc./cutie

2883 21 x 12

* Disponibile la plic în forme și cantități diferite

COD DIMENSIUNI ETICHETĂ (mm x mm) DETALII AMBALARE

2339 20 x 12 500 buc./set

25 seturi/cutie
2727 37 x 27 150 buc./set

2728 56 x 26 100 buc./set

2729 73 x 37 60 buc./set

ETICHETE - BULINE COLOR

* Utile pentru marcarea/identificarea ușoară a unor diverse tipuri de produse
* Disponibile la plic cu 630 de buline de aceeași culoare

COD DIMENSIUNI Ø (mm) CULORI AMBALARE

2724 14 ■■■■ 25 seturi/cutie

ETICHETE PREȚ ȘI AUTOADEZIVE

ETICHETE ALBE
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PLICURI

PLIC DL ALB

* 1000 buc./cutie

COD DETALII DIMENSIUNI (mm x mm) GRAMAJ (g/m2)

4651 siliconic, fără fereastră

110 x 220 75-80

5110 autoadeziv, fără fereastră

4662 autoadeziv, cu fereastră - dreapta

4663 autoadeziv, cu fereastră - stânga

4650 gumat

PLIC PENTRU CD/DVD

* 10 buc./set

COD GRAMAJ (g/m2)

2877 90

PLIC C6 ALB

* 1000 buc./cutie

COD DETALII DIMENSIUNI (mm x mm) GRAMAJ (g/m2)

5407 siliconic

114 x 162 75-804652 autoadeziv

5086 gumat

PLIC C5

* 500 buc./cutie

COD DETALII
DIMENSIUNI 
(mm x mm) GRAMAJ (g/m2) CULORI

4657 siliconic

162 x 229 90

4648
siliconic, deschidere 

latura mare

5143 gumat

4653 gumat ■
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* 250 buc./cutie

COD DETALII
DIMENSIUNI 
(mm x mm)

GRAMAJ 
(g/m2) CULORI

4661 siliconic

229 x 324

90

4658
siliconic cu burduf 

40 mm
130 ■

5226 autoadeziv 90

4649 gumat 90 ■

PLIC C4

* 250 buc./cutie

COD DETALII
DIMENSIUNI 
(mm x mm)

GRAMAJ 
(g/m2) CULORI

4654 siliconic

250 x 353

90-100

4655
siliconic cu burduf 

40 mm
130 ■

PLIC B4

* Recomandat pentru trimiteri de tip „fragil”
* 100 buc./cutie

COD
DIMENSIUNI EXTERIOR

(mm x mm)
DIMENSIUNI INTERIOR

(mm x mm)
GRAMAJ 
(g/m2) CULORI

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

100-130
■

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

PLIC ANTIȘOC

PLICURI

PLICUL SILICONIC 
are o bandă de siguranță pe 
clapa de închidere care se 
îndepărtează pentru a se 

permite lipirea. 

PLICUL AUTOADEZIV are lipici atât pe clapa 
superioară, cât și pe cea inferioară (care este 
îndoită, pentru protecție). Lipirea se produce 

apropiind cele două părți cu adeziv și 
presându-le ușor. 

PLICUL GUMAT 
are lipici (în stare solidă) 

pe clapa de închidere. 
Pentru a se produce lipirea, 

acesta trebuie umezit. 

Alege plicul potrivit! 
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COD DIMENSIUNI (mm x m) CULORI BANDĂ ADEZIVĂ

BAD099 48 x 20,3 ■

BANDĂ ADEZIVĂ CU DISPENSER SCOTCH®

* Ușor de folosit datorită mini-dispenserului

COD DETALII CULORI BANDĂ ADEZIVĂ NR. IMAGINE

BAD060 Dispenser ■ 1

BAD044
Bandă adezivă 
50 mm x 66 m ■ 2

DISPENSER SCOTCH® PENTRU  
BANDĂ ADEZIVĂ DE AMBALARE

* Include două role de bandă adezivă maro de calitate superioară
* Adezivul benzii este acrilic, cu solvent pe bază de apă
* Grosime bandă adezivă: 50 microni
* Material dispenser: plastic

1

2

COD DIMENSIUNI (mm x m) AMBALARE

2576 50 x 50 36 buc./bax

2575 25 x 50 72 buc./bax

* Pentru protejarea provizorie a unor suprafețe (în cazul vopsirii, zugrăvirii etc.)
* Se înlătură ușor și nu lasă urme

BANDĂ ADEZIVĂ DE HÂRTIE

COD DIMENSIUNI (mm x m) DETALII

5499 50 x 50

5498 25 x 50

5497 19 x 50

6137 12 x 10

* Pentru lipire permanentă (afișe, poze etc.)

BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ

BENZI ADEZIVE ȘI ACCESORII
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COD

5983

* Util pentru aplicarea rapidă și ușoară a benzilor adezive de 50 mm x 60 m

APARAT PENTRU BANDĂ AMBALAJ

COD DIMENSIUNI (mm x m) DETALII CULORI

2573 48 x 66 ■
2572 25 x 66

* Pentru întrebuințare în diverse domenii

BANDĂ ADEZIVĂ

COD DIMENSIUNI (mm) AMBALARE

5195 500 6 buc./cutie

FOLIE STRETCH PENTRU AMBALARE

* Utilă pentru ambalări de diverse dimensiuni
* Grosime: 20 microni
* Greutate: 1,9 Kg

BENZI ADEZIVE ȘI ACCESORII
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ARTICOLE PENTRU TĂIERE

FOARFECĂ DE PRECIZIE SCOTCH®

* Lame din oțel inoxidabil
* Mânere proiectate să asigure confort atât pentru dreptaci, cât și pentru stângaci

COD DIMENSIUNE (mm)
NR. 

IMAGINE

FOA028 200 1

FOA030 180 2

potrivite 

pentru dreptaci 

și stângaci
1 2

FOARFECĂ

* Lame din oțel inoxidabil
* Mâner ergonomic din ABS, material de 30 de ori mai  

durabil decât plasticul obișnuit

COD DIMENSIUNE (mm)

2742 255

2743 210

2741 160

* Mâner din lemn pentru utilizare ușoară

COD DETALII

6742 12 buc./cutie

CUȚIT PENTRU CORESPONDENȚĂ
mâner  

din lemn

CUTTER DE PRECIZIE

* Ideal pentru tăieri precise
* Manșon de cauciuc
* Se livrează cu două lame

COD DETALII

4312 24 buc./cutie

CUTTER

* Corp din plastic rezistent
* Sistem de blocare a lamei
* Diverse culori

COD TIP
DIMENSIUNI 

(mm) DETALII

2686 cu șină metalică 18 36 buc./cutie

2687 standard 18
60 buc./cutie

2688 standard 9

LAME CUTTER

* Rezerve pentru cuttere
* Din oțel inoxidabil
* Segmentate în 13 secțiuni

COD DIMENSIUNI (mm) DETALII

4324 18
10 buc./set

4323 9

oțel  

inoxidabil oțel  

inoxidabil
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Benzi din cauciuc 

Sunt fabricate dintr-un material ce conține cauciuc natural în proporție de 60%, ceea ce le 
asigură durabilitate, elasticitate și rezistență la rupere sporite. Lățimea standard a unei benzi 
este de 1,5-2 mm, dar pentru utilizarea acesteia și în zona industrială sunt necesare lățimi mai 
mari, de 4-11 mm.

COD LĂȚIME (mm) DIAMETRU (mm) AMBALARE

5931 4 80

20 kg/bax5932 7 80

5930 11 80

BANDĂ LATĂ DIN CAUCIUC - 1 KG

* Galbenă, cu un conținut de 60% cauciuc natural
* Lățimi diferite

COD DIAMETRU (mm) AMBALARE

2578 40

20 kg/bax

2579 50

2580 60

2581 70

5865 80

5866 100

BANDĂ DIN CAUCIUC - 1 KG

* Galbenă, cu un conținut de 60% cauciuc natural
* Diametre diferite

COD DETALII AMBALARE

2577 10 pungi/set 200 pungi/bax

BANDĂ DIN CAUCIUC - 100 g

* Punga conține benzi de cauciuc de diferite dimensiuni și culori

BENZI DIN CAUCIUC



134 CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  5 ARTICOLE ȘCOLARE134

ARTICOLE ȘCOLARE
La școală sau acasă în timpul liber, copiii învață cu mai multă plăcere prin joc și dacă  
li se oferă obiecte concepute special pentru ei, în culori și din materiale plăcute, care  
să-i atragă. Caiete, blocnotesuri, carioci, creioane colorate, plastilină, acuarele, pensule, 
table școlare – poți alege din oferta Aperta, în funcție de vârsta copilului, obiecte care îl 
vor încânta și motiva.

NOUTĂȚI

Culori vibrante
pentru o 

atmosferă pozitivă!
Culorile joacă un rol foarte important în 

viața noastră. Ele nu ne influențează doar 
alegerile ce țin de estetică, ci acționează 

chiar și asupra stării noastre de spirit sau 
a sentimentelor. Pornind de la această 

idee, Rexel a creat o gamă de table 
magnetice în culori vii – nemaipomenite 
pentru spațiile de lucru anoste! Utile și 

unice prin design, aceste table magnetice 
includ câte un marker (negru sau de 

diferite culori fluorescente) și doi magneți 
la fel de colorați precum zilele pe care le 
vei petrece de astăzi înainte în noul tău 

birou decorat în culori vibrante!

află mai multe detalii la pag. 165.

Pentru micii designeri
EDUCATIV

Deși mulți copii își doresc 
să devină „doctorițe” sau avocați atunci 
când sunt mici, există și cazuri mai 
rare în care adevăratele meserii ale 
viitorilor oameni mari se conturează 
încă din copilărie. Acesta este mai 
ales cazul celor care vor deveni 
designeri sau arhitecți. De la vârste 
fragede, acești copii desenează foarte 
mult și sunt atenți chiar și la cele mai 
mici detalii, iar studiul prin joc 
îi poate ajuta să se dezvolte într-un ritm 
mai alert. Una dintre cele mai eficiente metode de dezvoltare artistică 
este scrierea sau desenarea pe caiete cu liniatură de tip „francez”.

Liniatura de tip „francez” este diferită și specifică școlii franceze, dar ea poate fi folosită cu succes de către oricine. Mai 
precis, acest tip de liniatură seamănă cu o foaie milimetrică, cu diferența că liniile sunt la distanță de 2 mm, trasate foarte fin, 
peste care sunt trasate linii mai groase ce formează pătrate – „grand carreaux” – cu latura de 8 mm. Pe acest tip de foaie se 
poate exersa scrisul sau desenatul în detaliu sau se poate folosi pentru scris obișnuit.

află detalii despre caietele cu liniatură franceză din pag. 137
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SIGURANȚĂ

CARIOCA® știe că activitățile artistico-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 și a le aplica în creații proprii. Liniștea sufletească a 
părinților, privind obiectele și produsele pe care le folosesc copiii lor, este foarte importantă pentru CARIOCA®.

„CREEAZĂ PENTRU A ÎNVĂȚA” este sloganul CARIOCA® care exprimă atât grija CARIOCA® în realizarea produselor, cât și îndemnul 
către dezvoltarea creativității.

De ce           ?

Cine este          ?
CARIOCA® este un brand internațional - încă din 1965 - specializat în producția de materiale pentru desenat și pictat.
CARIOCA® este o combinație de performanță, siguranță și confort! Performanța produselor - data de calitatea superioară,  
siguranța - dată de tehnologia de producție și confortul - prin comoditatea în folosire.

Ce face                   ?
În fiecare zi o echipă formată din designeri, chimiști și oameni din producție lucrează împreună cu pasiune pentru a crea 
instrumente de scris și colorat simple, dar avansate tehnologic.
Cernelurile pe care CARIOCA® le folosește în producția instrumentelor sale de scris și desenat conțin 80% apă, iar culorile sunt 
obținute doar din coloranți alimentari, la fel ca cei utilizați pentru iaurturi sau bomboane. Din acest motiv, produsele care conțin 
cerneluri sunt sigure pentru sănătatea copiilor.

Caracteristicile produselor
• SUPERWASHABLE – se curăță foarte ușor, doar cu apă, de pe piele și materiale textile
• WASHABLE – se curăță ușor, cu apă și săpun, de pe piele și materiale textile
• NON-TOXIC – datorită coloranților alimentari folosiți, cerneala este non-toxică, iar materialele din care sunt realizate produsele
  sunt reciclabile
• VENTILATED CAP – capac ventilat (prevăzut cu găuri speciale pentru a lăsa aerul să treacă și să se evite astfel riscul de sufocare în
   caz de înghițire accidentală). Supapa internă, din corpul instrumentului de scris, păstrează calitatea și durata de scriere
• BLOCKED TIP – vârful este rezistent la apăsare și la șocuri, fără să se înfunde în interiorul corpului instrumentului de scris

află mai multe despre toate produsele carioca® în continuare, în acest capitol.
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COD FORMAT GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

CAI070 A4 90 90 dictando/matematică

CAI071 A5 90 90 dictando/matematică

CAIET CLAIREFONTAINE LINICOLOR

* Hârtie premium, semilucioasă
* Foile sunt prinse cu spiră dublă metalică pentru rezistență îndelungată
* Copertă din polipropilenă color semitransparentă
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi

CAIETE ȘI BLOCNOTESURI

COD FORMAT GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

CAI005 A4 90 48 dictando/matematică

CAI006 A5 90 48 dictando/matematică

CAIET CLAIREFONTAINE

* Hârtie premium, semilucioasă
* Foile sunt prinse cu capse
* Copertă din carton semilucios în diverse culori
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi
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COD DIMENSIUNI (cm) GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

CAI043 17 x 22 90 24 tip francez

CAI040 24 x 32 90 24 tip francez

CAI042 24 x 32 90 48 tip francez

CAI041 24 x 32 90 96 tip francez

CAIET CLAIREFONTAINE METRIC

* Hârtie premium, semilucioasă
* Liniatură tip francez (explicații la pagina 134)
* Foile sunt prinse cu capse
* Copertă din carton semilucios în diverse culori
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi

CAIETE ȘI BLOCNOTESURI

CAIET CLAIREFONTAINE MUZICĂ

* Hârtie premium, semilucioasă
* Liniatură portativ (10 portative/pag despărțite cu o linie orizontală)
* Foile sunt prinse cu capse
* Copertă din carton semilucios în diverse culori
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi

COD DIMENSIUNI (cm) GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

CAI039 21 x 29,7 90 24 portativ

REPERTOAR CLAIREFONTAINE METRIC

* Hârtie premium, semilucioasă
* Indecși plastifiați inscripționați alfabetic
* Foile sunt prinse cu spiră dublă metalică pentru rezistență îndelungată
* Copertă din carton semilucios în diverse culori
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi

COD DIMENSIUNI (cm) GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

REG002 11 x 17 90 50 tip francez
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AGENDĂ ȘCOLARĂ CLAIREFONTAINE

* Hârtie premium, semilucioasă
* Primele pagini conțin spații pentru date personale și un planificator săptă-

mânal pe ore (8:00-18:00)
* Paginile din interior sunt împărțite în zilele săptămânii, de luni până sâm-

bătă, câte 12/zi și au indecși color pe margine pentru accesare rapidă și 
organizare eficientă a activităților

* Foile sunt prinse cu spiră dublă metalică pentru rezistență îndelungată
* Copertă din carton semilucios in diverse culori
* Colțuri rotunjite pentru un aspect elegant, dar și pentru protejarea mâinilor 

de zgârieturi

COD DIMENSIUNI (cm) GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

AGE023 17 x 22 90 72 tip francez

COD FORMAT GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

6144 A4 75 100 matematică

6147 A5 75 100 matematică

6145 A4 60 80 dictando/ matematică

6148 A5 60 80 dictando/ matematică

CAIET CU SPIRALĂ FORSTER

* Hârtie standard
* Foile sunt prinse cu spiră metalică
* Copertă din carton

CARNEȚEL

* Hârtie standard
* Foile sunt prinse cu spiră dublă metalică
* Copertă flexibilă din plastic

COD DIMENSIUNI (cm) GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

5180 12 x 8 70 60 dictando

CAIETE ȘI BLOCNOTESURI
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BLOCNOTES CLAIREFONTAINE PUPITRE

* Hârtie premium, semilucioasă
* Foi cu microperforații pentru o rupere ușoară și uniformă
* Foile sunt prinse cu spiră dublă metalică
* Copertă din carton semilucios în diverse culori

CAIETE ȘI BLOCNOTESURI

COD FORMAT GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

6139 A4 60 50 dictando/matematică

6173 A5 60 50 dictando/matematică

6142 A6 60 50 dictando/matematică

BLOCNOTES CU SPIRALĂ FORSTER

* Hârtie standard
* Foile sunt prinse cu spiră metalică
* Copertă din carton

BLOCNOTES

* Hârtie standard
* Foile sunt prinse cu spiră dublă metalică
* Copertă flexibilă din plastic

BLOCNOTES CAPSAT FORSTER

* Hârtie standard
* Foile sunt prinse cu capse
* Coperți din carton

COD FORMAT GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

6138 A4 60 50 matematică

6141 A5 60 50 matematică

COD DIMENSIUNE (cm) GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

5145 10 x 6 70 60 dictando

COD FORMAT GRAMAJ FILĂ (g/m2) NR. FILE LINIATURĂ

CAI054 A4 90 80 matematică

CAI055 A5 90 80 dictando/matematică
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COD FORMAT CULORI

2661 A5

■■■■
2659 A4

COPERTĂ SEMITRANSPARENTĂ

* Confecționată din plastic semitransparent mat, pentru protecția caietelor 
și cărților

COPERȚI PENTRU CAIETE ȘI CĂRȚI

COD FORMAT

5738 A5 cu extensie

2660 A5

2658 A4

COPERTĂ CU MARGINE COLOR

* Confecționată din plastic transparent lucios, cu marginile interioare color, 
pentru protecția caietelor și cărților

* Formatul A5 (cod 5738) are coperta inferioară prevăzută cu o extensie care 
se poate folosi ca semn de carte

COD TIP DIMENSIUNI (cm)

SKO010 Cristal 55 x 31

SKO011 Standard 55 x 31

COPERTĂ CU MARGINI AUTOADEZIVE

* Confecționată din plastic transparent cu margini autoadezive, pentru 
protecția caietelor și cărților

COD DIMENSIUNI (cm)

SKO012 33 x 150

COPERTĂ AUTOADEZIVĂ

* Confecționată din plastic transparent, autoadezivă (pe toată suprafața) 
pentru protecția caietelor și cărților

COD DETALII

2730 30 buc./set

ETICHETĂ ȘCOLARĂ

* Autoadezivă cu liniatură albastră
* Dimensiuni: 83 x 53 mm

COD DETALII NR. IMAGINE

2662 pentru elev 1

4161 pentru student 2

COPERTĂ PENTRU CARNET

* Confecționată din plastic
* Disponibilă în diverse culori

1 2
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CARIOCI

COD CULORI/SET GROSIME SCRIERE (mm)

SKR059 6 6

SKR060 12 6

SKR061 18 6

CARIOCA JUMBO

* Corp gros, octogonal
* Vârf rotund, gros
* Cerneală non-toxică care se curăță foarte ușor, doar cu apă
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

COD CULORI/SET GROSIME SCRIERE (mm)

SKR062 6 2,6

SKR063 12 2,6

SKR064 18 2,6

SKR065 24 2,6

CARIOCA JOY

* Corp clasic, rotund
* Vârf subțire, fin
* Cerneală non-toxică care se curăță foarte ușor, doar cu apă
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

COD CULORI/SET GROSIME SCRIERE (mm)

SKR070 12 2,6

CARIOCA DOODLES

* Corp clasic, rotund
* Vârf subțire, fin
* Cerneală non-toxică care se curăță foarte ușor, doar cu apă
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

vârf 

rezistent la 

apăsare

vârf 

rezistent la 

apăsare

vârf 

rezistent la 

apăsare
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CARIOCI

COD CULORI/SET GROSIME SCRIERE (mm)

SKR066 12 2,6/4,7

SKR067 24 2,6/4,7

CARIOCA BIRELLO

* Corp clasic, rotund
* Vârf la ambele capete de grosimi diferite (subțire/conic), aceeași culoare
* Cerneală non-toxică care se curăță foarte ușor, doar cu apă
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

vârf 

rezistent la 

apăsare

COD BUC/SET GROSIME SCRIERE (mm)

SKR068 6 (12 culori) 1-4,7

SKR069 12 (24 culori) 1-4,7

CARIOCA BI-COLOR

* Corp clasic, rotund
* Vârf la ambele capete de culori diferite, aceeași grosime (conic)
* Cerneală non-toxică care se curăță foarte ușor, doar cu apă
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

COD BUC/SET
GROSIME 

SCRIERE (mm)

SKR100 30 mix

CARIOCA TRAVEL KIT

* Kit-ul conține:

 # 6 Carioca Jumbo

 # 12 Carioca Birello

 # 12 Carioca Doodles

 # O carte de colorat

O cariocă = două culori

„mini-

servietă” cu 

mâner din  

plastic ușor!

vârf 

rezistent la 

apăsare



144 CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  5 ARTICOLE ȘCOLARE

CARIOCI

COD CULORI/SET GROSIME SCRIERE (mm)

SKR071 8 1-4,7

CARIOCA NEON

* Corp clasic, rotund
* Vârf conic
* Cerneală non-toxică care se curăță ușor, cu apă și săpun
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

culori 

fluorescente

Poate fi folosită și ca textmarker.

COD CULORI/SET GROSIME SCRIERE (mm)

SKR072 12 1-4,7

CARIOCA PARFUMATĂ XPLOSION

* Corp clasic, rotund
* Vârf conic
* Cerneală non-toxică care se curăță ușor, cu apă și săpun
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

vârf 

rezistent la 

apăsare

Substanțele folosite pentru obținerea 
mirosurilor sunt non-alergenice.

CULOARE MIROS CULOARE MIROS

■ Negru - Lemn dulce ■ Verde - Măr

■ Maro - Ciocolată ■ Verde închis - Mentă

■ Roz - Piersică ■ Albastru deschis - Anason

■ Roșu - Cășună ■ Albastru - Struguri

■ Portocaliu - Portocală ■ Violet - Lavandă

■ Galben - Banană ■ Gri - Vanilie

COD CULORI/SET GROSIME SCRIERE (mm)

SKR075 6 1-7

SKR076 12 1-7

CARIOCA STAMPERELLO

* Corp de dimensiuni mici, rotund
* Vârf conic și capăt cu model pentru a ștampila
* Cerneală non-toxică care se curăță ușor cu apă și săpun
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

vârf 

rezistent la 

apăsare

2 în 1:

colorat și 

ștampilat

vârf 

rezistent la 

apăsare
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CARIOCI

COD CONȚINUT GROSIME SCRIERE (mm)

SKR074
9 carioci Color Change
9 carioci Color Erasable

2 markere Magink
6

SET MAGIC

* Corp clasic, rotund
* Vârf rotund, gros
* Cerneala se curăță ușor cu apă și săpun
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

vârf 

rezistent la 

apăsare

Color Change = culorile pot fi schimbate cu 
ajutorul markerului Magink (alb). Culoarea de 
bază este reprezentată de corp, iar culoarea care 
se poate obține este reprezentată de capac.

Color Erasable = culorile pot fi șterse cu 
ajutorul markerului Magink (alb). Foarte util dacă 
se greșește sau dacă se depășește conturul.

Magink = markerul care schimbă sau șterge 
culoarea.

COD CONȚINUT GROSIME SCRIERE (mm)

SKR073
9 carioci

1 marker Magink
6

CARIOCA COLOR CHANGE

* Corp clasic, rotund
* Vârf rotund, gros
* Cerneala se curăță ușor cu apă și săpun
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

vârf 

rezistent la 

apăsare

9 carioci = 18 culori
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CARIOCI

COD CULORI/SET

SKR094 6

SKR095 12

CARIOCA BABY 1+

* Corp cu design atractiv pentru copiii cu vârsta mai mare de 1 an
* Vârf special, scurt și rotund
* Cerneală non-toxică care se curăță foarte ușor doar cu apă
* Capac în formă specială pentru a nu putea fi înghițit de copiii foarte 

mici, dar și ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală (de 
copiii mai mari)

Testată dermatologic! Siguranță maximă pentru 
copii! Nu prezintă riscuri.

COD CULORI/SET

SKR096 6

SKR097 12

CARIOCA BABY 2+

* Corp cu design atractiv pentru copiii cu vârsta mai mare de 1 an
* Vârf special, scurt și rotund
* Cerneală non-toxică care se curăță foarte ușor cu apă
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

vârf 

rezistent la 

apăsare

vârf 

rezistent la 

apăsare
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CARIOCI

COD CULORI/SET GROSIME SCRIERE (mm)

SKR077 6 6

SKR079 12 6

CARIOCA FABRIC

* Corp clasic, rotund
* Vârf rotund, gros
* Cerneală specială pentru scriere și desenare pe textile
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

vârf 

rezistent la 

apăsare

Desenul realizat se usucă complet după 5 
ore și va rezista la spălare. Pentru fixarea 
scrierii/desenului trebuie folosit fierul de călcat 
(după cele 5 ore) pe spatele materialului.

COD TIP CULORI/SET CANTITATE (ml)

SKP028 Neon 6 10,5

SKP029 Pearl 6 10,5

CARIOCA FABRIC ART

* Corp de dimensiuni reduse, rotund
* Vârf special pentru eliberarea controlată a cernelii
* Cerneală specială pentru scriere și desenare pe textile, cu efect în relief

culori 

fluorescente

efect 

perlat

Pentru fixarea scrierii/desenului trebuie 
folosit fierul de călcat pe spatele materialului.
Desenul realizat va rezista la spălare, la 
temperaturi de până la 60o

MARKER ICO PENTRU TEXTILE

* Corp clasic, rotund
* Vârf rotund, mediu
* Cerneală specială pentru scriere pe textile

COD CULORI
GROSIME DE 

SCRIERE (mm)

6381 ■■■■■■■■ 1-3

Pentru fixarea scrierii/desenului trebuie folosit fierul de călcat. Desenul realizat va rezista la 
spălare, la temperaturi de până la 600 C.
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CARIOCI

CARIOCI CREATIVE KIDS RAINBOW

* Corp clasic, rotund
* Vârf subțire, fin
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

COD CULORI/SET GROSIME DE SCRIERE (mm)

6408 5 1-1,5

6409 10 1-1,5

6410 15 1-1,5

CARIOCI TIP PENSULĂ ICO XXL

* Corp gros, rotund
* Vârf tip pensulă, excelent pentru realizarea unor desene cu aspect de 

pictură în acuarelă
* Capac ventilat, antisufocare în caz de înghițire accidentală

COD CULORI/SET GROSIME DE SCRIERE (mm)

6411 6 1-6

6412 10 1-6

CARIOCI LAMBO SCHOOL THICK

* Corp de dimensiuni reduse, rotund
* Vârf rotund
* Cerneala se curăță cu apă și săpun

COD CULORI/SET GROSIME DE SCRIERE (mm)

5934 12 1-2

CARIOCI LAMBO SCHOOL

* Corp clasic, rotund
* Vârf subțire, fin

COD CULORI/SET
GROSIME DE 

SCRIERE (mm)

5942 6 0,5-1

5973 18 0,5-1
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CREIOANE COLOR

CREIOANE COLOR

* Corp hexagonal din lemn lăcuit
* Mină rezistentă, în culori strălucitoare

COD CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

SKR083 12 3

SKR084 18 3

CREIOANE BI-COLOR

* Corp hexagonal din lemn lăcuit
* Mină rezistentă, în culori strălucitoare

COD BUC./SET DIAMETRU MINĂ (mm)

SKR091 6 (12 culori) 5

CREIOANE COLOR ACQUARELL

* Corp hexagonal din lemn lăcuit
* Mină rezistentă, de calitate superioară, ce se transformă în acuarelă dacă 

desenul este finisat cu o pensulă udă

COD CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

SKR093 12 3,3

pensulă 

cadou

ascuțitoare 

cadou

Transformă 
desenele 
în picturi!
Să desenezi și să pictezi folosind doar 
creioane color? Da, dacă mina creionului 
este una specială (solubilă în apă) și poate 
permite ca desenul să fie transformat într-o 
pictură. Se pot obține efecte incredibile, 
desenul și pictura devenind cu adevărat 
distractive. Creioanele Acquarell sunt de 
nelipsit din trusa unui artist, indiferent de 
vârstă: preșcolari, școlari, studenți la arte 
sau artiști amatori.

loc 

pentru 

scrierea

numelui
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CREIOANE COLOR

CREIOANE COLOR 
TRIUNGHIULARE

* Corp triunghiular din lemn lăcuit
* Mină rezistentă, în culori strălucitoare

COD TIP
CULORI/

SET
DIAMETRU 
MINĂ (mm)

NR. 
IMAGINE

SKR092 Neon 6 4 1

SKR085 Maxi 6 5 2

SKR086 Clasic 12 3,5 3

1 2 3

CREIOANE COLOR TITA

* Corp hexagonal din rășini sintetice pentru un impact minim asupra mediului 
înconjurător

* Mină foarte rezistentă la apăsare, în culori strălucitoare

COD TIP CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

SKR090 Maxi 6 4

SKR087 Clasic 12 3

SKR089 Clasic 18 3

SKR088 Clasic 24 3

mină 

rezistentă la 

apăsare

culori

fluorescente

material 

prietenos cu 

mediul

loc 

pentru 

scrierea

numelui



CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  5 ARTICOLE ȘCOLARE 151

COD CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

SKR098 6 10

CREIOANE COLOR 3:1 BABY 1+

* Corp gros și foarte ușor, special pentru copiii cu vârsta mai mare de 1 an
* Mină moale ce combină trei instrumente de desen: creion color, creion cerat 

și acuarelă

CREIOANE COLOR

ascuțitoare cadou

COD CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

SKR099 10 4

CREIOANE COLOR BABY 2+

* Corp gros, triunghiular, din rășini sintetice, special pentru copiii cu vârsta 
mai mare de 2 ani

* Mină foarte rezistentă la apăsare

Vârf rezistent la apăsare

COD CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

4303 6 3

4304 12 3

4305 24 3

CREIOANE COLOR SCRIVA

* Corp hexagonal
* Mină moale în culori strălucitoare

* Corp hexagonal din lemn
* Mină moale în culori strălucitoare

CREIOANE COLOR CREATIVE KIDS

COD CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

6422 6 3

6423 12 3
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CREIOANE COLOR

* Corp hexagonal, flexibil
* Mină moale în culori strălucitoare

CREIOANE COLOR FLEXIBILE   
CREATIVE KIDS

COD CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

6415 12 3

* Corp gros, din lemn natur, de formă triunghiulară
* Mină moale în culori strălucitoare

CREIOANE COLOR TRIUNGHIULARE  
CREATIVE KIDS

COD CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

6416 12 5

COD DETALII CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

5969 corp gros 12 5

5970 corp subțire 24 3

CREIOANE COLOR LAMBO SCHOOL

* Corp hexagonal
* Mină moale în culori strălucitoare

COD CULORI/SET DIAMETRU MINĂ (mm)

5967 6 3

5968 12 3

5935 24 3

CREIOANE COLOR TRIUNGHIULARE 
LAMBO SCHOOL

* Corp triunghiular
* Mină moale în culori strălucitoare

loc 

pentru 

scrierea

numelui

loc 

pentru 

scrierea

numelui
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COD

6540

ASCUȚITOARE ELECTRICĂ DUBLĂ

* Potrivită pentru a ascuți creioane obișnuite (Ø 6-8 mm) sau mai groase 
(Ø 9-12 mm)

* Funcționează cu 4 baterii AA x 1,5 V sau cu un adaptor de 6 V (neincluse)

CREIOANE COLOR

COD

6489

ASCUȚITOARE CU MANIVELĂ

* Recomandată pentru a ascuți creioane cu grosime standard
* Pentru folosire se fixează pe marginea mesei

COD MATERIAL

4029 aluminiu

6136 plastic

ASCUȚITORI

* Material: aluminiu sau plastic (diverse culori)

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).

Ascuțitoarea electrică, 
un ajutor la îndemână 
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CREIOANE CERATE

COD CULORI/SET DIAMETRU (mm)

SKR082 12 10

SKR081 50 10

CREIOANE CERATE MAXI

* Corp gros, în culori strălucitoare
* Se curăță ușor, cu apă și săpun

COD CULORI/SET DIAMETRU (mm)

SKR080 12 8

CREIOANE CERATE

* Corp clasic în culori strălucitoare
* Se curăță ușor cu apă și săpun

CREIOANE CERATE „ANIMĂLUȚE”

* Corp gros, rotund, cu capătul în forma unui cap de animăluț
* Culori strălucitoare

COD CULORI/SET DIAMETRU (mm)

6500 6 12

fără 

gluten
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CREIOANE CERATE

CREIOANE CERATE CREATIVE KIDS

* Corp clasic în culori strălucitoare

COD CULORI/SET DIAMETRU (mm)

6417 6 8

6418 12 8

* Corp gros, hexagonal, în culori strălucitoare

CREIOANE CERATE OIL PASTELS  
LAMBO SCHOOL

COD CULORI/SET DIAMETRU (mm)

5972 12 10

CREIOANE CERATE LAMBO SCHOOL

* Corp clasic în culori strălucitoare

COD CULORI/SET DIAMETRU (mm)

5938 6 8

5939 12 8

5940 24 8

Lambo School, 
o gamă completă 
pentru copii
Există cineva care este mereu gata să se joace, este 
plin de energie și vrea să verifice dacă Pământul este 
cu adevărat rotund. Este Super Oița Lambo (Lambo 
Super Sheep). 
Ei îi place să deseneze, să picteze, să modeleze și să 
exploreze lumea. Orice copil își dorește să petreacă 
cât mai mult timp împreună cu Super Oița Lambo! 
Această gamă de produse este concepută astfel încât 
să fie pe placul copiilor preșcolari și școlari mici.
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TEMPERA ȘI ACUARELE

CREION-TEMPERA TEMPERELLO

* Tempera solidă pentru a crea desene și picturi fără pensulă și apă
* Poate fi utilizat pe hârtie, carton și lemn
* Acoperire foarte bună și uscare rapidă
* Se curăță ușor, cu apă și săpun

COD CULORI/SET CANTITATE (g)

SKP022 6 10

SKP023 12 10

CREION-TEMPERA TEMPERELLO NEON

* Tempera solidă pentru a crea desene și picturi fără pensulă și apă
* Poate fi utilizat pe hârtie, carton și lemn
* Acoperire foarte bună și uscare rapidă
* Se curăță ușor cu apă și săpun

COD CULORI/SET CANTITATE (g)

SKP025 6 10

CREION-TEMPERA TEMPERELLO METALLIC

* Tempera solidă pentru a crea desene și picturi fără pensulă și apă
* Poate fi utilizat pe hârtie, carton și lemn
* Acoperire foarte bună și uscare rapidă
* Se curăță ușor cu apă și săpun

COD CULORI/SET CANTITATE (g)

SKP024 6 10

culori  fluorescente

culori  metalice
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TEMPERA ȘI ACUARELE

READY TEMPERA

* Gata pregătită pentru a crea picturi în culori extraordinare
* Poate fi folosită pe orice suprafață poroasă: hârtie, carton, lemn, polistiren etc.
* Acoperire foarte bună
* Se curăță ușor cu apă și săpun

COD CANTITATE (ml)

SKP026 500

TEMPERA FINGER BABY 2+

* Special creată pentru a fi folosită direct cu degetele, de copiii cu vârsta mai 
mare de 2 ani

* Non-toxică, se curăță ușor cu apă și săpun

COD CULORI/SET CANTITATE (ml)

SKP027 6 80

TEMPERA

* Culori strălucitoare care se pot ames-
teca foarte ușor pentru a se obține o 
paletă completă de culori

* Se curăță ușor cu apă și săpun

COD CULORI/SET CANTITATE (ml)

SKP021 7 7,5

SKP020 12 7,5

Pensulă cadou

CULORI

■ Alb ■ Maro ■ Portocaliu ■ Bleu

■ Negru ■ Bej ■ Galben-pal ■ Bleumarin

■ Galben ■ Caisă ■ Vernil ■ Mov

■ Roz ■ Roz-pal ■ Verde ■ Auriu

■ Albastru ■ Roșu ■ Verde-închis ■ Argintiu

Testată dermatologic! Siguranță maximă pentru 
copii! Nu prezintă riscuri.



158 CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  5 ARTICOLE ȘCOLARE

TEMPERA ȘI ACUARELE

ACUARELE

* Culori strălucitoare ușor de diluat în apă și de combinat 
pentru a se obține o mulțime de culori

COD CULORI/SET DIAMETRU PASTILĂ (mm)

SKP018 12 30

SKP019 24 30

Pensulă cadou

* Culori strălucitoare ușor de diluat în apă și de 
combinat pentru a se obține o mulțime de culori

COD CULORI/SET DIAMETRU PASTILĂ (mm)

6421 12 30

* Consistență de foarte bună calitate
* Culori strălucitoare

COD CULORI/SET CANTITATE (ml)

6419 6 16

6420 10 16

* Mâner din lemn vopsit
* Vârf din păr natural

COD MĂRIMI BUC./SET

6405 4, 6, 10 3

6404 4, 8, 12 3

6403 2, 4, 6, 8, 10 5

ACUARELE CREATIVE KIDS TEMPERA CREATIVE KIDS PENSULE CREATIVE KIDS

* Culori strălucitoare ușor de diluat în apă și de 
combinat pentru a se obține o mulțime de culori

* Disponibile în recipiente din plastic cu capac 
filetat

COD CULORI/SET CANTITATE (ml)

5933 12 20

* Mâner din lemn natur
* Vârf din păr natural

COD MĂRIMI BUC./SET

4354 2, 4, 6, 8, 10, 12 6

ACUARELE LAMBO SCHOOL TEMPERA LAMBO SCHOOL SET PENSULE SCRIVA

COD CULORI/SET
DIAMETRU 

PASTILĂ (mm)

5936 6 30

5937 12 30
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LIPICIURI

LIPICI CU SCLIPICI FLUO

* Ideal pentru decorațiuni diverse 
* Se usucă complet după 5 ore
* Se curăță ușor cu apă și săpun

COD CULORI/SET CANTITATE (ml)

LIP046 6 10,5

LIPICI CU SCLIPICI

* Ideal pentru decorațiuni diverse 
* Se usucă complet după 5 ore
* Se curăță ușor cu apă și săpun

COD CULORI/SET CANTITATE (ml)

LIP047 6 10,5

LIPICI STICK UHU

* Lipește hârtie, carton și 
polistiren extrudat

* Capacul filetat previne 
uscarea lipiciului

* Se curăță ușor cu apă și săpun
* Nu conține solvenți

COD CANTITATE (g)

LIP005 21

LIPICI LICHID UHU

* Lipește hârtie și carton
* Se curăță ușor cu apă și săpun
* Nu conține solvenți

COD CANTITATE (ml)

LIP023 50

culori

fluorescente
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LIPICIURI

LIPICI STICK

* Lipește: hârtie și carton

COD TIP CANTITATE (g)

LIP010 Fix 40

2543 Fix 20

2542 Fix 10

6295 NN 36

6192 NN 20

6294 NN 9

LIPICI LICHID

COD TIP CANTITATE (ml)

2545 vârf plat 50

5783 vârf tip burete 50

* Lipește: hârtie și carton

LIPICI TIP BANDĂ TOMBOW MAXI POWER

COD DIMENSIUNI (mm x m)

LIP038 8.4 x 16

* Lipici permanent potrivit pentru hârtie, fotografii, carton etc.
* Reîncărcabil cu rezerva cod LIP039
* Nu conține solvenți sau acizi

REZERVĂ LIPICI TIP BANDĂ  
TOMBOW MAXI POWER

COD DIMENSIUNI (mm x m)

LIP039 8.4 x 16

* Rezervă pentru lipiciul tip bandă Tombow Maxi Power, cod LIP038

LIPICI STICK SCOTCH®

* Lipește: hârtie, carton și fotografii
* Nu conține solvenți

COD CANTITATE (g) BUC./DISPLAY

LIP041 21 20

LIP040 8 30
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ARTICOLE PENTRU LUCRU MANUAL

FOARFECĂ SCOTCH® DECO

* Lame din oțel inoxidabil
* Mânere soft touch pentru confort maxim la utilizare

COD DIMENSIUNI (mm) NR. IMAGINE

FOA029 165 1

FOA033 130 2

FOARFECĂ SCRIVA KID N CUT

* Taie hârtia, însă nu taie părul sau hainele
* Vârfuri rotunjite
* Material: plastic ABS

COD TIP DIMENSIUNI (mm)

FOA031 Raton, Câine, Tigru 120

FOARFECĂ SCRIVA

* Lame din oțel inoxidabil cu gradație până la 5 cm
* Mânere acoperite cu plastic ABS

COD DIMENSIUNI (mm)

2740 130

FOARFECĂ SCRIVA ZIG-ZAG

* Lame zimțate din oțel inoxidabil
* Acoperită cu plastic ABS

COD DIMENSIUNI (mm) Detalii

2739 135 la bucată

4299 160 set 8 buc.

FOARFECĂ PENTRU STÂNGACI  
LAMBO SCHOOL

COD DIMENSIUNI (mm)

5977 135

* Lame din oțel inoxidabil cu gradație până la 5 cm
* Mâner din plastic în trei variante de culoare (albastru, galben și roz)

1

2

potrivite 

pentru dreptaci 

și stângaci
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ARTICOLE PENTRU LUCRU MANUAL

HÂRTIE CREPONATĂ CREATIVE KIDS

RIGLĂ DIN PLASTIC

* Disponibilă în diverse dimensiuni și culori

COD LUNGIME (cm) CULORI

4256 20

6159 40

6160 50

6158 30 asortate

COMPAS LAMBO SCHOOL

* Corp din metal ușor
* Conține un vârf de creion

COD

5971

* Batoane color ușor de modelat * Batoane color cu lungimea de 12 cm

COD BUC./SET CANTITATE (g)

6194 6 100

5943 12 200

* Material: plastic flexibil cu margini bine șlefuite

PLASTILINĂ CREATIVE KIDS PLASTILINĂ LAMBO SCHOOL PLANȘĂ PENTRU PLASTILINĂ

COD BUC./SET CANTITATE (g)

6414 10 200

COD FORMAT

5254 A3

5253 A4

* Utilă pentru protecția biroului
* Material: plastic imprimat și maleabil

MAPĂ DE BIROU  
CU DESENE

COD MODEL DIMENSIUNI (cm)

2798 cățel 66,5 x 43

2799 pisică 66,5 x 43

COD DIMENSIUNI (cm) CULORI

SKL008 200 x 50 ■■■■■■■■■

* Ideală pentru activități creative
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TABLE ȘCOLARE

TABLĂ MAGNETICĂ COLOR FĂRĂ RAMĂ

* Suprafață magnetică colorată
* 2 magneți colorați
* 1 marker neon
* Include elemente de montaj (magneți și bandă dublu adezivă)

COD DIMENSIUNI (cm x cm) CULORI SUPRAFAȚĂ

WHB078 36 x 36 ■■■

TABLĂ MAGNETICĂ COLOR COMBO  
FĂRĂ RAMĂ

* Suprafață magnetică colorată cu zone din burete dens pentru prinderea cu 
pioneze a unor notițe

* 2 magneți colorați
* Marker neon magnetic cu burete

COD DIMENSIUNI (cm x cm) CULORI SUPRAFAȚĂ

WHB079 36 x 36 ■■■

TABLĂ MAGNETICĂ ALBĂ COMBO  
CU RAMĂ COLOR

* Suprafață magnetică albă cu zonă din plută
* 2 magneți colorați
* 1 marker negru cu burete (în capătul capacului)
* Include elemente de montaj

COD DIMENSIUNI (cm x cm) CULORI RAMĂ

WHB080 36 x 28 ■■■
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TABLE ȘCOLARE

TABLĂ ȘCOLARĂ CU RAMĂ COLOR BI-SILQUE

* Suprafață dublă de scriere (față/verso): o suprafață are liniatură matematică, iar 
cealaltă este simplă

* Ramă color din plastic
* Colțuri rotunjite pentru a se asigura protecția la mânuire
* Include elemente de montaj

COD FORMAT

WHB068 A4

WHB069 A3

TABLĂ ȘCOLARĂ FĂRĂ RAMĂ BI-SILQUE

* Suprafață dublă de scriere (față/verso): o suprafață are liniatură matematică, 
iar cealaltă este simplă

* Colțuri rotunjite pentru a se asigura protecția la mânuire
* Include un marker negru cu sistem de prindere autoadeziv

COD FORMAT

WHB072 A4

WHB073 A3

TABLĂ NEAGRĂ FĂRĂ RAMĂ BI-SILQUE

* Suprafață foarte netedă, tratată special, ce asigură o scriere ușoară cu 
creta lichidă sau solidă

* Colțuri rotunjite pentru a se asigura protecția la mânuire
* Include două bucăți de cretă și un burețel pentru ștergere

COD FORMAT

WHB070 A4

WHB071 A3

CRETĂ LAMBO SCHOOL

* Batoane groase cu diametrul de 2,5 cm și lungimea de 10 cm, diverse culori 
(alb, roz, galben, verde, bleu)

COD BUC./SET

6506 10

Pentru scriere sau desenare se pot folosi 
Deco Markere Schneider prezentate la pag. 96.
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GHIOZDANE

Cu personajul preferat la școală
Specialiștii spun că majoritatea copiilor preferă să meargă la 
școală cu personajul preferat afișat, în primul rând pe ghiozdan. 
De asemenea, o culoare atractivă este importantă pentru un sfert 
dintre școlari, iar accesoriile contează pentru 37% dintre copii. 
Toate ghiozdanele din oferta Aperta sunt de calitate foarte bună, 

majoritatea au bretele buretate, pentru ca umerii să fie protejați, 
spate ergonomic, astfel încât greutatea ghiozdanului să fi mai 
ușor de dus, compartimente închise cu fermoar pentru siguranță și 
elemente reflectorizante, foarte utile mai ales când se înnoptează 
devreme.

pentru oferta completă vizitați www.aperta.ro
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ARTICOLE DE BIROU
Un birou dotat cu articole și echipamente de bună calitate asigură o bună funcționare  
a afacerii. Când ai la îndemână tot ce-ți trebuie, te poți concentra la ce ai important  
de făcut la serviciu și pe îmbunătățirea performanțelor companiei. Catalogul Aperta  
îți oferă o paletă largă de articole de birou – de la mape, tăvițe și capsatoare la mașini  
de legat și laminat.

ECO

Deși are un nivel ridicat de calitate și un design modern, 
gama Van Moose de la Tarifold nu se oprește aici și duce 

exigența consumatorilor de accesorii pentru gadgeturi la 
un alt nivel. Cum? Prin realizarea unor produse nu numai 
calitative și actuale din punct de vedere al designului, ci 

și ecologice. 
Pâsla groasă, ce garantează protecția gadgeturilor de 

orice căzătură, este obținută 100% din PET-uri reciclate 
– acesta fiind principalul motiv pentru care tot mai mulți 

consumatori din întreaga lume aleg aceste produse 
deosebite.

Un motiv la fel de important datorită căruia consumatorii 
optează pentru produsele Van Moose este aspectul 

estetic deosebit al acestei game. Finisajul realizat cu 
multă atenție, cusăturile ton pe ton și culorile discrete 

dau acestor produse o eleganță ancorată în modernitate 
prin simplitatea designului ales.

Întrucât sunt preocupați de refolosirea a cât mai multor 
tipuri de materiale, experții Van Moose ne recomandă să 

continuăm să reciclăm din ce în ce mai mult pentru că 
este în beneficiul nostru și al planetei noastre (din 10  

PET-uri se obțin aproximativ 500 g fibră de pâslă).

află mai multe detalii despre gama van moose la pag. 190.

Prietenoasă cu mediul și nevoile tale

PRACTIC

În funcție de activitatea profesională pe care o 
avem, este posibil să existe situații în care să avem 
nevoie de un ajutor de nădejde pentru legarea 
documentelor oficiale. Fie că vorbim despre lucrări 
de doctorat, dizertație, licență sau rapoarte anuale 
voluminoase, este important să înțelegem cât de mult 
ne poate influența percepția aspectul exterior al acestor 
documente. O carte sau un document nu trebuie judecat 
după coperta pe care o are, însă într-o era dominată de 
vizual, este inevitabil să nu se pună accent și pe acest 
element. Mașina de legat termic Peach este un instrument 
inovator și extrem de util în aceste situații. Procesul 
utilizat are la bază legarea prin intermediul căldurii, iar 
capacitatea de lipire ajunge până la 300 de coli. Astfel, 
documentele vor căpăta un aspect profesional printr-un 
proces rapid și simplu!

află mai multe detalii la pag. 170.

Pentru legături strânse
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Un birou cu personalitate
ORGANIZEAZĂ

Fie că este vorba despre organizarea inteligentă a biroului sau 
despre redecorarea sa folosind o culoare predominantă, este 
important să conștientizăm beneficiile acestor schimbări pentru 
a le putea pune în practică ori de câte ori ne schimbăm spațiul de 
lucru. 
O modalitate la îndemână pentru redefinirea spațiului de lucru sunt 
Gamele Office. Disponibile în mai multe variante, pentru a satisface 
chiar și cele mai exigente gusturi, Gamele Office pentru birou se 
adresează tuturor persoanelor care își doresc să spargă monotonia 
tradițională a spațiilor de birou.
Pentru cei preocupați de bunăstarea mediului, dar totodată iubitori 
de design în stil clasic, gama din plută – realizată din plută 100% 
naturală și reciclabilă – le poate oferi un set complet pentru un 
birou unic. 
Gama Marble de la Jalema este caracterizată de stilul sobru și 
elegant, în timp ce iubitorii de accente moderniste își pot îndrepta 
atenția spre Gama Metalică. Nu în ultimul rând, Gama Gloss de la 
CEP se adresează tuturor acelor persoane a căror culoare preferată 
este albastru – pentru un birou cu o atmosferă senină și plină de 
pozitivism.

află mai multe detalii despre gamele office în continuare în acest capitol. 

Păstrează confidențialitatea

Știm cu toții cât de importantă este distrugerea documentelor oficiale. Nu încape îndoială că aceasta este 
modalitatea cea mai potrivită prin care putem reduce la minimum riscurile de fraudă. Însă la fel de importantă 
este și distrugerea documentelor inutile. Specialiștii în ergonomie ne sfătuiesc să evităm păstrarea unor 
cantități foarte mari de maculatură „în caz că ne mai trebuie”. Este mult mai important să reciclăm. Fie că 
vorbim despre uzul acasă sau la birou, Rexel ne pune la dispoziție o gamă unică de distrugătoare care ne vor ajuta 
să economisim timp prin sistemul inteligent de autoalimentare automată. Cu o capacitate de distrugere de la 5 până 
la 300 de coli, distrugătoarele Rexel vor păstra confidențialitatea documentelor distruse și ne vor ajuta să facem rezerve de confeti 
pentru următoarele zile de naștere din familie. 

află mai multe detalii despre distrugătoarele rexel la pag. 176.

SIGURANȚĂ
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MAȘINI DE BIROU ȘI ACCESORII

COD

MLT004

* Procedeu inovator ce face posibilă lipirea termică a unui document cu 
până la 300 de file de 80 g/m2

* Acceptă toate formatele disponibile până la A4
* Timp de încălzire: 3 min.
* Timp de laminare: 1 min.

COD

6099

MAȘINĂ DE LEGAT PEACH  
STAR PRO PB200-30

* 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

6098

MAȘINĂ DE LEGAT PEACH  
PERSONAL 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) 

MAȘINĂ DE LEGAT TERMIC PEACH  
PB200-70
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MAȘINI DE BIROU ȘI ACCESORII

COD CULORI
DIMENSIUNE COTOR 

(mm)
CAPACITATE COLI 

 (70-80 g/m2) DETALII

CLT006 ■ 1,5 15

10 buc./setCLT001 ■ 6 60

CLT005 ■ 9 90

* Coperta din față este confecționată din PVC transparent, iar cea din spate 
din carton (cu aspect de imitație piele)

COPERTĂ PENTRU LEGAT TERMIC

* Format standard cu 21 de inele
* Lungime: 298 mm

SPIRALE DIN PLASTIC

COD CULORI
DIAMETRU 

(mm)
CAPACITATE COLI 

(70 – 80 g/m2) AMBALARE

4230 ■ 16 135 100 buc./set

4220 ■■■■ 14 105 100 buc./set

2966 ■■■ 12 85 100 buc./set

2965 ■■■ 10 60 100 buc./set

2968 ■■■ 8 35 100 buc./set

2967 ■■■ 6 20 100 buc./set

6105 ■ 4,5 5 100 buc./set

* Recomandată pentru legarea cu spirală sau cu baghetă
* Aspect imitație piele
* Material: carton de 250 g/m2

COPERTĂ DIN CARTON

* Recomandată pentru legarea cu spirală sau cu baghetă
* Aspect lucios, culori semitransparente sau total transparente
* Material: plastic

COPERTĂ DIN PLASTIC

COD CULORI FORMAT DETALII

4210 ■■■■■■■■ A4 100 buc./set

COD CULORI FORMAT
GROSIME  

(MICRONI) DETALII

4058 A4 200

100 buc./set4246 A4 150

2663 ■■■■■ A4 200
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MAȘINI DE BIROU ȘI ACCESORII

COD

LAM019

* Tehnologia inovativă Eco-technology ajută la economisirea cu 75% a  
energiei, în comparație cu mașinile de laminat standard 

* Ideală pentru uz moderat (acasă sau la birou)
* Acceptă toate formatele disponibile până la A4
* Capacitate de laminare: max. 2 x 125 microni
* Tip de laminare: la cald, cu două role
* Timp de încălzire: 2 min.
* Viteză de laminare: 40 cm/min.
* Se livrează cu 10 folii pentru laminare la cald: 2 folii format A4, 3 folii A5 și 5 

folii 9 x 6 cm (pentru cărți de vizită)

MAȘINĂ DE LAMINAT A4 PEACH  
PREMIUM PL750

COD

LAM020

* Ideală pentru uz moderat (acasă sau la birou)
* Acceptă toate formatele disponibile până la A3
* Capacitate de laminare: max. 2 x 125 microni
* Tip de laminare: la cald, cu două role
* Timp de încălzire: 2 min.
* Viteză de laminare: 40 cm./min.
* Se livrează cu 10 folii pentru laminare la cald: 2 folii format A4, 3 folii cu 

dimensiunea 15.5 x 10 cm și 5 folii 9 x 6 cm (pentru cărți de vizită)
* Tehnologia inovativă Quartz ajută la economisirea cu 75% a energiei, în 

comparație cu mașinile de laminat standard

MAȘINĂ DE LAMINAT A3 PEACH  
PREMIUM PL755

COD

LAM013

* Ideală pentru uz moderat (acasă sau la birou)
* Acceptă toate formatele disponibile 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 A4 PEACH PL102

COD

LAM002

* Ideală pentru uz moderat (acasă sau la birou)
* Acceptă toate formatele disponibile până la A3
* Capacitate de laminare: max. 2 x 125 microni
* Tip de laminare: la cald, cu două role
* Timp de încălzire: 4 min.
* Viteză de laminare: 30 cm/min.

MAȘINĂ DE LAMINAT A3 GBC FUSION, 1100 L



173CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  6 ARTICOLE PENTRU BIROU

COD

LAM012

* Ideală pentru uz intensiv (acasă sau la birou)
* Acceptă toate formatele disponibile până la A3
* Capacitate de laminare: max. 2 x 125 microni
* Tip de laminare: la cald, cu două role
* Timp de încălzire: 1 min.
* Viteză de laminare: 60 cm/min.

MAȘINI DE BIROU ȘI ACCESORII

COD

LAM015

* Ideală pentru uz intensiv (acasă sau la birou)
* Acceptă toate formatele disponibile până la A4
* Capacitate de laminare: max. 2 x 125 microni
* Tip de laminare: la cald, cu două role
* Timp de încălzire: 1 min.
* Viteză de laminare: 50 cm/min.

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

FOLIE PENTRU LAMINARE

COD FORMAT GROSIME (MICRONI) DETALII

4736 A3 75

100 buc./set

6154 A4 125

4240 A4 75

4245 A4 60

4244 65 x 95 mm 125

4239 65 x 95 mm 100

* Conține 25 de folii 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

SET FOLII DE LAMINAT PEACH

COD GROSIME (MICRONI)

6101 80

MAȘINĂ DE LAMINAT A3 GBC FUSION, 3000 L

MAȘINĂ DE LAMINAT A4 GBC FUSION, 3000 L
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Peach Office
Best in Class!

Binding machine PB200-30

 Laminator A3 PL755

 Laminator A4 PL750

Shredder PS500-50
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* Funcția „Automatic sheet feeder” permite distrugerea automată a 60 de coli 
de 80 g/m2 (câte 5 coli odată) fără a fi necesară supravegherea continuă

* Funcție auto start și reverse
* Protecție la supraîncălzire
* Tăiere tip confeti: 4 x 33 mm
* Nivel de securitate: P4
* Viteză de tăiere: 3 m/min -> 50 coli A4/min.
* Distruge hârtie și capse
* Nivel de zgomot: < 72 db

DISTRUGĂTOR PEACH AUTO PS500-50

COD CAPACITATE COȘ (litri) CAPACITATE DE DISTRUGERE (coli)

DIS050 21 (90 coli) 5-60 (80 g/m2)

MAȘINI DE BIROU ȘI ACCESORII

* Ideal pentru uz moderat (acasă sau la birou)
* Container separat pentru strângerea resturilor de la CD-urile distruse
* Funcție auto start și reverse
* Protecție la supraîncălzire
* Tăiere tip fâșii (lățime 7 mm)
* Nivel de securitate: P2
* Viteză de tăiere: 2,5 m/min -> 42 coli A4/min.
* Distruge hârtie, CD, carduri și capse (nu distruge agrafe)
* Nivel de zgomot: < 74 db

DISTRUGĂTOR PEACH PS400-11

* Ideal pentru uz moderat (acasă sau la birou)
* Funcții auto start și reverse
* Tăiere tip fâșii (lățime 7 mm)
* Nivel de securitate: P1
* Viteză de tăiere: 2,2 m/min. -> 45 coli A4/min.
* Distruge hârtie și capse
* Nivel de zgomot: < 72 db

DISTRUGĂTOR PEACH PS400-15

* Ideală pentru întreținerea și curățarea oricărui tip de distrugător
* Prelungește viața distrugătorului
* Reduce nivelul de zgomot
* Previne prinderea hârtiei în distrugător

HÂRTIE ÎNTREȚINERE PS100-00

COD DETALII

6097 12 buc./set

COD CAPACITATE COȘ (litri) CAPACITATE DE DISTRUGERE (coli)

DIS045 7 (30 coli) 5 (80 g/m2)

COD CAPACITATE COȘ (litri) CAPACITATE DE DISTRUGERE (coli)

6096 7 (35 coli) 6 (80 g/m2)
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* Ideal pentru uz normal la birou
* Prevăzut cu indicatoare luminoase pentru coș plin, ușă deschisă, blocaj 

hârtie și supraîncălzire
* Sistem inteligent de deblocare
* Tehnologie de alimentare automată ce economisește timpul
* Închidere digitală prin cod de 4 cifre pentru distrugerea neasistată
* Autoalimentare din teanc de 300 de file
* Timp de funcționare fără întrerupere: 16 min.
* Deschidere: 230 mm (A4)
* Tăiere tip confeti: 4 x 40 mm
* Nivel de securitate: P4
* Viteză de tăiere: 2,5 m/min
* Distruge hârtie, capse, agrafe, CD-uri și cărți de credit
* Nivel de zgomot: 59 db

DISTRUGĂTOR REXEL AUTO+ 300X

MAȘINI DE BIROU ȘI ACCESORII

COD CAPACITATE COȘ (litri) CAPACITATE DE DISTRUGERE (coli)

DIS029 40 (180 coli) 8 - 300 (80 g/m2)

* Ideal pentru uz normal la birou
* Prevăzut cu indicatoare luminoase pentru coș plin, ușă deschisă și supraîncălzire
* Sistem inteligent de deblocare
* Tehnologie de alimentare automată ce economisește timpul
* Autoalimentare din teanc de 130 de file
* Timp de funcționare fără întrerupere: 10 min.
* Deschidere: 225 mm (A4)
* Tăiere tip confeti: 4 x 40 mm
* Nivel de securitate: P4
* Viteză de tăiere: 2,5 m/min
* Distruge hârtie, capse, agrafe și cărți de credit
* Nivel de zgomot: 59 db

DISTRUGĂTOR REXEL AUTO+ 130X

COD CAPACITATE COȘ (litri) CAPACITATE DE DISTRUGERE (coli)

DIS065 26 (120 coli) 6 - 130 (80 g/m2)

DISTRUGĂTOR REXEL AUTO+ 90X

* Ideal pentru uz normal la birou
* Prevăzut cu indicatoare luminoase pentru coș plin, ușă deschisă și supraîncălzire
* Sistem inteligent de deblocare
* Tehnologie de alimentare automată ce economisește timpul
* Autoalimentare din teanc de 90 de file
* Timp de funcționare fără întrerupere: 9 min.
* Deschidere: 220 mm (A4)
* Tăiere tip confeti: 4 x 45 mm
* Nivel de securitate: P3
* Viteză de tăiere: 2,5 m/min
* Distruge hârtie, capse, agrafe și cărți de credit 
* Nivel de zgomot: 59 db

COD CAPACITATE COȘ (litri) CAPACITATE DE DISTRUGERE (coli)

DIS066 20 (90 coli) 6 - 90 (80 g/m2)
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DISTRUGĂTOR REXEL AUTO+ 60X

* Ideal pentru uz moderat acasă sau la birou
* Prevăzut cu indicatoare luminoase pentru supraîncălzire și oprire automată 

pe timpul nefuncționării
* Tehnologie de alimentare automată ce economisește timpul
* Autoalimentare din teanc de 60 de file
* Timp de funcționare fără întrerupere: 8 min.
* Deschidere: 230 mm (A4)
* Tăiere tip confeti: 4 x 45 mm
* Nivel de securitate: P3
* Viteză de tăiere: 4,2 cm/min
* Distruge hârtie și cărți de credit
* Nivel de zgomot: 59 db

COD CAPACITATE COȘ (litri) CAPACITATE DE DISTRUGERE (coli)

DIS028 15 (80 coli) 5 - 60 (80 g/m2)

MAȘINI DE BIROU ȘI ACCESORII

GHILOTINĂ ȘI TRIMMER PEACH PC100-18

* 5 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)  

COD

GHI020

GHILOTINĂ PEACH PC300-01

* Ideală pentru tăieri precise și rapide (acasă, la școală sau la birou)
* Pentru formate până la A4

COD CAPACITATE DE TĂIERE (COLI)

GHI021 10 (80 g/m2)
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o pată de 

culoare  

pentru orice 

birou

TAVĂ DOCUMENTE 
CEP GLOSS

cod: TAV008

Mai multe informații la pag. 179

SUPORT REVISTE 
CEP GLOSS

cod: SRE005

Mai multe informații la pag. 180

SET BIROU 8 
COMPARTIMENTE 

CEP GLOSS

cod: SUB010

Mai multe informații la pag. 185

CEAS CEP GLOSS

cod: CEA004

Mai multe informații la pag. 188

COȘ HÂRTII CEP 
GLOSS

cod: COS015

Mai multe informații la pag. 187

GAMA GLOSS

Deosebită și rafinată, cu un finisaj ultrafin, semilucios și modern, potrivită pentru un birou elegant, gama de produse 
de birou Gloss armonizează perfect intensitatea culorilor pentru ca fiecare zi la birou să fie pozitivă. Toate produsele 
sunt confecționate din polistiren rezistent, 100% reciclabil.
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SUPORTURI PENTRU BIROU

TAVĂ PENTRU DOCUMENTE CEP GLOSS

* Poate fi poziționată în siguranță, vertical sau în trepte, peste altă tavă 
similară, pentru economisirea spațiului de pe birou

* Capacitate: 400 coli
* Material: polistiren rezistent, 100% reciclabil

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

TAV008 ■ 348 x 260 x 64

TAVĂ PENTRU DOCUMENTE MARBLE

* Design unic pentru fiecare piesă datorită metodei speciale de realizare
* Material: polipropilenă

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

TAV026 ■ 349 x 256 x 65

TAVĂ PENTRU DOCUMENTE ECOLINE

* Poate fi poziționată în siguranță, vertical sau în trepte, peste altă tavă 
similară, pentru economisirea spațiului de pe birou

* Capacitate: 400 coli
* Material: polistiren rezistent, 100% reciclabil

COD CULORI DIMENSIUNI (mm) DETALII

6223 ■ 345 x 260 x 64 10 buc./cutie

TAVĂ PENTRU DOCUMENTE ATLANTA

* Poate fi poziționată în siguranță, vertical sau în trepte, peste altă tavă 
similară, pentru economisirea spațiului de pe birou

* Capacitate 450 coli
* Material: plastic transparent cu finisaj semilucios

COD CULORI DIMENSIUNI (mm) DETALII

4020 ■ 345 x 255 x 65 10 buc./cutie
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SUPORTURI PENTRU BIROU

TAVĂ DIN PLUTĂ PENTRU DOCUMENTE

* Suprapozabilă pentru salvarea spațiului de pe birou
* Se pot prinde diverse notițe cu pioneze, la fel ca pe un panou plută
* Material: plută 100% naturală și reciclabilă

COD DIMENSIUNI (mm)

TAV024 250 x 315 x 60

SET 3 TĂVIȚE METALICE OFFICE

* Împreună cu celelalte produse din gama office, se poate realiza un set 
complet pentru birou

* Material: plasă metalică

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

4019 ■ 350 x 270

SUPORT METALIC PENTRU REVISTE

* Împreună cu celelalte produse din gama office, se poate realiza un set 
complet pentru birou

* Material: plasă metalică

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

6161 ■ 75 x 290 x 310

SUPORT DIN CARTON PENTRU REVISTE

* Prevăzut cu perforație standard pentru manipulare ușoară 
* Material: carton ondulat, rezistent

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

2981 ■■■■ 245 x 90 x 315

SUPORT REVISTE GLOSS CEP

* Poate fi poziționat pe ambele laturi, în funcție de spațiul disponibil și de nevoi
* Material: polistiren rezistent, 100% reciclabil

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

SRE005 ■ 270 x 85 x 310
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SUPORT DIN PLUTĂ PENTRU REVISTE

* Se pot prinde diverse notițe cu pioneze, la fel ca pe un panou plută
* Material: plută 100% naturală și reciclabilă

COD DIMENSIUNI (mm)

SRE020 240 x 320 x 85

SUPORTURI PENTRU BIROU

SET 3 PIESE DIN PLUTĂ

* Conține:

 # Suport pentru instrumente de scris

 #  Suport pentru diverse articole mici (capse, agrafe, ace)

 #  Suport pentru notițe (ne)adezive
* Se pot prinde diverse notițe cu pioneze, la fel ca pe un panou plută
* Material: plută 100% naturală și reciclabilă

COD DIMENSIUNI (mm)

SUB048 250 x 315 x 60

SUPORT DIN PLUTĂ 
PENTRU REVISTE

cod: SRE020

Mai multe informații la pag. 181

TAVĂ DIN PLUTĂ 
PENTRU DOCUMENTE

cod: TAV024

Mai multe informații la pag. 180

COȘ DIN PLUTĂ 
PENTRU HÂRTII

cod: COS021

Mai multe informații la pag. 187

SET 3 PIESE DIN 
PLUTĂ

cod: SUB048

Mai multe informații la pag. 181
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SUPORT PENTRU CUB NOTIȚE MARBLE

* Design unic pentru fiecare piesă datorită metodei speciale de realizare
* Material: polipropilenă

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

NOT091 ■ 95 x 95 x 95

SUPORT METALIC PENTRU CUB NOTIȚE

* Împreună cu celelalte produse din gama office, se poate realiza un set 
complet pentru birou

* Material: plasă metalică

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

4016 ■ 98 x 98 x 100

SUPORT METALIC PENTRU CĂRȚI DE VIZITĂ

* Împreună cu celelalte produse din gama office, se poate realiza un set 
complet pentru birou

* Material: plasă metalică

COD CULORI

4738 ■

SUPORT METALIC PENTRU  
INSTRUMENTE DE SCRIS

* Împreună cu celelalte produse din gama office, se poate realiza un set 
complet pentru birou

* Material: plasă metalică

COD CULORI DIMENSIUNI h x Ø (mm)

4017 ■ 100 x 90

SUPORT METALIC COMPARTIMENTAT

* Pentru păstrarea ordonată a articolelor mici de birou
* Împreună cu celelalte produse din gama office, se poate realiza un 

set complet pentru birou
* Material: plasă metalică

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

4018 ■ 205 x 100 x 140

SUPORTURI PENTRU BIROU
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SUPORTURI PENTRU BIROU

SUPORT METALIC 
PENTRU REVISTE

cod: 6161

Mai multe informații la pag. 180

SUPORT METALIC 
PENTRU CĂRȚI DE 

VIZITĂ
cod: 4738

Mai multe informații la pag. 182

SUPORT METALIC 
PENTRU INSTRUMENTE 

DE SCRIS
cod: 4017

Mai multe informații la pag. 182

SUPORT METALIC 
PENTRU CUB NOTIȚE

cod: 4016

Mai multe informații la pag. 182

SET 3 TĂVIȚE  
METALICE OFFICE

cod: 4019

Mai multe informații la pag. 180

COȘ OFFICE

cod: 4151

Mai multe informații la pag. 187

MAPĂ DE BIROU PENTRU NOTIȚE

* Conține 30 file cu liniatură pentru planificarea săptămânală a activităților
* Bandă inferioară ce împiedică alunecarea pe birou

COD DIMENSIUNI L X l (mm)

2800 465 x 330

MOUSE PAD UNICOLOR

* Simplu și util pentru orice utilizator de PC

COD CULORI

2821 ■■■■■
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SUPORTURI PENTRU BIROU

SUPORT COMPARTIMENTAT ICO DESIGN

* 6 compartimente pentru diferite articole mici de birou
* Material: plastic

COD CULORI

6398 ■■■■■■

* 4 compartimente pentru instrumente de scris
* Material: plastic transparent

COD CULORI

6396 ■■

* 3 compartimente pentru instrumente de scris
* Material: plastic transparent

COD CULORI

6397 ■■

SUPORT ICO LUX SUPORT ICO QUADRATE
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SUPORTURI PENTRU BIROU

ORGANIZER C50 CU ACCESORII

* Prevăzut cu compartimente pentru instrumente de scris, notițe adezive, 
benzi adezive, articole mici de birou etc.

* Se livrează cu: 

 # notițe adezive 76 mm x 76 mm

 # bandă adezivă Magic 19 mm x 33 m

 # 1 set mini index Post-it® 12 x 43 mm asortate
* Material: plastic

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

SUB041 256 x 168 x 68

ORGANIZER ROTATIV C91 CU ACCESORII

* Prevăzut cu compartimente pentru instrumente de scris, notițe adezive, 
benzi adezive etc. 

* Se livrează cu: 

 # notițe adezive 76 mm x 76 mm

 # bandă adezivă Magic 19 mm x 33 m

 # 2 seturi Post-it® index 12 x 43 mm
* Material: plastic

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

SUB044 ■ 254 x 266 x 152

SUPORT DE BIROU CEP GLOSS

* 8 compartimente în care pot fi păstrate pixuri, textmarkere, foarfece, CD, 
notesuri adezive sau alte articole mici de birou

* Material: polistiren rezistent, 100% reciclabil

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

SUB010 ■ 158 x 143 x 93

* 2 compartimente în care pot fi păstrate pixuri, textmarkere sau foarfece
* Material: polistiren rezistent, 100% reciclabil

PAHAR PENTRU INSTRUMENTE DE SCRIS 
CEP GLOSS

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

SUB047 ■■ 74 x 74 x 95

* Design unic pentru fiecare piesă datorită metodei speciale de realizare
* Material: polipropilenă

COD CULORI DIMENSIUNI (mm)

SUB049 ■ 168 x 122 x 30

SUPORT PENTRU INSTRUMENTE DE SCRIS MARBLE
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UNIC ȘI ELEGANT

GAMA MARBLE JALEMA 

Setul Marble Jalema include:
-  Suport pentru cub notițe

-   Suport pentru instrumente de scris
-  Tavă pentru documente

Fabricat în Olanda

INNOVATING
SINCE 1947

Designul marmorat al gamei Marble de la Jalema 
transformă spațiul de lucru într-unul elegant și 
organizat cu stil.

Fiecare piesă este unică datorită metodei speciale 
de realizare.

Produse confecționate din polipropilenă
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COȘURI PENTRU HÂRTII

COȘ DIN PLUTĂ PENTRU HÂRTII

* Prevăzut cu găuri pentru transport ușor
* Se pot prinde diverse notițe cu pioneze, la fel ca pe un panou plută
* Material: plută 100% naturală și reciclabilă

COD DIMENSIUNI (mm) CAPACITATE (l)

COS021 300 x 300 x 260 14

COȘ METALIC PENTRU HÂRTII

* Împreună cu celelalte produse din gama office, se poate realiza un set 
complet pentru birou

* Material: plasă metalică

COD CULORI DIMENSIUNI h x Ø (mm) CAPACITATE (l)

4151 ■ 340 x 290 15

COȘ GLOSS PENTRU HÂRTII

* Formă cilindrică și mânere pentru transport ușor
* Material: polistiren rezistent, 100% reciclabil

COD CULORI DIMENSIUNI h x Ø (mm) CAPACITATE (l)

COS015 ■ 334 x 305 14

COȘ ECOLINE PENTRU HÂRTII

* Material: polipropilenă reciclabilă

COD CULORI DIMENSIUNI h x Ø (mm) CAPACITATE (l)

2664 ■ 317 x 259 16
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CEASURI

* Ceas, calendar lunar și spațiu magnetic pentru scrierea lucrurilor importante 
și/sau prinderea notițelor cu magneți

* Ceasul funcționează cu o baterie AA, inclusă
* Calendarul poate fi adaptat oricărei luni prin scrierea deasupra a zilelor 

săptămânii
* Conține un marker special pentru scriere pe tablă, cu un burete în capac, și 

doi magneți mici

COD CULORI

WHB066 ■

* Cifre vizibile de la aprox. 20 m
* Silențios
* Funcționează cu o baterie AA (inclusă)
* Material: polistiren rezistent, 100% reciclabil

COD CULORI DIMENSIUNI Ø (cm)

CEA004 ■ 30

* Afișează ore, minute, temperatură (interior și 
exterior), umiditate (interior) și prognoză meteo

* Domeniu de măsură pentru temperatura exteri-
oară: -20° până la + 50

* Mecanism: cuarț
* Funcționează cu 5: 3 x baterie AA /2 x baterie 

AAA (incluse)
* Material: aluminiu satinat

COD CULORI DIMENSIUNI Ø (cm)

DEC008 30

* Afișează ore și minute
* Mecanism: cuarț
* Funcționează cu 1 x baterie AA (inclusă)
* Mecanism: cuarț
* Material: plastic

CEAS GLOSS CEAS PG-280

COD CULORI DIMENSIUNI Ø (cm)

DEC005 ■■■ 28

CEAS MEMO-WHITEBOARD MAGNETIC BI-SILQUE

ceas 

cu stație 

meteo

CEAS AG-300



189CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  6 ARTICOLE PENTRU BIROU

CALCULATOARE

CALCULATOARE DE BIROU

* Ecran înclinat
* Sursă alimentare: baterie AA, 1 buc. (inclusă) + solar
* Carcasă solidă
* Taste plastic

2 3 4

1

Semnificațiile tastelor calculatorului 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 ultimului numărului introdus
´CE¨ Ștergerea ultimei taste apăsate
´AC¨ Anularea tuturor datelor introduse și a operațiilor efectuate până în acel moment
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+¨ Numărul de pe ecran sau rezultatul unui șir de operațiuni se memorează, adunându-se la numărul deja memorat
´M-¨ Numărul de pe ecran sau rezultatul unui șir de operațiuni se scade din numărul deja memorat
´MR¨ Afișarea calculelor memorate. Numărul afișat reprezintă conținutul memoriei, rezultat din utilizarea anterioară a tastelor
  M+, M- și MC
´MC¨ Ștergerea conținutului memoriei
´√¨ Radical. Se introduce întâi numărul, apoi tasta „radical”; astfel se obține rădăcina pătrată a numărului introdus

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.

COD MODEL DIGIȚI DIMENSIUNI (mm) NR. IMAGINE

CAL031 OS9316 16 150 x 199 x 31 1

CAL016 OS9914C 14 155 x 210 x 39 2

CAL015 OS837 12 119 x 148 x 39 3

CAL008 OS1200V 12 147 x 190 x 31 4
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ACCESORII PENTRU GADGETURI

HUSĂ PENTRU LAPTOP VAN MOOSE

* Produs ecologic și contemporan, cu un grad ridicat de calitate
* Material: pâslă obținută 100% din materiale reciclate
* Grosime pâslă: 3 mm husa și 2 mm clapa de închidere

HUSĂ PENTRU TABLETĂ VAN MOOSE

* Produs ecologic și contemporan, cu un grad ridicat de calitate
* Material: pâslă obținută 100% din materiale reciclate
* Grosime pâslă: 3 mm husa și 2 mm clapa de închidere

COD DIMENSIUNI (mm) CULORI

TEL039 270 x 210 ■■ ■■ ■■

HUSĂ PENTRU TELEFON VAN MOOSE

* Produs ecologic și contemporan, cu un grad ridicat de calitate
* Material: pâslă obținută 100% din materiale reciclate
* Grosime pâslă: 3 mm husa și 2 mm clapa de închidere

COD DIMENSIUNI (mm) CULORI

TEL040 132,5 x 80 ■■ ■■ ■■

pâslă 

obținută 100% 

din materiale 

reciclate

I USED TO BE 
A BOTTLE.*

* Felt made of 100% recycled PET-material

www.vanmooseproducts.com

COD DIMENSIUNI (mm) CULORI

TEL038 360 x 250 ■■ ■■ ■■
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COD CANTITATE (ml) DETALII

2550 200 12 buc./cutie

ARTICOLE PENTRU CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE MULTIMEDIA

SPRAY ALPA ECO CLEANER

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

* Nu se folosește pentru ecrane laptop sau LCD
* Antistatic (împiedică depunerea ulterioară a 

prafului)

SPRAY ALPA ANTISTATIC 
PENTRU ECRAN

* Pentru curățarea suprafețelor din plastic
* Pentru: unitate centrală, tastatură, telefon, fax, 

mouse, imprimantă etc.
* Nu se folosește pentru ecrane laptop sau LCD
* Antistatic (împiedică depunerea ulterioară a 

prafului)

COD CANTITATE (ml) DETALII

2551 200 12 buc./cutie

* Produce un jet puternic pentru a elimina praful și 
murdăria din locurile greu accesibile

* Pentru tastatură, fax, mouse, imprimantă, CD/
DVD drive etc.

* Nu se folosește pentru ecrane laptop sau LCD

SPRAY ALPA ÎNLĂTURARE 
PRAF

COD CANTITATE (ml) DETALII

2549 200 12 buc./cutie

* Pentru îndepărtarea prafului, a murdăriei și a 
depunerilor din locurile greu accesibile

* Pentru tastatură, unitate PC, imprimantă sau 
alte echipamente electronice 

* Inflamabil, ecologic; nu conține freon
* Se recomandă menținerea tubului în poziție verticală

SPRAY ÎNLĂTURARE  
PRAF CCM

* Pentru ștergerea ecranelor de LCD/LED/TFT/TV 
sau a tabletelor, telefoanelor mobile, smartpho-
ne-urilor sau a laptopurilor

* Antistatic (împiedică depunerea ulterioară a 
prafului)

ȘERVEȚELE UMEDE 
PENTRU ECRAN

* Pentru îndepărtarea prafului, murdăriei și grăsi-
mii de pe monitoare, ecrane LCD, TFT, plasmă

* Nu conține alcool și nu lasă urme
* Biodegradabil
* Antistatic (împiedică depunerea ulterioară a 

prafului)

SPRAY CURĂȚARE 
MULTIMEDIA CCM

COD CANTITATE (ml)

CPC009 250

conține 

o lavetă din 

microfibră  

(20 x 20 cm)

COD CANTITATE (ml)

CPC005 400

COD
TIP 

DISPENSER CANTITATE
DIMENSIUNI
(mm x mm)

6512 rotund 100 șervețele 130 x 170

6488 oval 100 șervețele 85 x 115
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CAPSATOARE ȘI CAPSE

CAPSATOR SAX 170

* Corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic
* 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) și max. 20 coli 

(capse 24/6 și 26/6)

COD CULORI

6335 ■■■

CAPSATOR SAX 165

* Corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic
* 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

COD CULORI

6336 ■■■

CAPSATOR SAX 160

* Corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic
* 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

COD CULORI

6334 ■■■

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) și max. 25 coli 

(capse 24/6 și 26/6)

COD CULORI

6338 ■
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CAPSATOARE ȘI CAPSE

CAPSATOR SAX DESIGN 239

* Design unic, marca SAX, și 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 CULORI

6743 ■■■■

Se poate realiza un set de birou 
unicolor împreună cu perforatorul 
SAX Design 318 (cod 6354) și 
suportul pentru birou ICO Design 
(cod 6398), ideal pentru cei care 
apreciază un spațiu de lucru 
vesel, în culori vii.

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 CULORI

6339 ■■■

CAPSATOR SAX DESIGN 519

* Corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic
* 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 CULORI

6337 ■■■
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CAPSATOARE ȘI CAPSE

CAPSATOR CLEȘTE SAX 620

* Corp metalic tip clește, ideal pentru utilizări intense
* 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

COD CULORI

6493 ■■■

CAPSATOR SAX 349

* Corp metalic, acoperit cu plastic
* Decapsator încorporat
* Design 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 CULORI

6341 ■■■

CAPSATOR SAX 319

* Corp metalic, acoperit cu plastic
* Decapsator încorporat
* Design ergonomic, pentru o prindere confortabilă
* Utilizează capse nr. 10
* Adâncime de capsare: max. 45 mm
* Capacitate de capsare: max. 10 coli

COD CULORI

6340 ■■

CAPSATOR BOXER MINI 10CAPSATOR 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

* Corp metalic, acoperit cu plastic
* Decapsator încorporat
* Utilizează capse nr. 10
* Adâncime de capsare: max. 50 mm
* Capacitate de capsare: max. 10 coli 

COD CULORI

6358 ■■■

COD CULORI

6357 ■■■
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CAPSATOARE ȘI CAPSE

CAPSATOR NOVUS B 8FC

* Corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic
* Mâner rabatabil cu sistem ‘’Power on demand’’ ce permite acționarea ușoară 
* Tehnologia „FlatClinch” permite capsarea plată; astfel, documentele vor 

ocupa cu 30% mai puțin spațiu
* Utilizează capse: 24/6, 24/8, 26/8
* Adâncime de capsare: 65 mm
* Capacitate de capsare: max. 50 coli

COD CULORI

CPS023 ■

SET NOVUS

* Capsator E15:

 # corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic

 # decapsator încorporat

 # poate fi folosit pentru capsare verticală pe suprafețe precum plută, 
lemn, carton

 # utilizează capse nr. 10

 # adâncime de capsare: max. 37 mm

 # capacitate de capsare: max. 15 coli
* Perforator E210:

 # corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic

 # riglă de ghidaj din plastic pentru selectarea ușoară a perforațiilor

 # capacitate de perforare: max. 10 coli

 # distanță între perforații: 80 mm

 # diametrul perforației: 5,5 mm
* Capse:

 # nr. 10

 # 1000 buc./cutie

COD CULORI

CPS075 ■■■■■■

CAPSATOR NOVUS STABIL CAPSATOR C10CAPSATOR C20

* Corp solid cu structură metalică, acoperit cu 
plastic

* Utilizează capse 24/6, 26/6
* Adâncime de capsare: 65 mm
* Capacitate de capsare: max. 30 coli

* Mecanism metalic și corp din plastic
* Sistem de fixare a capsei cu îndoire în interior 

sau în exterior
* Utilizează capse: 24/6 sau 26/6
* Adâncime de capsare: 46 mm
* Capacitate de capsare: maxim 20 coli

* Mecanism metalic și corp din plastic
* Utilizează capse nr. 10
* Adâncime de capsare: 50 mm
* Capacitate de capsare: maxim 10 coli

COD CULORI DETALII

5494 ■■ 12 buc./cutie

COD CULORI

CPS031 ■■■

German 
Engineering
by Novus

COD CULORI DETALII

5493 ■■ 12 buc./cutie
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CAPSATOARE ȘI CAPSE

CAPSATOR REXEL ODYSSEY

* Mecanism și corp solid din metal turnat
* Mâner lung pentru ca efortul să fie redus cu 30%
* Utilizează capse speciale Odyssey (cod CPA021)
* Adâncime de capsare: 65 mm
* Capacitate maximă de capsare: max. 60 coli
* Se livrează împreună cu 500 capse Odyssey

COD CULORI

CPS022 ■

CAPSATOR REXEL GAZELLE JOY

* Mecanism și corp din metal
* Mâner cu grip cauciucat
* Design modern ce permite așezarea în poziție verticală
* Încărcare frontală și indicator capse rămase
* Corp argintiu și zonă de apăsare colorată
* Utilizează capse 24/6(16), 26/6(56)
* Adâncime de capsare: 43 mm
* Capacitate de capsare: max. 25 coli

COD CULORI

CPS069 ■■■■

CAPSATOR C70

* Corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic
* Utilizează capse: 24/6; 23/6 – 23/10
* Adâncime de capsare: 67 mm
* Capacitate de capsare: maxim 70 coli

COD CULORI

6151 ■

CAPSATOR C100

* Corp solid cu structură metalică, acoperit cu plastic
* Utilizează capse: 23/6 – 23/13 
* Adâncime de capsare: 70 mm
* Capacitate de capsare: maxim 100 coli

COD CULORI

6150 ■

30% mai 

puțin efort
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CAPSATOARE ȘI CAPSE

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

CAPSE ODYSSEY

* Speciale pentru capsatorul Rexel Odyssey (CPS022)
* Ambalate câte 2500 de bucăți, în cutiuțe de carton

COD CAPACITATE COLI

CPA021 2 - 60

CAPSE BOXER

* Ambalate câte 1000 de bucăți, în cutiuțe de carton

COD NR. CAPACITATE (COLI)

6361 10 10

6362 24/6 25

CAPSE

* Ambalate câte 1000 de bucăți, în cutiuțe de carton

COD NR. DETALII

5544 24/6
10 cutii/set

5543 10

DECAPSATOR

* Corp metalic acoperit cu plastic
* Desface capsele pentru hârtie, de orice mărime

COD DETALII

2694 12 buc./cutie
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German 
Engineering
by Novus

Mai multă imaginație.
Mai multă distracție.

Cu Gama Fresh de la NOVUS.

Mai multă culoare.

Design modern. Culori atractive.

Culorile Fresh de la NOVUS aduc diversitate în biroul tău:
Capsatorul NOVUS E15 Fresh și perforatorul E210 Fresh combină
design-ul, funcționalitatea și calitatea. 
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PERFORATOR NOVUS MAGNESIUM B 270

* Corp ultraușor din magneziu
* Mâner ergonomic pentru utilizare ușoară
* Riglă de ghidaj reglabilă
* Fantă specială pentru vizualizarea dimensiunii documentelor
* Capacitate maximă de perforare: 70 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm 

COD CULORI

PER021 ■

PERFORATOARE

PERFORATOR SAX 618

* Corp din metal ușor, acoperit cu plastic cauciucat, ergonomic
* Riglă de ghidaj din plastic
* Tehnologia „Less stress to press” - pentru un efort redus cu 50%
* Capacitate de perforare: max. 65 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

PER042 ■■■

PERFORATOR FORSTER P652

* Corp și mâner din aluminiu
* Riglă de ghidaj din metal
* Capacitate maximă de perforare: 65 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 6 mm

COD CULORI

5490 ■



201CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  6 ARTICOLE PENTRU BIROU

PERFORATOARE

PERFORATOR REXEL PREMIUM 225

* Corp solid din metal și mâner cu grip cauciucat
* Riglă de ghidaj din plastic
* Mici ferestre pentru vizualizarea așezării corecte a colilor
* Capacitate de perforare: 25 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

PER017 ■ ■

PERFORATOR SAX 408

* Corp solid din metal
* Riglă de ghidaj din plastic
* Capacitate de perforare: max. 30 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

6351 ■■■

PERFORATOR SAX 325

* Corp cu baza din metal ușor și mâner din plastic
* Riglă de ghidaj din plastic
* Capacitate de perforare: max. 25 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

6356 ■

PERFORATOR SAX DESIGN 908

* Corp din metal și carcasă din plastic gros
* Mâner din metal cu manșon din plastic
* Riglă dublă de ghidaj și susținere a teancului de coli
* Discuri din plastic pentru ușurința perforării
* 5 seturi de discuri din plastic de rezervă
* Capacitate maximă de perforare: 150 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

PER031 ■

Capacitate 

de perforare:

150 de coli
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PERFORATOR SAX 300

* Corp din metal ușor
* Riglă de ghidaj din plastic
* Capacitate de perforare: 15 coli
* Distanța dintre perforații: 80 x 2 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

PER011 ■

PERFORATOARE

PERFORATOR SAX 318

* Corp din metal ușor
* Riglă de ghidaj din plastic
* Capacitate de perforare: max. 15 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

6352 ■■■

PERFORATOR SAX 128

* Corp din metal
* Riglă de ghidaj din plastic
* Capacitate de perforare: max. 12 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

6355 ■■■

perforează 

simultan 4 

găuri

PERFORATOR SAX DESIGN 318

* Design unic, marca SAX, și calitate superioară
* Corp din metal ușor
* Riglă de ghidaj din plastic
* Capacitate de perforare: max. 20 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

6354 ■■■■■■■
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PERFORATOR BOXER P2

* Corp din metal ușor
* Riglă de ghidaj din plastic
* Capacitate de perforare: max. 30 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

6359 ■

PERFORATOARE

PERFORATOR BOXER 080

* Corp din metal ușor
* Riglă de ghidaj din plastic
* Capacitate de perforare: max. 10 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 5,5 mm

COD CULORI

6360 ■

PERFORATOR P302

* Corp din metal 
* Riglă de ghidaj din metal
* Capacitate de perforare: max. 30 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 6 mm

COD CULORI

5496 ■

PERFORATOR P202

* Corp din metal 
* Riglă de ghidaj din plastic
* Capacitate de perforare: max. 20 coli
* Distanța dintre perforații: 80 mm
* Diametrul perforației: 6 mm

COD CULORI

5495 ■
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Descoperă noile soluţii de organizare, pentru birou şi acasă. 
Alegeri inspirate pentru productivitate maximă! 
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BENZI ADEZIVE ȘI DISPENSERE

BANDĂ ADEZIVĂ SCOTCH® MAGIC™

* Invizibilă pe hârtie și la fotocopiere
* Rezistentă la umiditate
* Se rupe ușor cu mâna
* Nu se îngălbenește
* Permite scrierea cu pixul, creionul sau markerul

COD DIMENSIUNI (mm x m) TIP

BAD023 19 x 7,5 cu dispenser

BAD020 19 x 33 rezervă pentru BAD023

BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ SCOTCH®

* Perfect transparentă, ideală pentru lipiri ușoare de hârtie, carton sau 
fotografii

* Adezivul este permanent și rezistent la umiditate
* Banda rulează fără zgomot și nu se îngălbenește în timp

COD DIMENSIUNI (mm x m) TIP

BAD046 12 x 6,3 cu dispenser

BAD084 12,7 x 22,8 rezervă pentru BAD046

BANDĂ ADEZIVĂ SCOTCH®

* Utilă pentru diverse tipuri de lipiri

COD DIMENSIUNI (mm x m) TIP

BAD080 19 x 7,5 cu dispenser

BAD081 19 x 33 rezervă pentru BAD080

BANDĂ ADEZIVĂ

* Practică și utilă pentru diverse aplicații la birou și acasă

COD DIMENSIUNI (mm x m) DETALII

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
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BENZI ADEZIVE ȘI DISPENSERE

BANDĂ ADEZIVĂ DECORATIVĂ SCOTCH®

* 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

COD DIMENSIUNI (mm x m) TIP

BAD083 19 x 7,62 cu model

BAD082 19 x 7,62 unicolor

* 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

COD DIMENSIUNI (mm x m) TIP

BAD102 19 x 7,62 cu model sau unicolor

* Special conceput pentru ca utilizarea benzilor adezive de 12,7 sau 19 mm să 
fie mai ușoară, folosind o singură mână

* Nu alunecă și nu zgârie suprafața pe care este pus
* Fabricat 100% din plastic reciclat

COD

BAD055

* Adecvat benzilor adezive mici pentru birou (12 x 33, 15 x 33, 19 x 33)

COD

2696

* Se livrează cu o bandă adezivă Scotch® Magic™ (invizibilă) de dimensiune 
19 mm x 7,5 m

* Fabricat din plastic lucios, ușor de curățat
* Dispenserul floare este util și pentru a păstra unul-două instrumente de scris

COD TIP

IDA032 minge

IDA033 floare

BANDĂ ADEZIVĂ DECO-WASHI SCOTCH®

DISPENSER C38 SCOTCH® DISPENSER SCILLA

DISPENSER - FORME - SCOTCH®
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LIPICIURI

LIPICI UNIVERSAL DUAL SCOTCH®

* Adeziv gel extra-aderent pentru aplicații diverse: hârtie, carton, lemn, 
ceramică sau plastic

* Două capete de dimensiuni diferite pentru a se aplica foarte ușor pe 
suprafețe mai late sau mai înguste

COD CANTITATE (ml)

LIP020 47

LIPICI TRANSPARENT SCOTCH®

* Ideal pentru a lipi hârtie, plicuri și carton
* Transparent, fără dizolvant, lavabil și fără miros

COD CANTITATE (ml)

LIP043 30

LIPICI GEL SCOTCH®

* Ideal pentru a lipi hârtie, plicuri, carton și piele
* Transparent, fără dizolvant, lavabil și fără miros

COD CANTITATE (ml)

LIP042 30

* Recomandată pentru fixarea permanentă pe perete sau lemn a afișelor, 
hărților, tablourilor, oglinzilor etc. cu greutate maximă de 900 g

* Buretată, pe bază de spumă poliuretanică
* Rezistentă la umiditate
* Se recomandă utilizarea la temperatura camerei pe o suprafață plană

COD DIMENSIUNI (mm x m)

BAD043 12,5 x 1,9

* Recomandate pentru fixarea permanentă pe perete sau lemn a afișelor, 
hărților, tablourilor, oglinzilor etc. cu greutate maximă de 450 g

* Pastile buretate, pe bază de spumă poliuretanică
* Rezistente la umiditate
* Se recomandă utilizarea la temperatura camerei pe o suprafață plană

COD TIP
DIMENSIUNI PASTILE

(mm x m) DETALII

BAD026 permanent 25 x 25 16 buc./set

BAD027 repoziționabil 12,7 x 12,7 64 buc./set

BANDĂ DUBLU ADEZIVĂ BURETATĂ SCOTCH®

PASTILE DUBLU ADEZIVE BURETATE SCOTCH®
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LIPICIURI

PASTILE DUBLU ADEZIVE PATAFIX UHU

* Utile pentru lipirea colilor de hârtie, a fotografiilor sau a altor obiecte de 
mici dimensiuni

* Se pot lipi pe mai multe tipuri de suprafețe precum lemn, plastic, sticlă, 
metal, porțelan etc.

* Repoziționabile și reutilizabile

COD DETALII

LIP019 80 buc./set

LIPICI UNIVERSAL TWIST & GLUE UHU

* Potrivit pentru o gamă largă de aplicații acasă sau la birou
* Trei variante de aplicare disponibile: vârful precis se transformă prin răsucire 

într-un aplicator oval îngust sau mai lat pentru diferite tipuri de suprafețe
* Lipește porțelan, lemn, metal, sticlă, ceramică, plexiglas, polistiren etc.
* Rapid, permanent și transparent
* Pe bază de rășină sintetică

COD CANTITATE (ml)

LIP044 35

SUPER GLUE UHU

* Este indicat aproape pentru toate materialele solide și flexibile cu excepția 
PE/PP, polistirenului, materialelor textile sau din piele

* Cu sistem de închidere integrat și capac de protecție
* Aplicare precisă - o picătură este suficientă
* Rapid și puternic

sistem unic 

cu trei variante 

de aplicare

COD CANTITATE (g)

LIP045 3

LIPICI INSTANT LAMPOFIX

* Lipește piele, ceramică, lemn, cauciuc sau plastic în câteva secunde

COD CANTITATE (g)

LIP016 3

LIPICI VINIL

* Lipici tip aracet 
* Ideal pentru hârtie, carton, lemn, piele sau plută

COD CANTITATE (g) DETALII

2546 100 30 buc./cutie
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ALTE ACCESORII DE BIROU

BURETIERĂ ICO LUX

* Design modern și calitate superioară

COD CULORI

6390 ■■■

BURETIERĂ ICO

* Variantă economică

COD CULORI

6391 asortate

PORTCARD

* Foarte util pentru protejarea cartelei de acces
* Prevăzut cu inel de prindere
* Confecționat din plastic rezistent

COD DETALII

4025 50 buc./set

PORTETICHETE PENTRU CHEI

* Foarte utile pentru identificarea rapidă a cheilor
* Etichetele se pot schimba
* Suportul din plastic poate fi prins pe ușă sau perete (se livrează cu pastile 

autoadezive)
* Din plastic rezistent, divers colorat

COD CULORI DETALII

2787 asortate 8 buc. + suport

4024 asortate 50 buc./set

TUȘ PENTRU ȘTAMPILĂ

* Prevăzut cu aplicator

COD CULORI CANTITATE (ml) DETALII

6162 ■■■■ 30 10 cutii/set

CLIPURI

* Foarte utile pentru prinderea documentelor ce nu trebuie capsate sau perforate

COD DIMENSIUNE (mm) DETALII

5876 51 12 buc./cutie

5620 41 12 buc./cutie

3081 32 12 buc./cutie

5510 32 12 buc./cutie

5509 25 12 buc./cutie

5508 19 12 buc./cutie
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ALTE ACCESORII DE BIROU

PIONEZE PENTRU PANOURI DE PLUTĂ

* Destinate prinderii colilor pe suprafețe din lemn sau plută

COD DETALII AMBALARE

5545 50 buc. /cutie 10 cutii/set

PIONEZE

* Metalice, pentru prinderea colilor pe suprafețe din lemn, carton sau plută

COD TIP DETALII AMBALARE

5761 color 100 buc./cutie
10 cutii/set

MIC113 argintii 50 buc./cutie

AGRAFE COLOR

* Confecționate din metal acoperit cu plastic de diferite culori

COD DIMENSIUNE (mm) DETALII AMBALARE

5542 50
100 buc./cutie 10 cutii/set

2563 28

AGRAFE

* Confecționate din metal nichelat

COD DIMENSIUNE (mm) DETALII AMBALARE

6135 78 50 buc./cutie

10 cutii/set
2562 50

100 buc./cutie2561 32

2560 28

ACE CU GĂMĂLIE

* Confecționate din metal și ambalate în cutii de carton

COD DETALII AMBALARE

5569 50 g/cutie 10 cutii/set
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www.rexeleurope.com

Taie automat până la 300 de foi A4 
în fâșii de tip confeti (4 x 40 mm)
Alimentezi. Închizi. Rexel procesează 

Distruge mai multe foi deodată
Funcție de autoalimentare

Un plus de securitate și liniște
Sistem de siguranță cu cod PIN

Economisești timp
Sistem inteligent de deblocare

Maximizează performanța  
distrugătorului tău
Funcție de autocurățare 

* Vomulul de hârtie distrusă diferă de la un model la altul.

Distruge cu 30% mai multă hârtie*



212 CATALOGUL APERTA 2017 – 2018  •  7 PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE212

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. 

SOLUȚII

Grijă
Mâinile sunt considerate a fi ochii unui orb. De aceea 
este important să le îngrijim și să alegem cu atenție 
produsele cu ajutorul cărora își vor face treaba. 
Una dintre activitățile agresive pentru mâinile noas-
tre este spălatul vaselor. Atât tipul detergentului, 
cât și buretele folosit sunt la fel de importante, iar 
Scotch-Brite® ne vine în ajutor cu o gamă variată de 
bureți de bucătărie. Aceștia au o structură internă 
unică ce împiedică păstrarea urmelor de murdărie 
sau mirosuri neplăcute, care ne-ar putea afecta ne-
gativ pielea delicată a mâinilor. Astfel vom putea face 
economie de timp și efort, curățând ușor, eficient și în 
același timp având grijă sănătatea mâinilor noastre.

detalii despre bureții scotch-brite™ la pag. 214

SIGURANȚĂ

Una dintre cele mai pregnante 
probleme din viața femeii moderne 
este legată de double burden sau 
dubla povară – un concept care are 
la bază responsabilitatea femeii de 
a se dedica, în egală măsură, atât 
carierei cât și familiei. 
Din fericire societatea modernă 
a identificat rezolvarea acestei 
probleme și îndeamnă familiile de 
pretutindeni să o pună în aplicare. 
Ea poartă numele de work-life 
balance și este îndeaproape 
sprijinită de către parteneriatul 
domestic din interiorul familiei. Cu 
alte cuvinte, progresul statutului 
femeii în cadrul familiei și al

Un parteneriat 
de succes

societății mai continuă încă și astăzi bucurându-se în ultimii ani, de o valorizare a parteneriatului domestic mai degrabă 
decât a dublei zile de muncă a femeii. 
Aperta susține această cauză și aduce în oferta sa produse inovatoare menite să le ușureze munca de curățenie ambilor 
parteneri, indiferent de sex.

vezi oferta oferta completă de produse scotch-brite™ în paginile următoare
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Un motiv de bucurie
PRACTIC

Cu toții știm că ziua de curățenie poate deveni o corvoadă atunci când ești obosit sau grăbit. Dar acest lucru trebuie să se schimbe! 
Organizarea și curățarea căminelor noastre trebuie să fie un motiv de bucurie și voie bună. 
Produsele de curățat devin din ce în ce mai ușor de utilizat, așa că tot ceea ce trebuie să facem e să ne încărcăm cu energie prin 
trei pași simpli, dar de efect. Primul pas este să îi invităm pe toți membri familiei să participe la procesul de curățenie. În acest 
fel treaba va fi gata mult mai repede, iar cei mai mici membri ai familiei vor fi fericiți că au putut să ajute. Al doilea pas important 
este să energizați atmosfera cu muzică pe placul tuturor, iar ultimul pas este să vă bucurați de momentele petrecute împreună. 
Schimbați regulile și creșteți numărul motivelor de reuniune ale familiei. Faceți din fiecare activitate casnică un motiv de bucurie!

află mai multe detalii despre produsele scotch-brite™ în paginile următoare.

BINE DE ȘTIUT

Istorie și inovație
Începând din 1958 și până astăzi, Scotch-Brite® și-a dezvoltat familia de 
produse odată cu noile nevoi care au apărut în curățarea gospodăriei, 
devenind astfel lider de piață și expert în inovație. 
Inovația Scotch-Brite® în cifre:
• 1964 - Scotch-Brite® lansează buretele cu fibră abrazivă dedicată 
murdăriei rezistente, momentul rămânând în istoria produselor de curățare 
la nivel mondial
• 1965 - Scotch-Brite® lansează prima variantă de burete dedicat 
suprafețelor precum ceramică, inox sau sticlă
• 1986 - Scotch-Brite® introduce buretele delicat care nu zgârie tigăile 
teflonate
• 1998 – 2009 - Scotch-Brite® trece printr-un proces de rebranding și 
continuă să inoveze piața produselor de curățare

află mai multe detalii despre produsele scotch-brite™ în paginile următoare.
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BURETE ERGONOMIC CONFORT DELICAT 
COLORS SCOTCH-BRITE™

PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE

BURETE DE VASE 
CLICK & CLEAN 
SCOTCH-BRITE™
* Sistem inovator, cu rezervor 

pentru detergent care se 
atașează direct pe burete 

* Buton pentru dozarea  
detergentului

COD DIMENSIUNI (cm) DETALII

RAC060 28 x 6 x 7 1 buc./pachet

BURETE PROTECȚIE UNGHII 
SCOTCH-BRITE™

COD DIMENSIUNI (cm) DETALII

RAC057 9 x 6,7 x 4,5 1 buc./pachet

* Caneluri laterale pentru protejarea unghiilor în timpul spălării veselei
* Calitatea superioară a fibrelor asigură rezistență îndelungată

COD DIMENSIUNI (cm) DETALII

RAC056 11,2 x 6,7 x 2,5 1 buc./pachet

BURETE CLASIC DE VASE 
SCOTCH-BRITE™

* Recomandat pentru spălarea suprafețelor rezistente la zgâriere, în  
special pentru îndepărtarea resturilor arse sau uscate de pe veselă

* Foarte rezistent în timp

COD DIMENSIUNI (cm) DETALII

RAC220 9 x 6,5 x 5 2 buc./set

* Fibra abrazivă nu zgârie și este special creată pentru suprafețe delicate, inox, ceramică, 
sticlă, teflon

* Formă ergonomică și margini rotunjite pentru confort la folosire
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PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE

LAVETE IMPRIMATE ROLL MAX SCOTCH-BRITE™

* Foarte practice pentru întreținerea curățeniei
* Compatibile cu toate tipurile de detergenți
* Confecționate din fibre țesute, cu structură flexibilă ceea ce le conferă rezistență în timp
* Divers colorate

COD DIMENSIUNI/BUC. (cm) DETALII

RAC062 27 x 27 13 buc. pretăiate/rolă

LAVETE ABSORBANTE 
SCOTCH-BRITE™

COD DIMENSIUNI (cm) DETALII

RAC061 20 x 18 3 buc./set

* Putere mare de absorbție datorită celor 3  
straturi din care este confecționată

* Rezistente la detergenții menajeri
* Durabilitate crescută în timp

LAVETE PENTRU UZ 
GENERAL SCOTCH-BRITE™

* Foarte practice pentru întreținerea curățeniei
* Compatibile cu toate tipurile de detergenți
* Confecționate din fibre țesute, cu structură 

flexibilă, ceea ce le conferă rezistență în timp

COD DIMENSIUNI (cm) DETALII

RAC021 32 x 38 3 buc./set

LAVETE UMEDE 
SCOTCH-BRITE™

* Se pot folosi în bucătărie, la baie, în automobil 
sau oriunde este nevoie de un produs care să 
absoarbă rapid și ușor umezeala sau lichidele

* Datorită compoziției celulozice, aceste lavete au 
un grad ridicat de absorbție și sunt rezistente 
în timp

COD DIMENSIUNI (cm) DETALII

RAC052 20 x 18 3 buc./set
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COD TIP DIMENSIUNI (mm) DETALII NR. IMAGINE

RAC066 pentru bucătărie 26 x 14,5
1 buc./set

1

RAC065 pentru alte activități 26 x 14,5 2

MĂNUȘI SCOTCH-BRITE™

* Miros de lămâie, ceea ce contribuie la menținerea senzației de prospețime a mâinilor
* Confecționate din latex natural, cu o căptușeală din fibre naturale, 100% din bumbac

MĂTURĂ DE INTERIOR 
CU MÂNER METALIC 
SCOTCH-BRITE™

* Perii sunt de două tipuri, cu grosimi și 
flexibilități diferite, pentru a îndepărta 
atât murdăria rezistentă (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™

COD DIMENSIUNI (cm) LUNGIME MÂNER (cm) DETALII

RAC068 33,5 x 12,5 x 7,5 120 1 buc./set

FĂRAȘ CU PERIE 
SCOTCH-BRITE™

* Efect antistatic sporit, datorită marginii de 
cauciuc flexibil ce reține praful, împiedicându-l 
să se reașeze pe suprafețele curățate

MOP DIN BUMBAC 
SCOTCH-BRITE™

* Foarte flexibil și super-absorbant

GĂLEATĂ CU STORCĂTOR 
ȘI SEPARATOR 
SCOTCH-BRITE™

* 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, este detașabil

COD DIMENSIUNI (cm)

RAC069 31,5 x 22,5 x 8,5

COD LUNGIMEA ȘNURULUI (cm) DETALII

RAC067 25 1 buc./pachet

COD DIMENSIUNI (cm)

RAC080 40 x 30 x 31

PRODUSE PENTRU CURĂȚENIE

1

2
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Încă o zi inspirată la birou!... 
De curăţenie ne ocupăm noi
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Notați produsele despre care doriți mai 
multe informații!



Slider  
Surferul de pe pagina ta
Pixuri cu bilă pentru un scris extraordinar de simplu și lin

Made in Germany

Pixurile cu bilă cu tehnologia Viscoglide® asigură o scriere fără efort. Corpul solid 
bicolor cu forme convexe și concave, alternând plasticul cu cauciucul și inoxul, 
împiedică alunecarea degetelor. Garanția de durabilitate și fiabilitate a brandului 
Schneider le recomandă. www.schneiderpen.com 
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